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مجتمع وإقتصاد
ّ
متابعة
تحولت جلسة لجنة األشغال العامة النيابية التي كانت مخصصة أمس لمتابعة موضوع الكهرباء والتقنين
القاسي والهدر المالي ،إلى معركة بين نواب تكتل «التغيير واإلصالح» وكتلة «المستقبل»ّ .
هدد الفريقان بفضح
فساد الكهرباء ،من دون أن يفضحا أي شيء ،لكنهما اتفقا على ضرورة المحافظة على طاولة الحوار من أجل
االتفاق على الناس!

عراك لجنة األشغال :تبادل االتهامات بسرقة الكـ
إيفا الشوفي
فـ ـج ــأة ف ـق ــد أع ـ ـضـ ــاء ل ـج ـنــة األشـ ـغ ــال
ال ـعــامــة الـنـيــابـيــة أع ـصــاب ـهــم .مشهد
الـتـضــارب والـشـتــم بــن ال ـنــواب أمــس
ك ــان كــافـيــا لفضح كــل ش ــيء وإلثـبــات
صوابية التحركات الشعبية القائمة؛
فــالـفـســاد يتحمل مـســؤولـيـتــه جميع
ال ـقــوى امل ــوج ــودة فــي الـسـلـطــة ،ســواء
ّ
كانت مشاركة فيه أو متسترة عليه،
باعتراف القوى نفسها.
ّ
ّ
كذلك ،أكد مشهد التضارب أن معركة
ّ
الجدية هي استهداف طاولة
الحراك
الـ ـح ــوار مل ـنــع الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة من
ال ــوص ــول إل ــى ات ـف ــاق بـيـنـهــا م ــن أجــل
إخضاع املواطنني .فما إن بدأ الخالف
ً
صـ ــرخ أحـ ــد الـ ـن ــواب مـ ـح ــاوال تـهــدئــة
الــوضــع «ف ــي طــاولــة ح ــوار ب ـكــرا ،شو
هــالــرســالــة ل ــي ع ــم ت ــوص ـل ــوه ــا؟!» .لم
يستجب أي من النواب لهذه املحاولة.
وعندما احتدم الخالف بينهم بانت
الحقائق .وقف عضو كتلة «املستقبل»
ّ
جمال ّ
وتوجه الى عضو تكتل
الجراح
«الـتـغـيـيــر واإلص ـ ـ ــاح» ال ـنــائــب زي ــاد
ً
أس ــود قــائــا «واحـ ــد حــرامــي وس ــارق
ال ـك ـهــربــا» ،ليجيبه األخ ـيــر «إن ــت لي
س ـ ــارق ال ـك ـهــربــا ،إنـ ــت وم ـع ـل ـمــك» .لم
ي ـس ـك ــت الـ ـ ـج ـ ــراح عـ ــن ات ـ ـهـ ــام أسـ ـ ــود،
ّ
فأجابه «إنتو سارقني البلد» .استفز
األم ــر أس ــود ف ـهـ ّـدد ال ـج ــراح بفضحه:
«ســاكـتـيـنـلــك نـحـنــا م ــا تـفـتــح ت ـمــك!»،
فـيـســانــده زمـيـلــه ف ــي الـتـكـتــل الـنــائــب
ً
ن ـب ـيــل ن ـق ــوال ق ــائ ــا «رئـ ـي ــس الـلـجـنــة
(ق ـبــانــي) مـ ـ ّ
ـزور وم ــش داف ــع فــواتـيــرو
ّ
وب ـ ــدو ي ـعــطــل ع ـمــل الـ ـب ــرمل ــان» .هـكــذا
إذًا اتهم نــواب تيار املستقبل أعضاء
تـكـتــل الـتـغـيـيــر واإلص ـ ــاح بــالـســرقــة،
ـرد ه ــؤالء بــاتـهــام مـمــاثــلّ ،
لـيـ ّ
مهددين
بفضح فساد نواب «املستقبل».
ف ـع ـل ـيــا ،ال ن ـي ــة ألح ـ ــد م ــن هـ ـ ــؤالء فــي
فـضــح أي مـلــف ،لـكــن مــا حـصــل أمــس
يدخل ضمن املعارك السياسية التي
تخوضها ال ـقــوى لتحسني موقعها.
فجميع هذه القوى تدرك ّأن ما ّ
صرح
به وزير املال علي حسن خليل أول من
أمس صحيح« :اللحظة ليست لحظة
تصفية حـســابــات جــزئـيــة ،فــاملـكــابــرة
توصل البلد الى املجهول والى املزيد
من الـفــراغ والتعطيل ،وعلى الجميع
أن يــدرك أن املــركــب إذا غــرق لــن يسلم
أي طــرف مــن ال ـغــرق ،ألن الجميع في

