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سياسة

سياسة
قضية

معامل الكهرباء:

امتياز بال قانون!
خطة الكهرباء على جدول
أعمال مجلس الوزراء مجددًا.
السعي جدي للبدء بمعالجة
األزمة الممتدة منذ عشرين عامًا.
«مبدئيًا ال عودة إلى الوراء» ،يقولها
وزراء تاركين بابًا للقلق نتيجة التجارب
السابقة .لكن يبقى الصراع األخير:
وزارة الطاقة تريد إبعاد شبح إدارة
المناقصات عن صفقاتها
ن ـق ـط ـتــان ي ـس ـعــى رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
سـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق
بـشــأنـهـمــا ،قـبــل ال ــدخ ــول إل ــى جلسة
مجلس الــوزراء اليوم ،بعدما فشلت
اللجنة الــوزاريــة املكلفة دراســة ملف
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء فـ ــي ح ـس ـم ـه ـم ــا :تــأل ـيــف
الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء أو
تأجيل األمر إلى حني تعديل القانون
 ،462وإجــراء مناقصة إنشاء معامل
إنتاج الكهرباء عبر إدارة املناقصات
أو عبر اللجنة الوزارية.
هـ ـ ــذا خـ ـ ــاف ي ـم ـك ــن أن ي ـت ـف ــاق ــم فــي
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي ح ـ ــال وص ـلــت
األمور إلى مرحلة التصويت ،وهو ما
يسعى الحريري إلى تفاديه ،خاصة
أن ف ــوز أي خـيــار بــأصــوات النصف
زائد واحد من عدد الوزراء لن يكون،
ً
فــي السياسة ،حــا ،بــل سـيــؤدي إلى
مزيد من التعقيد ،علمًا بأن النصف
زائ ـ ـدًا واح ـ ـدًا يـمـكــن تــأمـيـنــه بــاتـفــاق
وزراء ك ـت ـل ـت ــي امل ـس ـت ـق ـب ــل ول ـ ّب ـن ــان
ال ـقــوي ،اللتني تسعيان إلــى كــف يد
إدارة املناقصات عن ملف الكهرباء،
ما يعني بالتالي التغاضي عن رأي
ّ
كــل الـكـتــل الـبــاقـيــة الـتــي تــؤيــد تــولــي
إدارة املناقصات للمهمة.

 BOTفي إدارة المناقصات
وب ـح ـس ــب ال ـت ــوص ـي ــة امل ــرف ــوع ــة مــن
اللجنة الوزارية إلى مجلس الوزراء،
فإن مسألة املناقصة تركت مفتوحة
على خيارين:
أُ -يطبق قانون املحاسبة العمومية
ع ـلــى ت ـلــزيــم م ـش ــاري ــع ب ـن ــاء مـعــامــل
تعتمد التمويل واالنتاج والتشغيل
وال ـت ـس ـل ـي ــم إل ـ ــى الـ ــدولـ ــة ب ـع ــد ف ـتــرة
زمنية تحدد في دفتر شروط خاص
تعده وزارة الطاقة.
يستثنى من أحكام قانون املحاسبة
العمومية كل ما ال يتفق مع طبيعة
الـ ـتـ ـل ــزي ــم وال ـ ـع ـ ـقـ ــد وف ـ ـ ــق ال ـط ــري ـق ــة
املذكورة سابقًا.
يعود ملجلس الوزراء ّ
بت أي التباس
ينشأ بني الوزارة وإدارة املناقصات.
ب -اتخاذ الـقــرار بــإجــراء املناقصات
إما عبر إدارة املناقصات بعد تعديل
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ( 288إع ـ ـ ـطـ ـ ــاء ص ــاح ـي ــة
الـ ـت ــرخـ ـي ــص إلـ ـ ــى م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
ً
بـ ــدال م ــن الـهـيـئــة ال ـنــاظـمــة لـلـقـطــاع)
لـجـهــة قــانــون املـحــاسـبــة العمومية،
بـمــا يـتـعــارض مــع الـبـنــاء والتمويل
وال ـت ـش ـغ ـي ــل وتـ ـح ــوي ــل امل ـل ـك ـي ــة إل ــى
الـ ــدولـ ــة ،أو ع ـبــر ال ـل ـج ـنــة الـ ــوزاريـ ــة،
بعد تمديد الـقــانــون الــرقــم  ،288مع
االسـتـعــانــة بـمــن ت ــراه وزارة الطاقة
واملياه مناسبًا من إدارات أو خبراء
ومستشارين.
وإذ ي ـبــدو أن صـيـغــة تــولــي اللجنة
الوزارية للمناقصة هي صيغة هشة
وال يمكن الــدفــاع عنها ،ربـطــا بعدم
ق ــدرتـ ـه ــا ع ـل ــى الـ ـقـ ـي ــام ب ـ ــاإلج ـ ــراءات
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لـ ـلـ ـصـ ـفـ ـق ــة ،وألن م ـه ـمــة
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،بـحـســب امل ـ ــادة 65
م ــن ال ــدس ـت ــور ،ه ــي ات ـخ ــاذ ال ـق ــرارات
لـتـطـبـيــق ال ـق ــوان ــن واإلش ـ ـ ــراف على
أعـمــال كــل أجـهــزة الــدولــة ،ال الحلول
محلها ،فــإنــه ُيـتــوقــع أن تبقى إدارة
املناقصات وحيدة في امليدان ،علمًا

