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سياسة

سياسة

رسائل
إلى المحرر
مختار داعل:
زيارة باسيل إيجابية
عطفًا على ما ورد في «األخبار»
( )٢٠١٨\٤\١١بـعـنــوان «باسيل
يـ ـخـ ـش ــى ال ـ ـت ـ ـس ـ ـم ـ ـيـ ــم» ،ي ـه ـم ـنــا
توضيح اآلتي:
اوال ،قــام الــوزيــر باسيل بزيارة
الـ ـ ـ ــى بـ ـل ــدتـ ـن ــا وكـ ـ ــانـ ـ ــت أجـ ـ ـ ــواء
الــزيــارة ودي ــة وصــريـحــةّ ،
وعبر
خاللها عن شكره لتأييد بلدتنا
امل ـ ـعـ ــروف لـ ــه فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ـســاب ـقــة ،كـمــا عـ ّـبــر ع ــن ايـمــانــه
ب ــال ـت ـع ــاون االس ـت ــرات ـي ـج ــي بني
ت ـي ــاره وب ــن امل ـق ــاوم ــة م ــن اجــل
حفظ لبنان وحمايته وترسيخ
العيش املشترك الواحد.
ثــانـيــا ،نــاقــش أهــالــي الـبـلــدة مع
ال ــوزي ــر بــاسـيــل بـعــض املـطــالــب
االنمائية للبلدة وكــان إيجابيًا
جدًا.
ثالثًا ،أمــا بخصوص مضمون
ال ـخ ـب ــر امل ـت ـع ـل ــق ب ــالـ ـخ ــوف مــن
تسميم القهوة ،يهمنا ان نؤكد
اننا لم نسمع ممن كان حاضرًا
للقاء اي معطيات تفيد بصحة
ه ــذا الـخـبــر ،ولــذلــك ننفيه نفيًا
َ
قاطعًا ول ــم يـحــدث خــال اللقاء
ّ
اي شيء يمكن ان يعكر صفوه،
وه ـنــا نــؤكــد ان ال ــوزي ــر باسيل
اس ـت ـمــع ب ـكــل رح ــاب ــة ص ــدر الــى
كـ ــافـ ــة اآلراء ،وأجـ ـ ـ ـ ــاب ب ـت ـف ـهــم
على كــافــة األسئلة والهواجس
املـتـعـلـقــة ب ــامل ــواق ــف الـسـيــاسـيــة
الداخلية.
مختار داعل
كمال حمادة

♦♦♦

هيئة التيار ـ البترون:
حرتقات انتخابية
تعليقًا على ما نشرته «األخبار»
( )2018/4/11وت ــداول ــه بعض
املـ ــواقـ ــع االل ـك ـت ــرون ـي ــة ب ـع ـنــوان
«باسيل يخشى التسميم» ،يهم
هيئة قضاء البترون في التيار
الوطني ّ
الحر تأكيد التالي:
ً
اوال :إن الخبر عــار عــن الصحة
ّ
وم ـل ـفــق ويـ ـب ــن ن ــواي ــا الـبـعــض
الخبيثة التي دأبت على تزوير
الحقائق وبث الفرقة بني الناس
ك ــون ـه ــا عـ ــاجـ ــزة عـ ــن امل ــواج ـه ــة
باالفعال.
ثانيًا :إن الــوزيــر باسيل يعتبر
نفسه بــن أهـلــه ومحبيه اينما
حل في قرى البترون.
ث ــالـ ـث ــا :إن اهـ ـلـ ـن ــا ف ـ ــي مـنـطـقــة
ال ـب ـت ــرون ي ـع ــون ج ـي ـدًا م ــن هــو
وراء هذه الحرتقات واملناورات
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ول ـ ــن ت ـ ـبـ ـ ّـدل ه ــذه
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــائـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات املـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرض ـ ـ ــة م ــن
اح ـت ــرام ـه ــم ومـحـبـتـهــم ل ـلــوزيــر
ب ــاسـ ـي ــل وتـ ـق ــدي ــره ــم ملـ ــا فـعـلــه
لـ ـخـ ـي ــره ــم وخ ـ ـي ـ ــر م ـن ـط ـق ـت ـهــم
ومستقبل أوالدهم.
راب ـع ــا :وأخ ـي ـرًا م ــن ص ــاغ ورق ــة
التفاهم التاريخية التي حمت
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان لـ ـ ــن ت ـ ـطـ ــالـ ــه ش ــائـ ـع ــات
وتلفيقات ال يصدقها حتى عقل
جاهل.
منسق قضاء البترون
المهندس طوني نصر

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.
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تقرير

