2

الثالثاء  22أيار  2018العدد 3473

الثالثاء  22أيار  2018العدد 3473

سياسة

ّ
الحكومة تودع ...بال «استعادة الثــقة»
المشهد السياسي

هي جلسة أخيرة للحكومة التي بلغت من العمر  500يومًا .ال بل هي «جلسة الحشر» بجدول أعمالها ُ
المتخم بالبنود
ُ
المدرجة ،وتلك التي حضرت من خارج جدول األعمال
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــون
يـ ـ ـح ـ ــزم ـ ــون أمـ ـتـ ـ ّعـ ـتـ ـه ــم مـ ـ ــن س ــاح ــة
الـنـجـمــة ،ويـتـحــضــر ال ـن ــواب الـجــدد
لوالية برملانية جديدة ،اعتبارًا من
فـجــر ال ـي ــوم ،أص ــرت الـحـكــومــة على
عقد «جلسة الـحـشــر» الـتــي امـتــدت،
أم ــس ،س ــت س ــاع ــات ،أم ـكــن خــالـهــا
تهريب مــا تيسر مــن ال ـقــرارات .كان
األح ــرى ب ــوزراء «م ـغــارة علي بابا»
أن ُيـ ــراج ـ ـعـ ــوا ج ـ ـ ــردة ع ـ ــام ون ـصــف
اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات ال ــوه ـم ـي ــة،
ال ـ ـعـ ــام مـ ـ ُـن َ
لحكومة أطلق عليها اسم «حكومة
اسـ ـتـ ـع ــادة الـ ـثـ ـق ــة» .فـ ــإذ ب ـه ــا تـفـشــل
ف ــي اسـ ـتـ ـع ــادة ث ـق ــة مـ ـفـ ـق ــودة ،ال ّبــل
تـسـجــل ل ـهــا نـقـطــة واح ـ ــدة :ال ـتــوغــل
ف ــي الـ ـه ــدر وع ـ ــدم احـ ـت ــرام ال ـقــانــون
وال ــدس ـت ــور وح ـق ــوق ال ـن ــاس .كــانــت
الـجـلـســة األخ ـي ــرة «ن ـمــوذج ـيــة» في
الـتـعــامــل مــع مـلـفــات وتـهــريـبـهــا من
دون دراس ــة جــديــة لنتائجها سلبًا
أو إيجابًا من جهة ،وتمريرها على

الرئيس عون كان
حازمًا وحادًا في آن عندما
تحدث عن الفساد
قــاعــدة الـصـفـقــة الـسـيــاسـيــة (الـتـيــار
ال ـح ــر -ال ـح ــري ــري) م ــن ج ـهــة أخ ــرى.
مـ ـل ــف الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وح ـ ـ ــده كـ ـم ــا أديـ ــر
أم ــس ،م ـثــال ك ــاف للحكم عـلــى هــذه
الـحـكـ ّـومــة ،ووصـفـهــا بحكومة هــدم
ما تبقى من ثقة بالدولة.
كل ما كان خالفيًا قضي أمره وصار
ص ــال ـح ــا لـ ــإقـ ــرار ف ــي ج ـل ـســة ال ـســت
س ـ ــاع ـ ــات .مـ ــن م ـل ــف الـ ـكـ ـه ــرب ــاء إل ــى
الـتـعـيـيـنــات إل ــى م ـشــاريــع إنـمــائـيــة،
بحيث كــان لكل وزيــر جــدول أعماله
ال ـ ـخـ ــاص الـ ـ ـ ــذي عـ ـم ــل عـ ـل ــى إقـ ـ ـ ــراره
ب ـم ـع ـظ ـمــه ،ف ـك ــان أن خـ ــرج الـجـمـيــع
مـغـتـبـطــا بـمــا حـقــق م ــن «إنـ ـج ــازات»
معظمها ستعود بالنفع على جيوب
مسؤولني ال الناس.
الوزير طالل إرسالن الذي طال غيابه