بــأن صيغة التوصية تؤكد التوجه
للحفاظ على دور إدارة املناقصات
مــن نــاحـيــة ،لكنها مــن ناحية أخــرى
ت ـس ـعــى إلـ ــى ق ـضــم صــاح ـيــات ـهــا أو
ع ـلــى األق ـ ــل م ـش ــارك ــة وزارة ال ـطــاقــة
ومـجـلــس ال ـ ــوزراء فـيـهــا ،بـمــا يـحـ ّـول
إدارة املـنــا ّقـصــات إل ــى ســاعــي بــريــد،
ال إل ــى مـنــفــذ لـلـمـنــاقـصــة .فالصيغة
«امل ـ ـل ـ ـت ـ ـب ـ ـسـ ــة» تـ ـسـ ـم ــح بـ ــال ـ ـتـ ـ ّ
ـوسـ ــع
ب ـت ـف ـس ـي ــره ــا ل ـت ـش ـم ــل أي «خـ ـ ــاف»
م ــع إدارة امل ـنــاق ـصــات ق ــد يـنـتــج عن
مــاحـظــاتـهــا عـلــى دفـتــر ال ـشــروط أو
ع ـل ــى ط ـل ــب اع ـت ـم ــاد إجـ ـ ـ ـ ــراءات غـيــر
قــانــونـيــة أو ت ـجــاوز بـعــض الـشــروط
القانونية.
بحسب التوصية ،فإن التعديل جاء
ليعطي إدارة املـنــاقـصــات الـحــق في
ينشئ
إج ـ ــراء مـنــاقـصــات ( BOTأن ّ
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص املـعـمــل ث ــم يشغله
لفترة مــن الــزمــن ويبيع انـتــاجــه ،ثم
يعيد ملكيته وإدارتـ ــه إلــى الــدولــة)،
وال ــذي ال يتناوله قــانــون املحاسبة
العمومية .لكن في املقابل ،فــإن رأيًا
آخ ـ ــر فـ ــي ال ـل ـج ـن ــة ي ـع ـت ـبــر أن إدارة
املناقصات يمكنها إجراء مناقصات
 BOTمــن دون ال ـحــاجــة إل ــى تعديل
قانون املحاسبة العمومية ،انطالقًا
من أن القواعد اإلجرائية للمناقصات
تـطـ ّـبــق عـلــى أي صـفـقــة مـهـمــا كـ ّـانــت
ط ـب ـي ـع ـت ـهــا ومـ ـهـ ـم ــا كـ ـ ــان م ـن ـف ــذه ــا.
الــداعــون إلــى التعديل ينطلقون من
أن قانون املحاسبة العمومية فرض
وجــود اعتماد للصفقة قبل عقدها،
وكذلك فرض االحتفاظ بمبلغ تأمني
ي ـص ــل إل ـ ــى  10فـ ــي املـ ـئ ــة مـ ــن قـيـمــة
ال ـص ـف ـق ــة .وعـ ـلـ ـي ــه ،وج ـ ــب اس ـت ـث ـنــاء
ع ـقــود الـ ـ ــ BOTم ــن هــذيــن الـشــرطــن.
لـكــن بـحـســب وزي ــر فــي الـلـجـنــة ،فــإن
الشرطني يجب توافرهما متى كانت
ّ
سيمول املـشــروع ،أو
الــدولــة هي من
إذا ك ــان مـبـلــغ ال ـتــأمــن سيسهم في
ت ـع ــزي ــز امل ـن ــاف ـس ــة أو ض ـم ــان جــديــة

ّ
«الطاقة» تسلم تعديالتها على قانون الكهرباء :عمل
هيئة إدارة القطاع مخالف للدستور (هيثم الموسوي)

العارضني .ولهذا ،لم يحدد القانون
نسبة ثابتة للتأمني ،بل ترك تقديرها
إلدارة املناقصات ،على أن ال تتعدى
 10في املئة ،أي إن هذا املبلغ يرتبط
بطبيعية الصفقة وال قاعدة واحدة
ًَ
ّ
لــه .وه ــذا األم ــر سبق أن شــكــل ج ــزءا
من مالحظات إدارة املناقصات على