لبنان الستضافة قمة :2019
المصالحات العربية

«سوليدير» أداة انتخابية
إلزامية ...وشقير موعود
قبل أقل من شهر على
َ
موعد االنتخابات النيابية،
يحاول تيار المستقبل
تمكين أوضاعه في
بيروت (الدائرة الثانية) .هذا
التمكين لم ُيعد يقتصر
على الجوالت الميدانية
لمرشحيه ،وال اللقاءات
مع القواعد الشعبية.
لعلها المرة األولى التي
ّ
يشعر فيها التيار بالحاجة
ُ
الى استخدام كل طاقاته
وإمكانياته الستقطاب
الناخبين لمصلحته في
صناديق االقتراع
ميسم رزق
مــاكـيـنــة تـيــار املستقبل االنتخابية
في حالة استنفار .ال بد من الوصول
إلى كل مفتاح أو باب .بلغ األمر ّ
حد
استغالل النفوذ في بعض الشركات
وامل ــؤسـ ـس ــات الـ ـت ــي يـ ـم ــون «ال ـت ـي ــار
األزرق» عليها ،بغية الـضـغــط على
فيها .وهو استغالل يتخذ
املوظفني ّ
ً
شـ ـك ــا م ـق ــن ـع ــا الب ـ ـتـ ــزاز ال ـ ـنـ ــاس فــي
أرزاقهم.
أمـ ـ ـ ــس ،ت ـب ـل ــغ م ـ ـئـ ــات امل ــوظـ ـف ــن فــي
شــركــة «ســول ـيــديــر» ،وع ـبــر بــريــدهــم
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي ،ت ـع ـم ـي ـم ــا أب ـل ـغ ـت ـه ــم
ف ـيــه ال ـش ــرك ــة ق ــراره ــا بـتـنـظـيــم لـقــاء
مـ ــع رئـ ـي ــس ات ـ ـحـ ــاد غ ـ ــرف ال ـت ـج ــارة
والصناعة والزراعة في لبنان محمد
ش ـق ـي ــر« ،وذل ـ ـ ــك ل ـل ـب ـحــث ف ــي أهـمـيــة
املشاركة في االنتخابات النيابية»،
وتضمنت الدعوة إشعارًا إلى هؤالء

بأن الحضور «إلزامي» .هذا التعميم
الــذي أصــدرتــه «الشركة» كــان محور
أخ ــذ ّ
ّ
متحمسًا لــه،
ورد بــن مــن ب ــدا
معتبرًا أن الشركة محسوبة سياسيًا
عـلــى آل ال ـح ــري ــري وال ش ــيء يـحــول
دون تـنـظـيــم ل ـقــاء سـيــاســي م ــن هــذا
الـنــوع ،مــن دون الحاجة إلــى تعميم
مضمونه ،وأقلية فــي مجلس إدارة
ال ـش ــرك ــة انـ ـب ــرت ت ــدع ــو إلـ ــى ال ـت ـنـ ّـبــه
ألي ق ــرار يمكن أن يــؤثــر سلبًا على
رصيد الشركة وسمعتها ،أو يمكن
أن يعتبره البعض «محاولة لتطويع
إرادة املوظفني ـ الناخبني فيها».
ُ
ال ـســؤال امل ـطــروح هــو مل ــاذا تستخدم
«سوليدير» في معركة تيار املستقبل
ض ــد خ ـص ــوم ــه ف ــي ب ـ ـيـ ــروت؟ وب ــأي
صفة سياسية يشارك محمد شقير
في عملية الترويج لتيار املستقبل؟
ال شـ ّـك فــي أن مــا أق ــدم عليه التيار،
بإيعاز من ماكينته االنتخابية« ،هو
دع ـســة ن ــاق ـص ــة» ،ب ـ ّـررت ـه ــا م ـصــادره
بأنه «يسعى الى جمع داتا املوظفني
لــاتـصــال بـهــم ،أضــف إلــى ذلــك رسم
مشهد ّأول ــي لحصيلة األرق ــام التي
س ـت ـح ـصــدهــا ل ــوائ ــح امل ـس ـت ـق ـبــل فــي
االنـتـخــابــات النيابية ،وتـحــديـدًا في
العاصمة».
وفـ ـ ـ ــق امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــواف ـ ــرت
ل ــ»األخ ـب ــار» ،ف ــإن الـقـيــاديــة فــي تيار
املستقبل ،ميشلني أبــي سـمــرا ،ومن
مــوقــع حماستها السياسية للتيار
األزرق ،داف ـع ــت ع ــن ف ـك ــرة الـتـعـمـيــم

