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اإلثنين  19حزيران  2017العدد 3204

سياسة
المشهد السياسي

ّ
خطة الكهرباء على طاولة الحكومة:

ّ
ّ
تجدد الهجوم القواتي على التيار؟

يشهد األسبوع المقبل حدثين سياسيين؛ األول ،عودة وزارة الطاقة إلى مجلس الوزراء لطرح ملف استئجار بواخر الكهرباء،
مع وجود إمكانية لتجدد االشتباك حول الملف .أما الحدث الثاني ،فتنظيم طاولة حوار في قصر بعبدا يوم الخميس
لرؤساء الكتل الممثلة في الحكومة
ارتــاح أعضاء الحكومة بعد االتفاق
ع ـل ــى قـ ــانـ ــون ج ــدي ــد ل ــان ـت ـخ ــاب ــات،
وبــات بإمكانهم «تحرير» املواضيع
ال ـح ـي ــات ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـهـ ـ ّـم امل ــواطـ ـن ــن.
مـلـفــات ُعــرقـلــت أســابـيــع طــويـلــة ،من
ض ـمــن ال ـض ـغ ــوط ال ـت ــي قـ ـ ـ ّـررت قــوى
االئ ـ ـت ـ ــاف الـ ـحـ ـك ــوم ــي م ـم ــارس ـت ـه ــا
بـعـضـهــا ض ــد الـبـعــض اآلخـ ــر ،حتى
إق ـ ــرار ق ــان ــون ج ــدي ــد .عـ ــودة مجلس
الوزراء إلى ممارسة مهماته ال يعني
ّ
أن الجلسات املقبلة سيكون أمرها
ّ
ّ
ُميسرًا ،ال سيما إذا كان أول البنود
في أولــى جلساتها بعد االتفاق هو
خطة الكهرباء القاضية باستئجار
بــاخــرتــن إضــافـيـتــن ،وال ـتــي أثـيــرت
ح ــول ـه ــا ض ـ ّـج ــة ك ـب ـي ــرة فـ ــي ال ـف ـت ــرة
امل ــاض ـي ــة ّ
وأدت إلـ ــى ت ــوت ــر ال ـعــاقــة
ب ــن ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر وال ـق ــوات
ّ ّ
الـلـبـنــانـيــة .وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن كــل

يعقد جعجع اجتماعًا لوزراء
القوات عشية جلسة الحكومة
للبحث في ملف الكهرباء
ّ
ط ــرف تـســلــح بــ«مــاحـظــات تقنية»،
لـكــن لــم يـكــن ممكنًا تغييب الـطــابــع
الـسـيــاســي عــن ال ـخــاف «اإلن ـمــائــي»
بني األطراف املذكورة.
ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة «الـحــريـصــة على
نـجــاح الـعـهــد وال ـح ـكــومــة» ،كـمــا قــال
سابقًا نائب رئيس الحكومة غسان
حاصباني ،اعترضت على استدراج
العروض من خارج إدارة املناقصات.
ّ
كــذلــك اش ـتــرطــت ضـ ــرورة ع ــرض كــل
مراحل الخطة على مجلس الــوزراء،
فــي حــن ّأن أبــي خليل ظـ ّـل ُم ّ
تمسكًا
ب ـم ــوق ـف ــه ال ـ ـ ــذي ي ــؤك ــد أن ال ـق ــان ــون
يمنح املؤسسات العامة حــق إجــراء
املناقصات بنفسها ،من دون املــرور
بدائرة املناقصات ،إلى أن ّ
قرر وزير
ال ـطــاقــة ،وم ــن خلفه الـتـيــار الوطني
الـ ـ ـح ـ ــر ،إعـ ـ ـ ـ ــادة امل ـ ـلـ ــف إل ـ ـ ــى م ـج ـلــس
ال ــوزراء ،بسبب الضجة التي أثيرت
حوله .وكان «التيار» قد ّ
تريث سابقًا

األجواء اإليجابية بين عون وبري ستؤدي إلى استمرار عمل المجلس النيابي في العقد االستثنائي (هيثم الموسوي)

غريب :القوى المستقلة أمام امتحان تاريخي
خاطب األمني العام للحزب الشيوعي حنا غريب أمس رفيقه الشهيد جورج حاوي ،معاهدًا
إياه على ّ
«تمسك الحزب بمتابعة النضال من أجل إقرار النسبية خارج القيد الطائفي ،واعتماد
ّ
لبنان دائرة واحدة ،دفاعًا عن السلم األهلي وعن وحدة لبنان وعروبته وتقدمه وتطوره من أجل
بناء دولة علمانية وطنية ديموقراطية مقاومة».
ّ
وشن هجومًا على قانون
كالم غريب أتى خالل إحياء «الشيوعي» للذكرى الـ 12الغتيال حاوي.
الـ 15دائرة ألنه «مشروع هجني جمعوا فيه أسوأ ما يوجد في قانون الستني وفي املشروع
يستهدف باألساس قيام
التأهيلي واألرثوذكسي والفردي .هذا املشروع الهجني الخليط
ّ
دويالت طائفية مذهبية قائمة على أساس الفيدراليات» .وطلب غريب من كل «القوى العلمانية
ّ
والتوحد في إطار واحد .يجب أن تتحمل كافة مسؤولياتها في
واملدنية والديموقراطية التجمع
أن تقود معركة التغيير الديموقراطي الوطني الحقيقي في فرض وجودها وفي فرض بديلها
ّ
السياسي» .وأكد األمني العام لـ«الشيوعي» ّأن «كل القوى املستقلة وشخصياتها أمام امتحان
ُ
ُ
تاريخي في أن تثبت وجودها في هذه اللحظات التاريخية وتنقذ لبنان».
(األخبار)