ّ
انتخاب ّبري محسوم واألنظار تتجه إلى عدد األصوات التي سيفوز بها للمرة السادسة على التوالي (داالتي ونهرا)

عن الجلسات «لم يطاوعه ضميره»،
فحضر الجلسة األخ ـيــرة ،أمــا وزيــر
اإلعــام الزميل ملحم الرياشي ،فقد
ف ــك اع ـت ـصــامــه ال ـص ــام ــت ع ــن ت ــاوة
البيان الرسمي ،احتجاجًا على عدم
تعيني مجلس إدارة جديد لتلفزيون
لبنان ،واختار أن يتحدث في ختام
جـل ـســة األم ـ ــس ف ــي ل ـفـتــة أراد منها

وداع زمالئه الصحافيني.
ف ــي م ـس ـت ـهــل ال ـج ـل ـســة الـ ـت ــي ع ـقــدت
فـ ـ ــي ق ـ ـصـ ــر ب ـ ـع ـ ـبـ ــدا ،تـ ـمـ ـن ــى رئـ ـي ــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال ع ــون،
التصرف في فترة تصريف األعمال
بـمـســؤولـيــة ،والـتــركـيــز ح ـص ـرًا على
ت ـس ـي ـيــر األم ـ ـ ــور اإلداري ـ ـ ـ ــة وتـسـهـيــل
م ـعــامــات امل ــواط ـن ــن .ول ـفــت ال ــى أن

«الحكومة حققت إنجازات أساسية
ف ــي م ـج ــال ان ـت ـظــام ع ـمــل مــؤسـســات
الدولة» ،متمنيًا على رئيس مجلس
الــوزراء سعد الحريري إعــداد تقرير
بها وإطالع املواطنني عليها.
وف ـي ـمــا م ــن امل ـف ـتــرض أن تـلـتـئــم غ ـدًا
جـ ـلـ ـس ــة ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
ال ـ ـن ـ ــواب الـ ـج ــدي ــد ون ــائـ ـب ــه وه ـي ـئــة

امل ـك ـتــب ،لـيـف ّـتــح ال ـب ــاب أمـ ــام انـطــاق
م ـ ـسـ ــار مـ ـع ــق ــد ل ـت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة
الـ ـج ــدي ــدة بـ ـ ــدءًا مـ ــن ت ـح ــدي ــد مــوعــد
اس ـت ـش ــارات تـكـلـيــف رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
وبعدها مـشــاورات التأليف ،أصبح
ّ
توجه غالبية الكتل النيابية معروفًا.
ّ
فقد أعلن تكتل «الجمهورية القوية»
(الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة) ،أمـ ــس ،أن ــه لن