السياسي
االستخدام
ّ
لسوليدير ،أال يعرضها
لخسائر تجارية؟

وإلــزام ـيــة ال ـح ـضــور ،لتستغل بذلك
موقعها كسكرتيرة خــاصــة لرئيس
ّ
الشماع.
مجلس اإلدارة ناصر
املعترضون اعتبروا التعميم بمثابة
اس ـت ــدع ــاء ُو ّجـ ـ ــه الـ ــى ك ــل املــوظ ـفــن،
ح ـتــى أول ـئ ــك ال ــذي ــن ق ـيــودهــم خ ــارج
العاصمة ،فيما يصل عدد الناخبني
البيارتة الذين شملتهم الدعوة إلى
حــوالــى  350مــوظـفــا .فــي ضــوء ذلــك،
بـ ــات واضـ ـح ــا أن ال ـت ـي ــار يـسـتـخــدم
«سـ ــول ـ ـيـ ــديـ ــر» ألس ـ ـب ـ ــاب س ـي ــاس ـي ــة
وانتخابية ،األمــر الــذي يخشى معه
التأثير على إرادة املوظف ـ الناخب
ت ــرغ ـي ـب ــا أو ت ــره ـي ـب ــا ،وذهـ ــابـ ــه ال ــى
عملية تصويت قد تبتعد عن مراده
الحقيقي.
ال ت ـخ ـ ُـرج ه ــذه ال ـخ ـط ــوة ع ــن سـيــاق
تـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــاوزات أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى فـ ـ ـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ح ـ ـ ــاول ب ـع ــض امل ــرش ـح ــن
إث ــارتـ ـه ــا م ــع ه ـي ـئــة اإلش ـ ـ ـ ــراف عـلــى
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،وب ـي ـن ـه ــا ن ـ ــزع ص ــور
ول ـ ــوح ـ ــات مل ــرش ـح ــن ي ـن ـت ـم ــون إل ــى
لوائح معارضة واستبدالها بأخرى
ملرشحي املستقبل ،وتـحــديـدًا صور
رئيس الحكومة ووزير الداخلية.
ال يــوفــر ت ـيــار املـسـتـقـبــل وسـيـلــة أو
سالحًا في العاصمة إال ويستخدمه
فـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــازار االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي امل ـف ـت ــوح
مل ــواج ـه ــة اح ـت ـم ــاالت خـ ــرق الئـحـتــه
في العرين السياسي لرئيسه سعد
الحريري .وبعد تكاثر الحديث عن
ع ـمــل ج ـه ــات أم ـن ـيــة مل ـص ـل ـحــة ت ـيــار
املستقبل ،ومن ّ
ثم شركة سوليدير،
ي ـ ّـص ــح ال ـ ـسـ ــؤال ملـ ـ ــاذا يـ ـت ـ ّـم اخ ـت ـيــار
شقير للقيام بــالــدور الــذي يفترض
أن يـقــوم بــه ك ــوادر فــي الـتـيــار؟ وهل
سـيـتـحــدث شـقـيــر ال ـي ــوم ف ــي الـلـقــاء
ّ
مــن منطلق قــربــه سياسيًا الــى خط
ّ
ال ـت ـي ــار ،أو س ـي ـتــك ـلــم ب ــاس ــم ات ـحــاد
غــرف التجارة والصناعة والــزراعــة
التي يترأسها؟ وهل سيكون موقفه
ال ــداع ــم لـلـتـيــار ُم ـلــزمــا لـلـحــاضــريــن
ولـ ــات ـ ـحـ ــاد نـ ـفـ ـس ــه ،ال ـ ـ ــذي س ـي ـكــون
بـخـطــوة رئـيـســه ق ــد ق ــرر أن يصبح

داود رمال

الحريري وعد شقير بتسليمه حقيبة وزارة االقتصاد
في الحكومة المقبلة (مروان طحطح)

طــرف ــا ف ــي امل ـعــركــة االن ـت ـخــاب ـيــة الــى
جانب فريق ّ
معي ،أم أن شقير نفسه
يفعل ذلــك بـمـبــادرة شخصية ومــن
دون تنسيق مــع ال ّـغــرفــة ،فــي ضــوء
الـ ــوعـ ــود الـ ـت ــي ت ـل ــق ــاه ــا م ــن رئ ـيــس
ال ـح ـكــومــة بـتـسـلـيـمــه حـقـيـبــة وزارة
االقتصاد في الحكومة املقبلة ،كما

تردد بعض األوساط املستقبلية؟
هـ ــل ت ـح ـت ـك ــم شـ ــركـ ــة «س ــولـ ـي ــدي ــر»
ع ـن ــدم ــا تـ ـل ــزم مــوظ ـف ـي ـهــا ب ـح ـضــور
اج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع والـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــت ل ــائـ ـح ــة
إلـ ـ ـ ــى رأي الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة
ومـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس إدارت ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا وأصـ ـ ـح ـ ــاب
األس ـ ـ ـهـ ـ ــم؟ وه ـ ـ ــل يـ ـمـ ـك ــن أن ي ـش ـكــل

ذل ــك ن ـمــوذجــا يـنـسـحــب عـلــى غـيــره
م ـ ــن االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاقـ ــات؟ وأال ي ـم ـكــن
أن يـ ـع ـ ّـرض انـ ـحـ ـي ــاز ف ــاض ــح ك ـهــذا
الشركة ملخاطر ،أقله على سمعتها
ورص ـيــدهــا ال ـت ـجــاري؟ وه ــل يــؤدي
اع ـت ــراض ال ـب ـعــض إل ــى إعـ ــادة نظر
في أصل اللقاء وإلزامية الحضور؟