الحريري يصطدم
برفض التخلي
عن إدارة المناقصات؟

مناقصة الـبــواخــر ،حــن اعـتـبــرت أن
مبلغ التأمني ّ
املقدر حينها بخمسني
ّ
مليون دوالر هو مبلغ ضخم يحد من
املـنــافـســة .بــاخـتـصــار ،يـقــول املـصــدر
إن تطبيق قــانــون املحاسبة إلــزامـ ّـي
إذا كــان تمويل املـشــروع من املوازنة
العامة واعتماداته متوافرة فيها أو
من أي مصدر آخر .وبالتالي ،ال مبرر
إلجـ ـ ــراء امل ـن ــاق ـص ــات خ ــاف ــا ل ـقــانــون
املحاسبة العمومية أو خــارج إدارة
امل ـن ــاق ـص ــات .لـكـنــه ي ــذه ــب أب ـع ــد من
ذلــك ،مشيرًا إلــى أنــه يمكن اختصار
الطريق واللجوء إلى الجهة املعنية،
أي ديـ ـ ــوان امل ـح ــاس ـب ــة ،الس ـت ـشــارتــه
في قانونية إجــراء إدارة املناقصات
لصفقات على أساس .BOT
وإذ ي ــرى أك ـث ــر م ــن ط ــرف أن ك ــل ما
ي ـط ــرح إن ـم ــا ي ـصــب ف ــي خ ــان ــة رغـبــة
وزارة الطاقة في كف يد «املناقصات»

عــن صـفـقــاتـهــا ،مـعـتـمــدة عـلــى حجة
الــوقــت والـبـيــروقــراطـيــة الـتــي تحكم
عمل إدارة املناقصات ،فقد أسقطت
هذه الحجة بعدما تبني أنه إذا كان
دفتر الشروط مراعيًا للقانون ،يمكن
إنـ ـج ــاز امل ـن ــاق ـص ــة خـ ــال ث ــاث ــة إل ــى
أربعة أشهر .وهو الوقت نفسه الذي
تحتاج إليه أي مناقصة فعلية حتى
لو أنجزت في اللجنة الوزارية.

تعديالت مخالفة للدستور
بـ ـقـ ـي ــت م ـ ـسـ ــألـ ــة اع ـ ـت ـ ـبـ ــار عـ ـ ـ ــدد مــن
أعضاء اللجنة أن قانون املحاسبة
العمومية ال ينطبق عـلــى عـقــود ال ـ
 ،BOTوبالتالي وجــب إقــرار قانون
ي ـس ـمــح إلدارة امل ـنــاق ـصــات ب ــإج ــراء
ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـع ـق ــود .ل ـكــن أبـعــد
من الصيغ «الغامضة» التي أوصت
بـهــا الـلـجـنــة لـتـعــديــل أح ـكــام قــانــون

تقرير

فراس الشوفي

ً
هل كشف جنبالط ما يضمره فعال من وراء قرار
أبو فاعور بتصويبه على السالح؟ (مروان طحطح)

«س ـت ـب ـق ــى م ـي ــاه ـن ــا عـ ــذبـ ــة ط ــاه ــرة
تنبع من تلك العني ّ
املقدسة» ،بهذه
ال ـك ـل ـم ــات اخ ـ ـتـ ــار الـ ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق
ول ـي ــد ج ـن ـبــاط ال ـ ـ ّـرد ع ـبــر ت ـغــريــدة،
على تقرير «األخبار» أول من أمس.
كشف التقرير عن مقاطعة حزب الله
ّ
خلفية قرار مخالف
لجنبالط ،على
ل ـل ـق ــان ــون أص ـ ـ ــدره وزي ـ ــر ال ـص ـنــاعــة
وائ ـ ــل أبـ ــو ف ــاع ــور ،أل ـغ ــى ف ـي ــه ق ــرار
سـلـفــه ال ــوزي ــر حـســن ال ـحــاج حسن
بــإع ـطــاء تــرخ ـيــص ملـجـمــع صـنــاعــي
في جبال عني دارة.
م ـ ّـرة جــديــدة ،ع ــاد جـنـبــاط ليعطي
ً
غطاء أخالقيًا بيئيًا،
قرار أبو فاعور
ّ
ملمحًا إل ــى حــرصــه عـلــى مـيــاه نبع
ع ــن ال ـص ـفــا ،ال ـتــي تـنـبــع م ــن جـبــال
عني دارة ،علمًا بأن حكاية طلبه من
ّ
ّ
املجمع
بيار فتوش ،صاحب رخصة
ال ـص ـن ــاع ــي ،ت ـع ـب ـئــة أكـ ـي ــاس ت ــراب ــة
األرز امل ـنــوي تصنيعها فــي مجمع

عــن دارة ،بترابة مــن معمل سبلني
الــذي يملكه جنبالط وتــوريــده إلى
ســوريــا ،ليست سـ ّـرًا .وهــذا السلوك،
«السلبطة» ،جزء من نهج جنبالطي
ق ــدي ــم ،ن ـشــأ خـ ــال الـ ـح ــرب األه ـل ـيــة
وبعدها ،عماده استحواذ جنبالط
وأزالم ـ ـ ــه ،م ــن دون وج ــه ح ــق ،على
ح ـصــص ت ـفــوق ال ـن ـصــف ف ــي بعض
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت ،فـ ــي أي م ـ ـشـ ــروع ي ـن ــوي
أي مـ ــواطـ ــن أو جـ ـه ــة إنـ ـ ـش ـ ــاء ه فــي
الشوف وبعض قرى عاليه ومناطق
النفوذ الجنبالطية ،أو حيث تطال
ي ــد ال ـب ـيــك .وإن ل ــم ي ــرض ــخ صــاحــب
الـعــاقــة لـلـشــراكــة امل ـفــروضــة ،فعلى
املشروع السالم!
غ ـيــر أن هـ ــذا ل ـيــس ك ــل م ــا أدل ـ ــى بــه
ـوم
ج ـن ـب ــاط أول م ــن أم ـ ــس ،ب ـع ــد ي ـ ٍ
عـ ـصـ ـي ــب (ال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــت) ،أم ـ ـ ـضـ ـ ــاه مــع
ّ
ّ
مقربني منه ،في تحليل ما توهم أنه
«رســائــل» و«تــوجـيـهــات» ،مــن غرفة
عمليات ما في محور املقاومة!
خالل استقباله اللواء أمني العرم مع