يصوت ملصلحة الرئيس نبيه ّ
بري.
إذ أكــد رئيس الـقــوات سمير جعجع
«أننا مستمرون بوضع ورقة بيضاء
ليس بوجه الرئيس بري إنما تعبيرًا
عن موقفنا باستثناء النائب قيصر
املـعـلــوف» ،مشيرًا إلــى أن «مرشحنا
إل ــى رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ه ــو الــرئـيــس
سعد الحريري» .وفيما بات انتخاب
الرئيس ّ
بري محسومًا ،في ظل حسم
عدد من الكتل الوازنة التصويت له،
ّ
فإن األنظار تتجه إلى عدد األصوات
ال ـتــي سـيـفــوز ب ـهــا لـلـمــرة الـســادســة
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،بــان ـت ـظــار قـ ــرار كتلة
«لبنان القوي» (التيار الوطني الحر)
التي ستجتمع اليوم التخاذ موقف.
من جهة أخرى ،وخالل الجلسة التي
ُدع ــي إليها رئـيــس دي ــوان املحاسبة
القاضي أحمد حمدان ،دار نقاش لم
ُ
يـخــل مــن الـحــدة بــن الــوزيــر يوسف
فـنـيــانــوس وال ـقــاضــي ح ـم ــدان حــول
ملفات ،شكا فنيانوس من تأخيرها
فــي ال ــدي ــوان .لـكــن ح ـمــدان أك ــد أن ال
تأخير من قبل الديوان بل إن امللفات
امل ـش ـك ــو مـ ــن ت ــأخ ــره ــا ال ت ـس ـتــوفــي
الشروط القانونية أو أن مستنداتها
نــاق ـصــة .ح ـتــى أن ال ــدي ــوان اكـتـشــف
ف ــي إحـ ــدى ال ـص ـف ـقــات أن الـعــرضــن
ُ
املقدمني كتبا بخط واحــد ومــن قبل
جهة واحدة قدمت عرضني للتمويه
وب ـس ـع ــري ــن مـخـتـلـفــن ح ـت ــى يــرســو
العرض على أي منهما!
ً
وقدم القاضي حمدان تقريرًا مفصال
بــامل ـل ـفــات ال ـت ــي ب ــت ف ـي ـهــا ال ــدي ــوان،
وال ـ ـ ــذي ي ــؤك ــد أن م ــا ه ــو ع ــال ــق فــي
ال ـ ــدي ـ ــوان ،م ـل ـف ــات ن ــاق ـص ــة أو فـيـهــا
معلومات مغلوطة.
ولفت حمدان إلى أن امللفات الكاملة
ً
ال تتوقف طويال في الديوان ،موردًا
ً
مـثــا عــن ملفات وزارة الـطــاقــة التي
تــأتــي كــامـلــة خــالـيــة م ــن أي ــة عـيــوب،
خالفًا لغيرها مــن ال ــوزارات .وخــال
ال ـن ـق ــاش ش ـكــا أي ـض ــا وزي ـ ــر الـثـقــافــة
غ ـط ــاس خ ـ ــوري م ــن تــأخ ـيــر مـلـفــات
وزارته في الديوان.
خ ــال الـنـقــاش فــي ع ــدد مــن الـبـنــود،
لفت الرئيس عون إلى تعاظم الفساد
فـ ــي إدارات الـ ــدولـ ــة ومــؤس ـســات ـهــا
وتـ ـغـ ـطـ ـي ــة ال ـ ـفـ ــاسـ ــديـ ــن م ـ ــن ج ـه ــات
وأحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب .ون ـ ـقـ ــل أحـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء أن
الرئيس عــون كــان حازمًا وحــادًا في
آن عندما تحدث عن الفساد.
(األخبار)

تقرير

البواخر إلى إدارة المناقصات...
«انتصار وهمي» لمن؟
قبل أن ُي َدندن وزير
اإلعالم «أنا صار الزم
ودعكن» ،كانت الحكومة
تسعى حتى الرمق
األخير إلى تنفيذ وعدها
بـ«استعادة الثقة» .لكن
الستارة أسدلت ،في النهاية،
على فشل متراكم ،انتهى
ببقعة ضوء تمثلت بوضع
معمل دير عمار على سكة
الممكن ،بعد سنوات من
المماطلة ،وكذلك الرضوخ
لمرور مناقصة البواخر عبر
إدارة المناقصات حصرًا
إيلي الفرزلي
جـ ـلـ ـس ــة تـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة ع ـ ـقـ ــدهـ ــا م ـج ـلــس
الــوزراء ،أمس .تاريخية ألنه لم يسبق
أن حـ ـش ــرت ج ـل ـســة وداع ـ ـيـ ــة ب ـج ــدول
أعـمــال مليء ببنود أســاسـيــة ،يحتاج
ك ــل مـنـهــا إل ــى جـلـســة مـسـتـقـلــة رب ـمــا.
وتاريخية ألن حكومة استعادة الثقة
لم تنجح ولو ليوم واحد في استعادة
ث ـقــة الـ ـن ــاس ،ب ــل وص ـف ــت بــأن ـهــا أكـثــر
الحكومات جشعًا.
األهــم أن ما كــان متعذرًا اتخاذ القرار
ف ــي شــأنــه خ ــال أش ـهــر طــوي ـلــة ،وجــد
طريقه إلــى الـحــل فــي جلسة حكومية
عجائيبة اتخذت القرار بإعادة إحياء
الـحـلــول الــدائـمــة للكهرباء ،بــالـتــوازي
مــع تثبيت الـخـيــارات املوقتة املتمثلة
بشراء الطاقة من البواخر.
وألن التنافس السياسي على أشــده،
ل ــم ت ـكــد ت ــرف ــع ال ـج ـل ـســة ،ح ـتــى س ــارع
وزراء التيار الوطني الحر إلــى إعالن
«االن ـت ـص ــار» .مل ــاذا ،ألن ــه عـلــى مــا غـ ّـرد
ال ــوزي ــر جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،ف ـقــد «غـطــت
االنتخابات وطارت املزايدات ومتل ما
قلناكم رجعوا مشيوا بالبواخر وبدير
عمار والغاز بعد االنتخابات» .قبله،
كان الوزير سيزار أبي خليل يعلن أن
«كل املناورات السابقة كان هدفها عدم
تأمني الكهرباء قبل االنتخابات».