ي ــذه ــب ل ـب ـنــان إل ــى ال ـق ـمــة ال ـعــرب ـيــة الـتــي
ت ـس ـت ـض ـي ـف ـه ــا ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ف ـ ــي م ــدي ـن ــة
ّ
الـظـهــران األح ــد املـقـبــل ،فــي ظــل معطيات
ملستها الجهات الرسمية اللبنانية «عن
تـبــدل ج ــذري فــي سياسة الــريــاض تجاه
بـ ـي ــروت ،طــويــت م ـعــه صـفـحــة  4تـشــريــن
الثاني ملصلحة مساعدة لبنان ودعمه،
وق ـ ــد تـ ــرجـ ــم ه ـ ــذا الـ ـتـ ـب ــدل ف ـ ــي ال ـع ـش ــاء
االح ـت ـفــالــي الـ ــذي ش ـهــده ق ـصــر االل ـيــزيــه
وجـ ـم ــع ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي اي ـم ــان ــوي ــل
مــاكــرون وول ــي الـعـهــد الـسـعــودي محمد
بــن سلمان ورئـيــس الحكومة اللبنانية
ً
سعد الحريري» ،والكالم نقال عن مصادر
رسمية لبنانية.
ومن املقرر أن يشارك لبنان في القمة بوفد
يترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون ويضم الحريري وعــددًا من الــوزراء
واملستشارين ،وقالت املـصــادر الرسمية
إن م ـش ــارك ــة عـ ــون س ـتــؤســس إلم ـكــان ـيــة
إنجاح القمة العربية في عام  2019والتي
سيستضيفها ل ـب ـنــان ،وال ـت ــي يــؤمــل أن
تـكــون قـمــة «املـصــالـحــات الـعــربـيــة» ،على
أم ــل أن تـتــوضــح بشكل نـهــائــي مـســارات
الوضع في سوريا ،في املرحلة املقبلة.
الـقـمــة الـتــي ب ــدأت أعـمــالـهــا التحضيرية
م ـنــذ االث ـن ــن امل ــاض ــي ،بــان ـع ـقــاد مجلس
املندوبني الدائمني واملجلس االقتصادي
واالجـتـمــاعــي ووزراء الـخــارجـيــة ،تركت
بندين عالقني يتعلقان بسوريا وإيــران،
ُرفـ ـع ــا إلـ ــى ال ـق ـم ــة ال ـت ــي س ـي ـص ــدر عـنـهــا
م ــا يـسـمــى «إعـ ــان ال ــري ــاض» أو «إع ــان
الظهران».
ومـ ــن املـ ـق ــرر أن ي ـح ـضــر قـ ـ ــادة ورؤسـ ـ ــاء
الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة االثـ ـن ــن امل ـق ـبــل م ـن ــاورة
مـشـتــركــة ل ــدول الـتـحــالــف ضــد اإلرهـ ــاب،
وعلمت «األخـبــار» أن عــون لن يحضرها
بل سيعود فــور انتهاء أعمال القمة إلى
بيروت ليغادر في اليوم التالي (االثنني)
إلـ ــى ق ـط ــر ت ـل ـب ـيــة ل ــدع ــوة أم ـي ــره ــا تـمـيــم
ب ــن ح ـمــد ل ـتــدشــن املـكـتـبــة الــوط ـن ـيــة في
الــدوحــة .وسيوجه عــون دعــوة إلــى تميم
للمشاركة في افتتاح املكتبة الوطنية في
بيروت في حزيران املقبل.
وعلم أن جــدول أعمال القمة يتضمن ١٨

بندًا على الشكل اآلتي:
األول :التقارير املرفوعة من األمــن العام
عــن العمل العربي املشترك ،ومــن رئاسة
القمة عــن نشاطات هيئة متابعة تنفيذ
القرارات وااللتزامات.
الـثــانــي :القضية الفلسطينية والـصــراع
الـ ـع ــرب ــي ـ اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي وم ـس ـت ـج ــدات ــه.
وي ـت ـض ـم ــن الـ ـفـ ـق ــرات الـ ـت ــالـ ـي ــة :م ـتــاب ـعــة
الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورات الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـق ـض ـي ــة
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة والـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــراع الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ـ
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي وت ـف ـع ـيــل م ـ ـبـ ــادرة ال ـس ــام

عون لن يحضر
مناورة مشتركة
للتحالف الدولي
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات واالنـ ـتـ ـه ــاك ــات
اإلســرائـيـلـيــة فــي مدينة الـقــدس املحتلة.
ومـتــابـعــة ت ـطــورات االسـتـيـطــان وال ـجــدار
واالنـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاض ـ ــة واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى والـ ــاج ـ ـئـ ــن
واألون ــروا والتنمية .ودعــم مــوازنــة دولــة
فـلـسـطــن وص ـمــود الـشـعــب الفلسطيني
وال ـ ـج ـ ــوالن الـ ـع ــرب ــي الـ ـ ـس ـ ــوري امل ـح ـت ــل،
والتضامن مع لبنان.
الثالث :تطورات األزمة السورية (لم ٌيتفق