ه ــذا امل ــرك ــب ،عـلــى الـجـمـيــع أن يذهب
إلـ ــى الـ ـح ــوار األسـ ـب ــوع امل ـق ـبــل ب ــروح
املسؤولية» .وســط الشتائم املتبادلة
ف ــي إح ـ ــدى ق ــاع ــات م ـج ـلــس الـ ـن ــواب،
ي ـصــرخ أح ــد الـ ـن ــواب غــاض ـبــا «يـلـعــن
أبــوكــم زع ــران» ،ليؤكد مقولة الحراك
األولى :يسقط يسقط حكم األزعر!
مـشـهــد أم ــس أوضـ ــح لـلـبـنــانـيــن كيف
تتعامل قوى السلطة مع أبرز مشاكلهم
الحياتية املتمثلة فــي أزم ــة الكهرباء
ُ
ال ـتــي يـعــانــي مـنـهــا الـجـمـيــع .تـقــايــض
ع ـلــى ح ـســاب ـهــم ،تـتـسـتــر ع ـلــى مـلـفــات
فساد وتكشف جــزءًا من ملفات أخرى
ألسباب ال عالقة لها باملصلحة العامة.
ّ
قدم النواب أمس دفعًا جديدًا وسببًا
قويًا للحراك كي يستمر .ملف فساد
الكهرباء مفتوح اليوم على مصراعيه،
واملطلوب من الحراك أن يمنع القوى
السياسية من «لفلفة» املوضوع كما
ي ـح ـص ــل دائـ ـ ـم ـ ــا ،وهـ ـ ــو مـ ــا سـتـسـعــى
القوى السياسية جاهدة إلى تحقيقه.
مـهـمــة الـ ـح ــراك ل ــم ت ـعــد تـقـتـصــر على
أزمة النفايات ،بل باتت تطال مختلف
امللفات الحياتية ،وأولها فضح الذين
ّ
دم ـ ـ ـ ــروا قـ ـط ــاع ال ـك ـه ــرب ــاء ع ـل ــى م ــدى
سنوات طويلة ،فأوصلوا األمر الى ما
هو عليه.

كيف بدأ الخالف؟
جلسة لجنة األشـغــال النيابية كانت
م ـخ ـص ـصــة أم ـ ــس مل ـت ــاب ـع ــة م ــوض ــوع
ال ـك ـهــربــاء والـتـقـنــن ال ـقــاســي وال ـهــدر
املالي ،بحضور وزير املال علي حسن
خليل ورئيس ديــوان املحاسبة أحمد
حـمــدان ،وذلــك على خلفية االتهامات
امل ـت ـبــادلــة ب ــن وزارت ـ ــي امل ــال والـطــاقــة
ال ـ ـش ـ ـهـ ــر الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــت ،حـ ـ ــن ّ
رد امل ـك ـت ــب
اإلعـ ــامـ ــي ل ـ ـ ـ ــوزارة املـ ـ ــال ع ـل ــى وزارة
الطاقة بجملة واحدة تثبت استخفاف
السلطة بالشعب« :بيان وزارة الطاقة
يشبه طاقتها في تأمني الكهرباء ،وإن
تكذب كثيرًا فلن يغير الحقائق».
مـ ــا ان بـ ـ ــدأت الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،حـ ـت ــى بـ ــادر
ع ـضــو ت ـك ـتــل «ال ـت ـغ ـي ـيــر واإلص ـ ــاح»
النائب حكمت ديب إلى اتهام رئيس
اللجنة النائب محمد قباني بالكذب
ً
وت ـغ ـي ـيــر ال ـح ـق ــائ ــق ،ق ــائ ــا «مـنـحـكــي
هـ ـ ــون شـ ــي وب ـي ـط ـل ــع ل ـ ـبـ ــرا ب ـي ـصــرح
بالسرقة وباألربعني حرامي» ،مطالبًا
«ب ـع ــرض مـحـضــر ال ـج ـل ـســة الـســابـقــة
وأال ت ـكــون الـجـلـســة املـقـبـلــة س ـ ّ
ـري ــة».