وفد من عائالت املختارة ومحيطها،
شكره على «اختيار» العرم ملنصب
رئـ ـي ــس أرك ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـنــانـ ّـي،
ومــن دون مـقـ ّـدمــات ،وبعد أن تمنى
للعرم «كل التوفيق» ،قال جنبالط:
«للمناسبة ،أتمنى أن تكون وحــدة
اإلم ـ ـ ـ ـ ــرة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة والـ ــدفـ ــاع ـ ـيـ ــة فــي
مواجهة األع ــداء للجيش اللبناني،
ّ
حــت فـقــط،
الـجـيــش ف ـق ــط»! خ ــط ــان تـ
ً
ّ
موجهة
فيبدو كالم جنبالط رسالة
للمقاومة.
ال أحـ ــد م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ي ــرغ ــب فــي
أن يـكــون للجيش شــريــك فــي اإلمــرة
األم ـن ـي ــة وال ــدف ــاعـ ـي ــة .ح ـت ــى األم ــن
العام لحزب الله السيد حسن نصر
اللهّ ،
يشرح املقاومة دائمًا على أنها
رد فعل شعبي في مواجهة األعداء،
ّ
إسرائيل والتكفيريني ،في ظل غياب
الدولة ،أو بسبب عدم قدرة الجيش
على تنفيذ هذه املهام خصوصًا في
مواجهة العدو اإلسرائيلي .من هنا،
أطـلــق نـصــر الـلــه ثــاثـيـتــه الــذهـبـيــة،

مقالة

تحالف السياسة الخارجية والمال واألمن
هيام القصيفي
ّ
تتحدث معلومات مطلعني على املوقف
السعودي عن أن الرياض قررت سحب
نفسها من التورط في امللف اللبناني ،وأن
سياستها تجاه لبنان في الوقت الراهن،
ومـعـهــا دول خليجية حليفة ،ستكون
سياسة مهادنة وعدم القيام بأي مبادرة
وتحرك فاعل يفهم منه تحول إيجابي
أو حتى سلبيً .
وبناء على طلب أميركي،
قررت الرياض االبتعاد عن بيروت وعن
تفعيل أي دور لـهــا ،وه ــذا ينطبق على
الدبلوماسية املعتمدة فــي لـبـنــان ،وهو
أم ــر تتعمد إظ ـه ــاره ،أو داخ ــل اململكة.
ً
وبناء على ذلك ،فإن املطالب التي رفعها
رئيس الحكومة سعد الحريري إليها،
وهــي كثيرة ومتنوعة ماليًا وسياسيًا،
ف ــي حـكــم امل ـج ـمــدة ،بـمــا أن ال ــري ــاض ال
ت ــزال غـيــر راض ـيــة عــن سـيــاســة رئيس
الحكومة واإلط ــار السياسي الــذي بات
يجمعه مــع رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة الـعـمــاد
م ـي ـشــال عـ ــون وح ـ ــزب الـ ـل ــه ،وال تتفق
معه على مبدأ تعرضه لضغوط كثيرة
داخلية وخارجية ،ما دام أنه استجلبها
لنفسه .كذلك فإنها تنتظر ما تقبل عليه
واشنطن مــن تـحــرك تـجــاه إي ــران ،وإلــى
أي ــن س ـيــؤدي ه ــذا الـتـحــرك ،مــواجـهــة أو
مفاوضات تتناول ملفات املنطقة.
َ
ب ـح ـســب ال ـت ــرج ـم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ملــوقــفــي
واشنطن والــريــاض ،فــإن لبنان سيدفع
الثمن مهما كانت نتيجة هذا التجاذب.
فــإذا حقق التفاوض األميركي اإليراني
ّ
مـهـمـتــه ،ف ــإن واشـنـطــن سـتـســلــم لبنان
الــى إيــران ،كما فعلت بعد التسعينيات
ّ
حــن سلمته الــى ســوريــا .وإن تحققت
املــواج ـهــة ،ف ــإن الـســاحــة األك ـثــر عرضة
لالهتزاز ستكون لبنان بطبيعة الحال،
علمًا بأن واشنطن تعي حتى اآلن أن ال
حلفاء لها فــي الــداخــل لهم الـقــدرة على
الـتـعــامــل مــع أي مـسـتـجــدات تفترضها
في إطــار كباشها مع إيــران ،كما كانت
الحال سابقًا .وهي تتصرف في الوقت
الراهن على أساس أنها وحدها ،مراكمة