عليه بعد).
الرابع :تطورات الوضع في ليبيا.
الخامس :تطورات األوضاع في اليمن.
الـ ـ ـس ـ ــادس :دع ـ ــم ال ـ ـسـ ــام وال ـت ـن ـم ـي ــة فــي
السودان.
السابع :دعم الصومال.
ال ـث ــام ــن :اح ـت ــال إي ـ ــران ل ـل ـجــزر الـعــربـيــة
ال ـث ــاث :طـنــب ال ـك ـبــرى وط ـنــب الـصـغــرى
وابو موسى.
التاسع :التدخالت االيرانية في الشؤون
الداخلية لـلــدول العربية (لــم ُيتفق عليه
بعد).
العاشر :اتخاذ موقف عربي إزاء انتهاك
القوات التركية للسيادة العراقية.
ال ـ ـحـ ــادي ع ـش ــر :ص ـي ــان ــة األم ـ ــن ال ـقــومــي
العربي ومكافحة اإلرهاب.
ال ـثــانــي ع ـشــر :تـقــريــر املـنـظــومــة الـعــربـيــة
ملكافحة اإلرهاب.
الـ ـث ــال ــث عـ ـش ــر :ت ـط ــوي ــر ج ــام ـع ــة ال ـ ــدول
العربية.
الرابع عشر :عقد قمة ثقافية عربية.
الـخــامــس عـشــر :إق ــرار مـشــاريــع ال ـقــرارات
املــرفــوعــة للمجلس ال ــوزاري االقتصادي
واالجتماعي.
السادس عشر :مشروع إعالن الرياض أو
إعالن الظهران.
الـ ـس ــاب ــع عـ ـش ــر :م ــوع ــد وم ـ ـكـ ــان ال ـ ـ ــدورة
الـعــاديــة الـثــاثــن ملجلس جــامـعــة ال ــدول
العربية على مستوى القمة (لبنان طلب
استضافتها في .)2019
ّ
يستجد من أعمال.
الثامن عشر :ما

ّ
بندا سوريا وإيران يبت بهما القادة العرب (داالتي ونهرا)

سجال

«كهرباء لبنان» :أبوابنا مفتوحة أمام األجهــزة الرقابية
ج ــاء ن ــا م ــن مــؤس ـســة ك ـهــربــاء لـبـنــان
الرد اآلتي:
ردًا عـلــى مــا ورد فــي امل ـقــال املـنـشــور
فـ ـ ــي ص ـح ـي ـف ـت ـك ــم الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــراء بـ ـت ــاري ــخ
 2018/4/10الـ ـع ــدد  3438صـفـحــة
 11بـعـنــوان «أي ــن الـهـيـئــات الــرقــابـيــة
ّ
مما يجري في كهرباء لبنان؟»ّ ،
يهم
مــؤس ـســة ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان أن تــوضــح
التالي في ما يتعلق بها:
ت ـس ـت ـغــرب م ــؤس ـس ــة ك ـه ــرب ــاء لـبـنــان
تركيز املقال املذكور عليها ،ال سيما
حصر الـعـنــوان بـهــا ،فيما املــوضــوع
ّ
يتعلق بـقــرار مجلس شــورى الدولة
ب ـ ـشـ ــأن إبـ ـ ـط ـ ــال قـ ـ ــراريـ ـ ــن ت ــأدي ـب ـي ــن
اتخذهما معالي وزير الطاقة واملياه
ف ــي ح ــق امل ــدي ــر الـ ـع ــام لــاس ـت ـث ـمــار،
وهما إجراء داخلي في وزارة الطاقة
واملـ ـ ـي ـ ــاه ال دخـ ـ ــل مل ــؤس ـس ــة ك ـه ــرب ــاء
لـبـنــان ب ــه ،سـيـمــا وأن قـ ــرار اإلب ـطــال
تناول إجراءات إدارية تخص الوزارة
املذكورة ،وبالتالي ال عالقة ملؤسسة
كهرباء لبنان أو للصفقة مــع شركة
 Decon Internationalبهذا القرار.
إن قــرار عقد الصفقة بالتراضي مع
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شــركــة  Decon Internationalاملــذكــور
ف ــي املـ ـق ــال ه ــو ل ـل ـم ـعــاونــة ف ــي إدارة
مشروع مقدمي خدمات التوزيع الذي
ه ــو م ــن ض ـمــن ورقـ ــة س ـيــاســة قـطــاع
الـكـهــربــاء امل ـقـ ّـرة مــن مجلس ال ــوزراء
بقراره رقم  1تاريخ  ،2010/6/21وقد
تــم ات ـخــاذه وف ــق الـقــوانــن واألنـظـمــة
املرعية اإلجراء .أما الشركة املذكورة،
فـقــد ت ــم اخ ـت ـيــارهــا كــونـهــا كــانــت قد
تــأهـلــت وف ــق دف ـتــر ش ــروط اإلش ــراف
عـلــى أش ـغــال مـقــدمــي ال ـخــدمــات ،وإن
ال ـص ـف ـق ــة ب ــالـ ـت ــراض ــي م ـع ـه ــا كــانــت
تـتــم فــي حينه ك ــون م ـشــروع مقدمي
ال ـخ ــدم ــات كـ ــان ي ـتــم ت ـم ــدي ــده بشكل
فصلي (أي كل ثالثة أشهر) في عام
 2017ريثما يصدر قــرار عن مجلس
الوزراء بشأنه .كما أن مجلس الوزراء
طلب مــن مؤسسة كهرباء لبنان في
قـ ــراره رق ــم  13تــاريــخ 2017/10/12
تـ ـم ــدي ــد الـ ـعـ ـق ــد م ـ ــع شـ ــركـ ــة Decon
 Internationalحتى نهاية عام .2018
إن ال ـن ـظ ــام امل ــال ــي ملــؤس ـســة كـهــربــاء
ل ـب ـن ــان ي ـج ـي ــز ل ـه ــا ع ـق ــد ال ـص ـف ـقــات
بــال ـتــراضــي ،وف ــق أح ـكــام املـ ــادة 112