قباني رفع الجلسة ً
بناء على طلب من
ََ
الـنــائــب قــاســم هــاشــم ،فــعــلــت أص ــوات
ن ـ ــواب ت ـك ـتــل «ال ـت ـغ ـي ـيــر واإلص ـ ـ ــاح»،
ّ
ورد عليهم ن ــواب كتلة «املـسـتـقـبــل»،
لـيـتـطــور األمـ ــر إل ــى إش ـك ــال ح ــاد بني
أسـ ـ ــود والـ ـ ـجـ ـ ـ ّـراح وت ـ ـضـ ــارب ورش ــق
بزجاجات املياه ،بعدما ّ
توجه ّ
الجراح
إلى أسود بالقول «سد بوزك».
عقب رفــع الجلسة ،عقد النائب فــادي
األع ــور مــؤتـمـرًا صحافيًا مشتركًا مع
ال ـنــائ ـبــن ح ـك ـمــت ديـ ــب ون ـب ـيــل نـقــوال
ّ
أكدوا فيه أن «النائب محمد قباني رفع
الجلسة من أجــل عــدم عــرض الحقائق
أمـ ــام ال ـل ـب ـنــان ـيــن» .كــذلــك أع ـلــن نـقــوال
أننا «أتينا لتوضيح االمور أمام الرأي
ال ـع ــام الـلـبـنــانــي ،وتــوض ـيــح  3أسـئـلــة
داخل اللجنة بعدما اتهمنا «املستقبل»
بأموال متبخرة ،و«املستقبل» كان من

األساس غير موافق على وجود معمل
في دير عمار».
م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ع ـق ــد أيـ ـض ــا ن ــواب
ّ
«املـسـتـقـبــل» مــؤتـمـرًا صـحــافـيــا ،فــأكــد
ّ
ال ـ ـجـ ــراح أن «وزي ـ ـ ــر املـ ـ ــال ع ـ ــرض فــي
الجلسة السابقة الوثائق والتواريخ
املتعلقة بموضوع الطاقة ،لكن وزارة

زياد أسود:
«إنت لي سارق الكهربا،
إنت ومعلمك»

الـ ـط ــاق ــة رفـ ـض ــت إرسـ ـ ـ ــال ال ـع ـق ــد إ ّل ــى
ديوان املحاسبة ،وهذا التجاوز يؤشر
إلى صفقات معينة» ،ليكشف النائب
ّ
ّ
كاظم الخير بدوره أن «ما عطل معمل
دي ــر ع ـم ــار ه ــو ال ـف ـســاد الـ ــذي ارت ـكــب
فــي التلزيم ،فمن غير املقبول اللعب
ب ـم ـش ــاع ــر ال ـل ـب ـنــان ـيــن بـ ـه ــذا ال ـش ـكــل
وحــرف االنظار عن الفساد لتجييش
الشارع» ،مؤكدًا أن «ديــوان املحاسبة
هو املرجع الصالح ّ
لبت املخالفات».
ه ـ ـكـ ــذا إذًا ّادعـ ـ ـ ـ ــى الـ ـف ــريـ ـق ــان أن ـه ـمــا
س ـي ـك ـش ـفــان ل ـل ـب ـنــان ـيــن فـ ـس ــاد مـلــف
ّ
ال ـك ـه ــرب ــاء ،إل أن ـه ـمــا ل ــم يـكـشـفــا عن
أي ش ــيء ،فـقــد غ ــادر ن ــواب «التغيير
واإلص ـ ـ ـ ـ ــاح» مـ ــن دون أن ي ـع ــرض ــوا
«ال ـ ـح ـ ـقـ ــائـ ــق عـ ـل ــى الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن» أو
ي ـخ ـبــروهــم ع ــن فـضـيـحــة م ـع ـمــل ديــر
عمار ،ولحقهم نواب «املستقبل» الذين

تقرير

المياومون :نرفض ابتزاز «كهرباء لبنان» عبرنا
تــوقـفــت ،أم ــس ،كــافــة أع ـمــال الـكـهــربــاء
ف ــي ش ــرك ــة « ،»neucإح ـ ــدى ش ــرك ــات
مقدمي الخدمات لدى مؤسسة كهرباء
لبنان ،التي تعمل ضمن دائرة الشياح
ّ
والجنوب ،وذلــك بعدما علق مياومو
الشركة ُ
وجباتها أعمالهم احتجاجًا
على عــدم دفــع رواتبهم املستحقة عن
شهر أيلول.
ليست امل ــرة األول ــى الـتــي تتأخر فيها
ال ـش ــرك ــة ع ــن دفـ ــع روات ـ ـ ــب امل ـي ــاوم ــن.
ال ـحـ ّـجــة ،بـحـســب امل ـي ــاوم ــن ،ه ــي عــدم
دفع مؤسسة كهرباء لبنان مستحقات
الشركة.
يـلـ ّـمــح أم ــن ســر لجنة امل ـيــاومــن بــال
بـ ــاجـ ــوق إل ـ ــى «اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام امل ـي ــاوم ــن
ك ــوس ـي ـل ــة الب ـ ـتـ ــزاز م ــؤس ـس ــة ك ـه ــرب ــاء