في طرح امللف على طاولة الحكومة،
بـنـ ً
ـاء على «نصيحة» الرئيس سعد
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ال ـ ـ ـ ــذي طـ ـل ــب االنـ ـتـ ـظ ــار
إل ـ ــى مـ ــا ب ـع ــد االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ق ــان ــون
انتخاب؛ فقد ّ
وجــه أبــي خليل كتابًا
إلــى األمــانــة العامة ملجلس ال ــوزراء،
ّ
يــورد فيه أن مؤسسة كهرباء لبنان
أن ـجــزت امل ـســاريــن اإلداري والتقني
ف ــي م ـنــاق ـصــة اس ـت ـئ ـج ــار ال ـب ــواخ ــر،
ط ــال ـب ــا م ــن م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ات ـخ ــاذ
الـقــرار املناسب بشأن املـســار املالي.
وي ـ ـعـ ــرض أبـ ـ ــي خ ـل ـي ــل فـ ــي ال ـك ـت ــاب
ال ــذي أرسـلــه خـيــاريــن :األول ،تأليف
ل ـج ـن ــة وزاريـ ـ ـ ـ ــة ّ م ـه ـم ـت ـهــا االش ـ ـ ــراف
عـلــى عـمـلـ ّـيــة ف ــض ال ـع ــروض املــالـيــة
ً
للشركات املتقدمة للمناقصة ،أسوة
بـمــا ج ــرى عـ َ
ـامــي  2012و ،2013في
مـلـفــات مـمــاثـلــة .أم ــا الـخـيــار الـثــانــي،
فتسليم عملية اس ـت ــدراج الـعــروض
إلى إدارة املناقصات .وتلفت مصادر
وزارة الطاقة إلــى أن الخيار الثاني
م ـخــالــف ل ـل ـقــانــون ،ورغ ـ ــم ذل ـ ــك ،فــإن

الــوزيــر اقـتــرحــه لقطع الـطــريــق على
املعترضني.
ّ
وتقول املصادر لـ«األخبار» إن خيار
اس ـت ـئ ـج ــار الـ ـب ــواخ ــر «ه ـ ــو ال ـخ ـي ــار
األم ـثــل واألقـ ــل كـلـفــة مــن أج ــل تأمني
 24ساعة من الطاقة يوميًا ،منذ اآلن
حـتــى ال ـ ــ 5سـنــن ال ـتــي تـفـصـلـنــا عن
إنجاز إنشاء معامل على ّ
البر» .الرأي
امل ـع ــارض لـ ـ ــوزارة ال ـطــاقــة وخطتها
ّ
الكهربائية يــرى أن الكلفة الكبيرة
ّ
ستتكبدها الــدولــة الستئجار
الـتــي
ُ
بــاخــرتــن إضــافـيـتــن مــؤق ـتــا ،يمكن
صرفها فــي إنـشــاء معامل على ّ
البر
تدوم عشرات السنواتّ .
ترد مصادر
ّ
ال ـ ـ ــوزارة بـ ــأن «ال ــذي ــن ُي ـق ــارن ــون بني
الـكـلـفـتــن ال ي ــأخ ــذون ف ــي االع ـت ـبــار
الـكـلـفــة الـكـبـيــرة الس ـت ـمــاك ع ـقــارات
إلن ـشــاء مـعــامــل عـلــى ال ـب ـ ّـر ،وال كلفة
اإلن ـشــاءات الخاصة باملعمل ،وآلية
تبريد التوربينات باملياه ،وال كلفة
بناء مــداخــن و«فــاتــر» ،ويحصرون
حـســابــاتـهــم بـسـعــر ال ــ«تــورب ـي ـنــات»

وم ـ ــاكـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــات إن ـ ـ ـتـ ـ ــاج الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء».
وتضيف مـصــادر وزارة الـطــاقــة أنه
«بعد ّ
تحسن وضع التيار الكهربائي
بـسـبــب إعـ ــادة وص ــل معملي ال ــذوق
والـ ـج ـ ّـي ــة بــال ـش ـب ـكــة الـ ـع ــام ــة ،نـبـقــى
ُ
بحاجة إلى الكهرباء التي ستنتجها
ال ـ ـ ـبـ ـ ــواخـ ـ ــر ،ح ـ ـتـ ــى نـ ـ ـك ـ ــون ق ـ ــادري ـ ــن
ع ـلــى تــأمــن  24ســاعــة م ــن الـتـغــذيــة
الكهربائية ،في غير ساعات الذروة،
خالل الشتاء والربيع املقبلني».
م ـ ـصـ ــادر م ـ ـعـ ــراب كـ ــانـ ــت قـ ــد أب ـل ـغــت
«األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» سـ ــاب ـ ـقـ ــا أنـ ـ ـه ـ ــا س ـت ــرف ــع
ّ
ال ـص ــوت ُمـ ـج ــددًا ف ــي م ــل ــف الـكـهــربــاء
فــور االنتهاء من القانون االنتخابي.
ّ
وفي املوقف الجديد ،قالت املصادر إن
رئيس الحزب سمير جعجع «سيعقد
اجتماعًا تنسيقيًا مــع وزراء الـقــوات
عشية جلسة مجلس ال ــوزراء للبحث
ّ
فــي ملف الـكـهــربــاء» .وأش ــارت إلــى أن
الـقــوات «ال تــزال مبدئيًا عند موقفها
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي ف ـ ــي م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـ ـ ـ ــإدارة
املـ ـن ــاقـ ـص ــات ،وال ت ـع ــدي ــل فـ ـي ــه ،لـكــن