مــن ه ــذا الـنـظــام وبـحـســب كــل حــالــة،
وإن املــؤسـســة تـحــرص فــي قــراراتـهــا
ذات الـصـلــة عـلــى تـحــديــد الـفـقــرة من
هذه املادة التي تسمح لها بذلك بعد
ّ
التأكد من انطباق الشروط املفروضة
فـ ــي أن ـظ ـم ـت ـه ــا وال ـ ـقـ ــوانـ ــن امل ــرع ـي ــة
اإلجراء.
إن قـ ـ ــرارات مــؤس ـســة ك ـهــربــاء لـبـنــان
ُ ّ
تــتـخــذ فــي مجلس إدارت ـه ــا بموافقة
ّ
م ـف ــوض ال ـح ـكــومــة ،أي مـمـثــل وزارة
الطاقة واملـيــاه ،وفــي حضور املراقب
املـ ــالـ ــي امل ـع ـت ـم ــد مـ ــن جـ ــانـ ــب وزارة
ّ
املــال ـيــة ،وذل ــك بـعــد ال ـتــأكــد مــن توفر
الـ ـش ــروط ال ـقــانــون ـيــة وف ـق ــا لــأصــول
واألنظمة املرعية اإلجراء .وهكذا كان
ق ــرار عقد الصفقة مــع شــركــة Decon
 Internationalملـ ـع ــاون ــة امل ــؤس ـس ــة
ف ــي إدارة م ـش ــروع م ـقــدمــي خــدمــات
ال ـت ــوزي ــع ( ،)DSPالـ ــذي وافـ ــق عليه
أيـ ـض ــا مـ ـف ـ ّـوض ال ـح ـك ــوم ــة ولـ ــم ي ـبـ ِـد
املراقب املالي أي مالحظة أو اعتراض
عليه ،وقد صادقت عليه وزارة الطاقة
واملياه وفقًا لألنظمة املرعية اإلجراء.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،ت ــؤك ــد مــؤسـســة

ك ـ ـهـ ــربـ ــاء لـ ـبـ ـن ــان ال ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــا ت ـن ـف ـيــذ
ال ـقــرارات التي تصدر وفقًا لألصول
وتـسـتـنــد إل ــى أح ـكــام نـظــامـهــا املــالــي
وت ـق ـت ــرن ب ــامل ــوافـ ـق ــات واملـ ـص ــادق ــات
املطلوبة.
إن س ـعــادة املــديــر ال ـعــام لالستثمار
هــو الــوح ـيــد ال ــذي ي ـق ـتــرح ،ومـنـفــردًا
ف ـ ــي وزارة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة واملـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاه ،ع ــدم
امل ــواف ـق ــة ع ـلــى كــافــة قـ ـ ــرارات مجلس
إدارة مــؤس ـســة ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان دون
استثناء ،خالفًا لــرأي مرؤوسيه في
املــديــريــة الـعــامــة لالستثمار وخالفًا
لرأي مفوض الحكومة لدى مؤسسة
كهرباء لبنان ،وذلــك لغايات خاصة
لديه.
أخـ ـيـ ـرًا ،إن مــؤس ـســة ك ـه ــرب ــاء لـبـنــان
تتوخى الشفافية في كافة الـقــرارات
التي تتخذها ،مستندة إلى نظامها
املــالــي وال ـقــوانــن واألن ـظ ـمــة املــرعـيــة
اإلجراء ،لذلك هي تفتح أبوابها دائمًا
لـجــريــدتـكــم ال ـغ ــراء ولـكــافــة الــوســائــل
ّ
اإلعالمية واألجهزة الرقابية لالطالع
عـلــى أي مـلــف فــي أي مــوضــوع كــان،
إلظهار الحقيقة أمام الرأي العام.