أوراقـ ـه ــا اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة ف ــي إط ــار
حملة الضغط املتصاعدة ضــد طهران
وحزب الله.
وإذا كانت السعودية تمتنع حاليًا عن
الـ ـت ــدخ ــل ،ف ــي م ـق ــاب ــل ت ـح ــرك أم ـيــركــي
ض ــاغ ــط ،ف ــإن لـبـنــان ف ــي امل ـقــابــل يـقــدم
ل ـل ـطــرفــن ن ـم ــوذج ــا م ـس ـت ـج ـدًا ،بـعــدمــا
اختلطت أوراق حلفاء الرياض وواشنطن
وخ ـصــوم ـهــا .ف ـتــروي ـكــا ال ـح ـكــم حــالـيــا،
بعد املشهد الـجــديــد ال ــذي قــدمــه رئيس
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون فــي املحافل
الدولية واإلقليمية ،مختلف عما سبق
وع ــرف ــه ل ـب ـنــان ،ألن ع ــون ب ــات ممسكًا
بسياسة لـبـنــان الـخــارجـيــة ،لـيــس فقط

واشنطن تعي
حتى اآلن أن ال حلفاء
لها في الداخل لمواكبة
كباشها مع إيران

عـبــر وزارة الـخــارجـيــة ،إنـمــا فــي شكل
مـبــاشــر يـضــع فـيــه رئــاســة الجمهورية
مـعــززة بــرؤيــة سياسية متكاملة ،وهو
ب ــذل ــك ي ــرف ــع س ـقــف ال ـت ـح ــدي ع ـلــى كل
امل ـس ـت ــوي ــات .ي ـض ــاف الـ ــى ت ــوج ــه عــون
ال ـخــارجــي ،إم ـســاك ح ــزب الـلــه بــالــورقــة
ّ
وبتحوله
األمنية العسكرية اإلقليمية،
إلى أحد أركان السلطة األكثر تأثيرًا ،في
حضور أكبر من أي دور قام به حلفاء
ل ــه .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ب ــات ال ـح ــري ــري الــوجــه
ً
املالي لهذا املشروع ،حامال على عاتقه
ّ
ومسوقًا
سياسة لبنان املالية الخارجية،
لفكرة استيراد األموال واملشاريع .فهو،
ب ـصــرف الـنـظــر ع ــن مـنــاكـفــات داخـلـيــة
لتحصيل حصص مــن هنا ومكاسب
محلية من هناك ،يضع رصيده اإلقليمي

عـلــى امل ـحــك ،مـقــابــل تــأمــن األمـ ــوال ،من
م ـص ــادر وم ــؤت ـم ــرات مـتـنــوعــة ،أبــرزهــا
حاليًا عبر الفرنسيني ومؤتمر سيدر.
مــا تقوم بــه هــذه الترويكا الـجــديــدة ،إذا
تمكن الحريري من استجالب األمــوال
ال ــازم ــة ،تـعـنــي أن ـهــا ستتحكم بلبنان
للسنوات املقبلة ،وستضع البلد تحت
سـقــف مشاريعها وسياستها العامة
مـحـلـيــا وإقـلـيـمـيــا ،فـيـمــا يـتـفــرج عليها
بقية األط ــراف السياسيني الــذيــن باتوا
أقلية في مواجهة هذا املشهد املستجد.
وقــد بــدا واضـحــا املنحى الــذي تمارسه
ثالثية الحكم هذه في تطوير حضورها
الداخلي والخارجي ،وصياغتها أحالفًا
وس ـيــاســات مـسـتـجــدة ،وف ــي تقديمها
مـ ـش ــاري ــع داخـ ـلـ ـي ــة ت ـص ــب ف ــي مـنـحــى
ت ـح ـك ـم ـهــا ب ــال ــوض ــع الـ ـق ــائ ــم ،فـتـمـســك
السياسة واملال واألمن .وهنا يبرز دور
ال ـحــريــري ،ال ــذي بــالــغ أخ ـي ـرًا فــي تبرير
أدائ ـ ــه بـتـصــويــر نـفـســه ضـحـيــة أزم ــات
مالية وسياسية ،في تأمني غطاء مالي
بحجة تفعيل الحياة االقتصادية واملالية
وتنشيطها ،ليس لحكومة وحدة وطنية،
ب ــل ملـ ـش ــروع م ـت ـكــامــل ،ألن دور عــون
وحــزب الله املتكامل أمــر تلقائي بفعل
التحالف السياسي القديم.
وف ـ ــق ذلـ ـ ــك ،ي ـت ــم ت ـ ـ ــداول م ـج ـمــوعــة مــن
الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــوات ح ـ ــول دور واش ـن ـط ــن
ومــوق ـف ـهــا م ـمــا ي ـج ــري ،وه ــل ستغض
النظر عن دخول األموال الى لبنان عبر
سـيــدر ،أم ترفع سقف تطويقها املالي
ل ـل ـب ـنــان ،ع ـل ـمــا بـ ــأن رص ـي ــد حـ ــزب الـلــه
ّ
وتمكنه من فرض إيقاعه على الساحة
اللبنانية سيؤديان الى ارتداد العقوبات
عليه ،سلبًا على لبنان كله فيدفع ثمن
الـضـغــط األمـيــركــي بــاهـظــا .إضــافــة الــى
أن األسـئـلــة تتمحور ح ــول دور الـقــوى
ال ـس ـي ــاس ـي ــة غ ـي ــر املـ ـش ــارك ــة فـ ــي ه ــذه
ّ
وتحولها إلى مجرد متفرجة
التركيبة،
على مــا يجري مــن دون أي ممانعة .ال
بل إن أطرافًا تنخرط في لعبة املؤتمرات
الدولية وسيدر ومخصصاته ،من دون
أن تحسب الكلفة السياسية لهذا األداء.