ّ
ل ـب ـن ــان ،ل ـحــث ـهــا ع ـلــى دفـ ــع أك ــاف ـه ــا»،
ً
قائال« :مش ذنبنا إنو بيتحاربوا مع
بعض ،ليه بدن يحطونا بالواجهة؟».
يقول باجوق إن وضع العمال ال يسمح
ب ــال ـت ــأخ ـي ــر ،وإن ـ ـهـ ــم أم ـ ــام اس ـت ـح ـقــاق
املدارس وغيرها من األكالف التي تقع
على عاتقهم عند بداية كل شهر»،هذه
االستحقاقات ضاغطة وال تحتمل!».
ويـقــول مـصــدر فــي لجنة املـيــاومــن إن
وفدًا منهم اجتمع مع االدارة ،لكن هذه
االخيرة «لم تعط سقفًا محددًا لصرف
ُالـ ـ ــرواتـ ـ ــب» ،ع ـل ـمــا ب ـ ــأن هـ ـن ــاك حــدي ـثــا
أثـ ـي ــر حـ ــول ت ـح ــدي ــد االدارة مـ ـ ـ ّـدة 15
يومًا لصرف رواتــب املوظفني .ويؤكد
املصدر أن االدارة قالت بشكل واضح:
«م ــش أك ـيــد بـعــد  15ي ــوم بـتـقـبـضــوا»،

الفتًا إلى نيتهم بدء تنفيذ االعتصام
ال ـيــوم عـبــر «حـضــورهــم إل ــى املؤسسة
وامتناعهم عن العمل» ،ومؤكدًا رفض
استخدامهم كوسيلة ضغط أو ابتزاز
لتحصيل مستحقاتهم.
من جهتها ،تقول مديرة شركة ،neuc
كــارال عــون ،في حديث إلــى «األخـبــار»،
إن الشركة أرسلت كتابًا إلى املوظفني
ي ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة املـ ــاضـ ــي أب ـل ـغ ـت ـه ــم أن
رواتـ ــب شـهــر أي ـلــول سـتـتــأخــر نتيجة
مشاكل مالية« ،آملني خالل االسبوعني
املقبلني حل االزمة».
ت ـص ـ ّـر عـ ــون ع ـل ــى الـ ـق ــول إن ال ــروات ــب
املتأخرة هي استحقاقات شهر أيلول
ف ـ ـقـ ــط« ،ه ـ ـن ـ ــاك ش ـ ــرك ـ ــات ل ـ ــم ت ـص ــرف
روات ــب موظفيها منذ أشـهــر طويلة»،

سيمتنع المياومون
عن مزاولة أعمالهم
في الشركة اليوم
مـضـيـفــة« :م ــا زل ـنــا ف ــي أوائ ـ ــل الـشـهــر،
هـنــاك شــركــات تـصــرف ال ــروات ــب خــال
ّ
منتصف الشهر» .في ما يتعلق بمسألة
«االبتزاز» الذي يثيره املياومون ،تشير
عون إلى أنه ليس من صالحية املياوم
البحث في سبب دفــع املـتــأخــرات« ،هو

من مسؤولية الشركة فقط» ،الفتة إلى
«أن مؤسسة كهرباء لبنان هي زبــون،
وال ـ ـشـ ــركـ ــة تـ ـحـ ـت ــرم خ ـص ــوص ـي ــة ه ــذا
الزبون ،وفي حال كانت هناك مشاكل،
ّ
فإن الشركة تلجأ إلى حلها قانونيًا»،
مستنكرة «تكبيد املــواطــن الثمن عبر
التعطيل غير املبرر».
مــن جـمـلــة الـحـجــج ال ـتــي يـتـمـ ّـســك بها
امل ـيــاومــون كــذريـعــة ل ـلـ ّ
ـرد عـلــى تأخير
الشركة للرواتب هو «أن بقية الشركات
تعاني ما تعانيه الشركة من تأخير في
تحويل املستحقات من شركة كهرباء
لبنان ،إال أن هــذه الـشــركــات ال تتأخر
ف ــي ص ــرف روات ـب ـهــم وال تستخدمهم
كوسيلة ضغط».
يقول مدير عــام شركة «بيوتك» ،التي