رد المحرر
م ــن ال ــواض ــح ف ــي ّ
رد مــؤس ـســة ك ـهــربــاء
لـ ـبـ ـن ــان ح ــرصـ ـه ــا عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم نـفـسـهــا
كمؤسسة حريصة على الـتــزام القوانني،
وهذا أمر مشكور ،إال أن استغرابها دعوة
«األخـبــار» للهيئات الرقابية للتحقيق في
عمل املــؤسـســة ،انطالقًا مــن أن القرارين
ال ـلــذيــن أبـطـلـهـمــا مـجـلــس شـ ــورى ال ــدول ــة
هما «إج ــراءان داخليان في وزارة الطاقة
وامل ـي ــاه ال دخ ــل ملــؤسـســة ك ـهــربــاء لبنان
به» ،ال يستوي مع الشفافية التي ّتدعيها
امل ــؤس ـس ــة .ف ــالـ ـق ــراران الـ ـل ــذان ل ــم ي ـعــودا
داخ ـل ـي ــن ،ب ـعــد ق ـ ــرار م ـج ـلــس الـ ـش ــورى،
فتحا الـبــاب على سلسلة وقــائــع طرحها
املــديــر الـعــام لالستثمار غـســان بيضون
ف ــي ال ـ ــدع ـ ــوى ،وت ـس ـت ـح ــق ال ـت ـح ـق ـيــق فــي
مــابـســاتـهــا تــوخـيــا للحقيقة وملصلحة
املؤسسة ومصلحة عموم املواطنني.
قال املدير العام لالستثمار في مطالعته
أمـ ـ ــام «الـ ـ ـش ـ ــورى» إنـ ــه م ـن ــذ ُعـ ـ ـ ّـن م ــدي ـرًا
لــاس ـت ـث ـمــار ف ــي  24آب  ،2011الح ــظ
«خـ ـ ــروج إدارة امل ــؤس ـس ــة ع ــن األصـ ــول

وأح ـك ــام نـظــامـهــا امل ــال ــي ف ــي ال ـعــديــد من
مـعــامــاتـهــا وق ــرارات ـه ــا امل ـعــروضــة على
وزارة الــوصــايــة لـلـتـصــديــق ،األم ــر ال ــذي
استدعاه إلــى إبــداء العديد من املطالعات
االعـ ـ ـت ـ ــراضـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـلـ ــى هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـعـ ــامـ ــات
وال ـ ـق ـ ــرارات» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن املــؤس ـســة
ّ
«لجأت إلى عدة أساليب لتجنب تبلغ هذه
املطالعات ،ومنها الطلب من وزير الطاقة
مخاطبتها مباشرة واسترداد امللفات من
مكتبه مباشرة ،من دون املرور باملديرية
ال ـع ــام ــة لــاس ـت ـث ـمــار» .وهـ ــذا ك ــام يــأتــي
مــن رأس اإلدارة ،وال يفترض بالجهات
الرقابية التغاضي عنه ،بــل مــن البديهي
االطالع على ما يملك من معلومات ُليبنى
على الشيء مقتضاه.
أم ــا ب ـش ــأن الـصـفـقــة م ــع ش ــرك ــة Decon
ّ
س ــة
 ،Internationalفـ ـ ــإن رد امل ــؤس ـ ُ ّ
وتأكيدها أن العقد بالتراضي الــذي وقــع
مــع الشركة «قــد تــم اتـخــاذه وفــق القوانني
واألن ـظـمــة املــرعـيــة اإلج ـ ــراء» ،ال يتوافقان
مــع مــا قــالــه املــديــر ال ـعــام لــاسـتـثـمــار في
مطالعته أمام مجلس شورى الدولة ،والتي
أشار فيها إلى عدم انطباق مشروع العقد
على الفقرة  9مــن امل ــادة  119مــن النظام

امل ــال ــي ل ـل ـمــؤس ـســة ،وك ــذل ــك ع ــدم انـطـبــاق
مـشــروع العقد على الفقرة  10مــن املــادة
 112املذكورة املتعلقة بالخدمات التقنية.
ال ــرأي ــان مـتـنــاقـضــان ،وإذا ك ــان كــل طــرف
يعتبر أن رأيه هو املحق ،ال يمكن للجمهور
اللبناني أن يتبني الحقيقة (وهذا من حقه)،
وبــالـتــالــي ف ــإن مـطــالـبــة الـهـيـئــات الــرقــابـيــة
ب ـ ّـت ه ــذه امل ـل ـفــات ي ـجــب أن ت ـكــون مطلبًا
لـلـمــؤسـســة ق ـبــل غ ـي ــره ــا ،بـ ــدل أن تـكــون
مناسبة إلبداء استغرابها.
ل ـك ــن م ــع ذلـ ـ ــك ،ال ب ــد م ــن ال ـت ــوق ــف عـنــد
م ـج ـم ــوع ــة م ــن اإلش ـ ـ ـ ــارات امل ـق ـل ـق ــة ال ـتــي
تزيد من أهمية مطالبة الجهات الرقابية
بالتحرك .فالسيد غسان بيضون نفسه
ُ ّ
ك ــل ــف ،عـنــدمــا ك ــان مــدقــق ح ـســابــات في
ديوان املحاسبة ،مع املراقب األول ميرفت
عـطــاالـلــه ،بالتحقيق فــي مخالفات مالية
وإدارية مرتبطة بمؤسسة كهرباء لبنان.
وقد توصل التحقيق إلى اكتشاف «عدد
مــن املخالفات املالية واإلداري ــة الـتــي أدت
إل ــى ه ــدر األم ـ ــوال الـعـمــومـيــة للمؤسسة
وإلى إلحاق الضرر والخسارة بحقوقها
ومصالحها املادية ،مما ساهم في تفاقم
عجزها املالي» .كذلك سبق للنيابة العامة