ّ
جبق في جبل الشيخ :مقاطعة االشتراكي ال تؤثر

سلوك جنبالطي مستجد :تصويب على سالح المقاومة
الجيش والشعب واملقاومة ،وجرت
ف ــذل ـك ـت ـه ــا ب ـ ـع ـ ـبـ ــارات مـ ـتـ ـع ــددة فــي
الـبـيــانــات ال ــوزاري ــة لـكــل الحكومات
املــاضـيــة مــا بـعــد ال ـعــام  ،2005وفــي
الحكومة الحالية ،الـتــي وافــق على
ب ـيــان ـهــا وزيـ ـ ــرا ج ـن ـب ــاط ،ومـنـحـهــا
نـ ــواب ال ـل ـقــاء الــدي ـمــوقــراطــي الـثـقــة.
ح ـ ـتـ ــى الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـ ـعـ ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري
ّ
تخلى عــن ت ــرداد هــذه املـعــزوفــة ،أي
«وحـ ــدة اإلمـ ــرة األم ـن ـيــة والــدفــاعـيــة
ّ
ل ـل ـج ـيــش ف ـ ـقـ ــط»( ،الـ ـلـ ـه ــم إل خ ــال
استقباله مفوضًا ساميًا أجنبيًا)،
والتي لطاملا كان الهدف من ذكرها
التشكيك في شرعية املقاومة أو من
خلفية خصومة سياسية .أما رئيس
الحزب التقدمي االشتراكي تحديدًا،
فلم يصدر عنه ،منذ سنوات ّ طويلة،
أي موقف بهذا الوضوح بحق سالح
املقاومة .وهنا ال ّ
بد من السؤال :هل
ً
كشف جنبالط مــا يضمر فـعــا ،من
خ ـلــف قـ ــرار أب ــو ف ــاع ــور ،بــاسـتـفــزاز
ح ــزب ال ـل ــه ع ـبــر إل ـغ ــاء قـ ــرار ال ـحــاج