املالية لدى ديــوان املحاسبة أن طلبت من
«ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان» امل ـســارعــة إل ــى «ات ـخــاذ
الـ ـق ــرارات وال ـتــداب ـيــر ال ــازم ــة لــوضــع حـ ّـد
ل ـل ـم ـخــال ـفــات امل ــرت ـك ـب ــة وإيـ ـج ــاد ال ـح ـلــول
الناجعة لألوضاع اإلداريــة الشاذة وغير
السليمة السائدة حاليًا ومعالجة اإلهمال
والتقصير الحاصل».
هل وضعت املؤسسة حدًا لهذه املخالفات؟
لـ ـي ــس هـ ـ ــدف ال ـ ـ ــرد عـ ـل ــى ال ـ ـ ــرد م ـحــاك ـمــة
املــؤسـســة ،فالقاصي والــدانــي ي ــدرك أنها
الحلقة األضـعــف فــي الـقـطــاع ،خاصة في
ظل تحكم وزراء الوصاية في كل شاردة
وواردة فـيـهــا ،كـمــا حـصــل ويـحـصــل في
مــوضــوع اسـتـئـجــار الـطــاقــة مــن الـبــواخــر،
والـ ـ ــذي ك ــان ــت امل ــؤس ـس ــة ت ـع ــارض ــه لكنه
ُ
ف ـ ــرض عـلـيـهــا ف ــرض ــا ف ــي امل ـ ــرة األول ـ ــى،
علمًا ب ــأن أحـ ـدًا لــم يسمع رأي املؤسسة
فــي صفقة الـبــواخــر الـثــانـيــة الـتــي تسعى
الـ ــوزارة إلــى توقيعها ،لكنه سمع عندما
ت ــم ت ـمــديــد ال ـع ـقــد ف ــي عـ ــام  .2016ففي
كتابها إلــى دي ــوان املحاسبة فــي نيسان
 ،2016أع ـل ـنــت املــؤس ـســة ب ــوض ــوح أنـهــا
«املعنية أساسًا بامللف ،لم تشارك بشكل
مباشر في األعمال التحضيرية للصفقة،

بــل تولى العملية فريق مــن املستشارين
في وزارة الطاقة ،وأن األمــر اقتصر على
حضور مستخدمني اثنني مــن املؤسسة
الجـ ـتـ ـم ــاع ــن ت ـح ـض ـي ــري ــن ف ـ ـقـ ــط ،دون
دعــوتـهـمــا لـلـمـشــاركــة الح ـق ــا» .وبــالـتــالــي،
ربما من األولى أن ُيسمع هذا املوقف أمام
الـجـهــات الــرقــابـيــة ،طــاملــا أنــه ال ُيسمع من
وزراء الوصاية.
من الواضح في ّ
رد املؤسسة أن الخالفات
بينها وبني املدير العام لالستثمار كبيرة،
ّ
فهي تتهمه «لـغــايــات خــاصــة لــديــه ،بعدم
املــوافـقــة على كــافــة ق ــرارات مجلس إدارة
املــؤسـســة ،خــافــا ل ــرأي مــرؤوس ـيــه» .ذلــك
أيضًا أمــر داخـلــي بــن املؤسسة وال ــوزارة
وال يعني «األخ ـبــار» إال مــن بــاب ارتباطه
باملصلحة العامة ،علمًا بــأن بيضون هو
رأس اإلدارة ،وبــالـتــالــي ف ــإن مـطــالـعــاتــه ال
يـفـتــرض امل ــرور عليها م ــرور ال ـك ــرام ،وال
يفترض بالهيئات الرقابية أن تفعل ذلك.
أخـ ـيـ ـرًا ،ال ب ــد م ــن ش ـكــر امل ــؤس ـس ــة على
إعالنها فتح ّأبوابها أمامنا وأمام األجهزة
الــرقــاب ـيــة ل ــاط ــاع عـلــى ّأي مـلــف ف ــي ّأي
موضوع كان إلظهار الحقيقة أمــام الرأي
العام.