املحاسبة العمومية ،يذهب مصدر
قانوني إلى اعتبار أن النقاش بشأن
إدخ ــال ال ـ ــ BOTضـمــن نـطــاق أحـكــام
املحاسبة العمومية ،هو نقاش في
غير محله .كما يعتبر أن ربط مسألة
املناقصات بـضــرورة تمديد العمل
بــالـقــانــون  ،288بـمــا يسمح ملجلس
ً
ال ــوزراء بتوقيع عقود االنـتــاج بــدال
مـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة امل ـن ـظ ـم ــة ل ــاتـ ـص ــاالت
(ال ـق ــان ــون  )462ه ــو أي ـضــا ف ــي غير
م ـح ـلــه .فــذلــك ال ـق ــان ــون ي ـت ـحــدث عن
ت ــراخـ ـي ــص ت ـع ـط ــى ل ـل ـش ــرك ــات بـعــد
تـحــريــر ال ـق ـطــاع ،وه ــذه الـتــراخـيــص
ال تــرتـبــط ب ـشــرط اس ـت ـعــادة الــدولــة
للمنشأة بعد انتهاء تاريخه ،خالفًا
لعقد  .BOTوعـلـيــه ،يعتبر املـصــدر
الـ ـق ــان ــون ــي أن م ـ ــا ي ـن ـط ـب ــق ف ـع ـل ـيــا
عـلــى هــذه الـعـقــود هــو امل ــادة  89من
ال ــدسـ ـت ــور الـ ـت ــي ال ت ـج ـيــز م ـن ــح أي
التزام أو امتياز الستغالل مصلحة
ذات منفعة عامة أو أي احتكار ،إال
بموجب قــانــون وإلــى زمــن محدود،
ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن وزارة الـ ـط ــاق ــة ذه ـب ــت
أب ـعــد مــن ذل ــك فــي الـتـعــديــات الـتــي
اقترحتها على القانون  ،462والتي
وزعت على أعضاء اللجنة الوزارية
ف ــي جـلـسـتـهــا م ــا ق ـبــل األخـ ـي ــرة ،أن
واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن م ـش ــاك ــل الـ ـق ــان ــون أن ــه
يعطي صالحية إعطاء التراخيص
للهيئة ،بينما هذه التراخيص هي
في الواقع امتيازات يجب أن يصدر
فيها قانون عن مجلس النواب.
ومسألة إنشاء الهيئة هي في صلب
ال ـخــافــات أي ـضــا .ف ــإذ تعتبر وزارة
الطاقة أنه يجب تعديل القانون قبل
إنشائها ،انطالقًا من أن القانون 181
( 5تـشــريــن األول  )2011يـنــص على
ذلـ ــك ،ف ــإن م ـص ــدرًا قــانــون ـيــا يستند
إلـ ــى ال ـف ـق ــرة ال ـســاب ـعــة م ــن ال ـقــان ــون
 181ليذهب في عكس االتجاه الذي
سلكته ال ــوزارة ،إذ تشير الفقرة إلى
ّ
أن ــه «ت ـشــكــل لـجـنــة وزاريـ ـ ــة بــرئــاســة
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ...لـلـنـظــر
بالتعديالت على الـقــانــون رقــم 462
ت ــاري ــخ ( 2002/9/2ت ـن ـظ ـيــم ق ـطــاع
الكهرباء) خالل مهلة أقصاها ثالثة
أشـهــر ،وااللـتــزام بالقانون وتشكيل
هيئة تنظيم قـطــاع الـكـهــربــاء خــال
ه ــذه املـهـلــة ب ـنـ ً
ـاء عـلــى اق ـت ــراح وزيــر
ال ـطــاقــة واملـ ـي ــاه» .كـمــا تـشـيــر الـفـقــرة
الثامنة إلــى أنــه يـعـ َّـن مجلس إدارة
مــؤسـســة كـهــربــاء لـبـنــان خ ــال مهلة
أق ـص ــاه ــا شـ ـه ــران .وع ـل ـي ــه ،يخلص
امل ـ ـصـ ــدر إل ـ ــى أن الـ ـق ــان ــون  181قــد
فـ ـص ــل بـ ــن م ـ ـسـ ــاري االت ـ ـف ـ ــاق عـلــى
التعديالت وتنفيذ القانون ّ ،462لكن
فــي النتيجة ف ــإن ال ـقــانــون لــم ينفذ،
بصرف النظر عن تفسيره.
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حسن واالستخفاف بموقف الحزب،
كما استسهل جنبالط فــي املاضي
ت ـح ــوي ــل ح ـك ــوم ــة فـ ـ ــؤاد ال ـس ـن ـي ــورة
إل ـ ــى م ـن ـ ّـص ــة ل ـل ـه ـج ــوم ع ـل ــى س ــاح
اإلشـ ـ ــارة ف ــي امل ـق ــاوم ــة؟ خ ـصــوصــا،
أن وزيــر الخارجية األمـيــركــي مايك
ب ــوم ـب ـي ــو الـ ـ ـ ــذي الـ ـتـ ـق ــاه ج ـن ـب ــاط،
واملــوفــديــن األمـيــركـيــن قبله وبعده
بــاتــوا يــؤشــرون إلــى ع ـ ّـودة التركيز
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ـلـ ـ ــف الـ ـ ـس ـ ــاح
واالستراتيجية الدفاعية،
أم أن ج ـن ـب ــاط ،ال ـ ـغـ ــارق ف ــي أزم ــة
النائب تيمور جنبالط،
توريث ابنه
ّ
وشــركــاتــه املـتـعــثــرة بـعــد فـشـلــه في
إيجاد بديل عن مدير ماليته بهيج
بـ ــو ح ـ ـمـ ــزة ،وخ ـ ــروج ـ ــه مـ ــن دائـ ـ ــرة
ال ـقــرار فــي الــداخــل اللبناني وتــأزم
ع ــاق ــات ــه اإلق ـل ـي ـم ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة،
ّ
زاده تقرير «األخبار» توترًا ،فذهب
بعيدًا فــي الهجوم العشوائي على
امل ـقــاومــة ،م ـسـ ّـددًا تـصــريـحــا «تـحــت
الحزام»؟

أعـ ـ ــادت زيـ ـ ــارة وزي ـ ــر ال ـص ـحــة ال ـعــامــة
جـمـيــل ج ـبــق إل ــى راش ـي ــا وحــاصـبـيــا،
أول م ــن أم ـ ــس ،ال ـتــذك ـيــر ب ــواق ــع قــرى
ج ـبــل ال ـش ـيــخ ووادي ال ـت ـيــم ،املهمشة
وامل ـح ــروم ــة ف ــي اإلنـ ـم ــاء واالق ـت ـص ــاد،
وال ـغ ــارق ــة ف ــي ال ـه ـجــرة ،بـعــد  19عــامــا
على التحرير .ومع أن زيارة جبق تأتي
ضـمــن سلسلة جــوالتــه االستطالعية
على املـنــاطــق ،إال أن الــزيــارة اكتسبت
ّ
أبعادًا سياسية ،في ظل الصراع داخل
طائفة املوحدين الــدروز ،واحتكار أبو
فاعور ّ
«حصالة» الخدمات في املنطقة،
وال ـســوء ال ــذي أوص ــل الـنــائــب السابق
وليد جنبالط عالقته بحزب الله إليه.
فــي السنوات املاضية ،بــدا أبــو فاعور
األكثر حضورًا في جبل الشيخ ،لتأتي
االنتخابات البلدية عام  2016وتسمح
ل ـل ـحــزب االش ـت ــراك ــي بــالـسـيـطــرة على
اتحادين بلديني ،في راشيا وحاصبيا،
وت ـح ـ ّـرك ال ــرك ــود الـ ــذي أصـ ــاب ق ــوى 8
آذار في املنطقة ،إذ ال يمكن للمقاومة
وس ـ ــوري ـ ــا أن ال تـ ـعـ ـي ــرا اه ـت ـمــام ـه ـمــا

ال ـس ـي ــاس ــي مل ـث ـلــث ج ـي ــوس ـي ــاس ــي فــي
الـقـلــب ب ــن ب ـي ــروت ودم ـش ــق وال ـقــدس
وعـ ـ ـ ّـمـ ـ ــان ،وعـ ـل ــى تـ ـم ــاس م ـب ــاش ــر مــع
الـ ـج ــوالن الـ ـس ــوري وشـ ـم ــال فلسطني
ألبو
املحتلة ،وترك الساحة السياسية ّ
فــاعــور فــي جبل الشيخ ،مــع مــا يمثله
كـجـنــاح م ـت ـشـ ّـدد ف ــي مـحـيــط جنبالط
وعالقته ببعض الشخصيات املعادية
ملحور املقاومة في اإلقليم.
)هيثم الموسوي(

ّ
شك فيه أن مقاطعة حزب الله
ومما ال ّ
لجنبالط أث ــرت على االستقبال الــذي
أقـيــم فــي مستشفى راش ـيــا ،بــاإلشــارة
إلــى غـيــاب واض ــح للحزب االشـتــراكــي
وح ـضــور أب ــو فــاعــور مــع وف ــد ضئيل
ّ
العدد الستقبال جبق .إل أن األســاس
هو في الطريقة التي حاول أبو فاعور
فـيـهــا ت ـعــديــل بــرنــامــج زي ـ ــارة ال ــوزي ــر،
بـ ــذري ـ ـعـ ــة ارت ـ ـ ـبـ ـ ــاط تـ ـيـ ـم ــور ج ـن ـب ــاط
بـمــواعـيــد أخ ــرى .كـمــا أن ذل ــك انعكس
أي ـضــا عـلــى املـقــاطـعــة مــن قـبــل أنـصــار
االشـتــراكــي فــي حاصبيا ،مــع حضور
خـجــول ملمثل عــن أبــو فــاعــور ،عــدا عن
ح ـض ــور ال ـنــائــب أنـ ــور ال ـخ ـل ـيــل ،ال ــذي
اسـتـقـبــل ّ ج ـبــق ف ــي املـسـتـشـفــى ث ــم في
بيته ،لكنه غــاب عن الغداء الــذي دعي
ّ
إل ـيــه ،ورت ـبــه الـنــائــب عـلــي فـيــاض وآل
الحمرا في مطعم البحصاصة الشهير
الحاصباني.
على نهر
ّ
فــي املـقــابــل ،لــم يــؤثــر ق ــرار االشـتــراكــي
على مستوى املشاركة الشعبية ،إن في
راشـيــا التي تقول مـصــادر متابعة إن

أبو فاعور انتظر ليرى حجم الحضور
ق ـبــل أن ي ـقــرر امل ـش ــارك ــة ف ــي اسـتـقـبــال
ال ـ ــوزي ـ ــر ،ث ـ ـ ّـم ع ـ ــاد واض ـ ـطـ ــر إل ـ ــى ذل ــك
بـعــد أن تـبـ ّـن أن األهــالــي والفعاليات
ح ـضــروا السـتـقـبــال وزي ــر الـصـحــة ،أو
فــي حــاصـبـيــا ال ـتــي زاد ع ــدد املـشــايــخ
الذين استقبلوا جبق مع النائب طالل
أرس ــان فــي بيته فــي عــن تـنــورة على
 250شيخًا من مختلف قرى حاصبيا
وحضور النائب أسعد حردان والوزير
صالح الغريب ،في داللة واضحة على
املزاج الشعبي في القضاء الذي ّ
يرحب
ّ
بوزير الصحة وما يمثل في السياسة.
ّ
ّ ً
ولـ ـع ــل األه ـ ــم ،ه ــو أوال تــذك ـيــر نــائــب
رئـيــس مجلس ال ـنــواب إيـلــي الـفــرزلــي
أمــام أبــو فاعور خــال استقبال جبق،
ّ
بـ ــأن م ـس ـت ـش ـفــى راشـ ـي ــا لـ ـك ــل الـ ـن ــاس،
واط ــاع جبق على الــوضــع امل ــزري في
مستشفى حاصبيا ،وتأكيده أن حال
املـسـتـشـفــى سـيـتـغـ ّـيــر ســري ـعــا لـتــأمــن
الجزء األكبر من حاجات األهالي.
ف .ا