فــي الــواقــع ،الـطــريــق ال ــذي سلكه ملف
تـ ــأمـ ــن طـ ــاقـ ــة إضـ ــافـ ـيـ ــة بـ ـ ـق ـ ــدرة 850
م ـي ـغ ــاوط أت ــى م ـعــاك ـســا لــاق ـتــراحــات
التي تضمنها كتاب وزير الطاقة إلى
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،فــالــوزيــر أب ــي خليل
ك ــان اق ـتــرح أن ي ـبــادر مجلس ال ــوزراء
إلــى فض عــروض البواخر التي سبق
أن رفضت إدارة املناقصات السير بها
ً
والتفاوض مع العارضني ،وصوال إلى
تــوق ـيــع ال ـع ـقــد م ــع الـ ـع ــارض األن ـس ــب،
أو ت ـك ـل ـيــف م ــؤس ـس ــة ك ـه ــرب ــاء لـبـنــان
إجـ ــراء اس ـت ــدراج ع ــروض جــديــد وفقًا
ألنظمتها ولدفتر شروط جديد.
لــم يـكــن بــن اق ـتــراحــات أب ــي خليل أي
اق ـ ـتـ ــراح ي ـش ـيــر إل ـ ــى إج ـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
جديدة عبر إدارة املناقصات ،على ما
قرر مجلس الوزراء أمس ،وبالتالي ،لم
يــذهــب كــل مــا حـكــي مـنــذ ع ــام ونصف
أدراج الرياح كما قال ،بل على العكس،
فالحل الذي أقر جاء مطابقًا ملطالبات
الجميع بالعودة إلى إدارة املناقصات
مــع دفـتــر ش ــروط يــراعــي مالحظاتها،
وأب ـ ــرزه ـ ــا م ــا ي ـت ـع ـلــق بـ ـم ــدة الـتـنـفـيــذ
(زيـ ــدت مــن  180/90يــومــا إل ــى تسعة
أشهر) ،وكذلك ،ما يتعلق بمهلة تقديم
العروض التي زيدت من ثالثة أسابيع
إلى عشرة أسابيع.
ل ــو ق ـبــل ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر وت ـيــار
املستقبل بهذا االقتراح منذ عام تقريبًا
لكانت الـبــواخــر ص ــارت على الساحل
اللبناني أو ربـمــا بنيت مـعــامــل على
ال ـبــر ،لـكــن ال ـطــرفــن فـضــا شــن حملة
ع ـل ــى م ــدي ــر إدارة املـ ـن ــاقـ ـص ــات ج ــان
ً
العلية ،وصوال إلى استدعائه من قبل
رئـيــس الـحـكــومــة ودعــوتــه إل ــى السير
باملناقصة مــع دفـتــر ش ــروط ال يـ ّ
ـؤمــن
الشفافية وال املساواة بني العارضني،
فكانت النتيجة رفــض اإلدارة السير
بالتلزيم لبقاء عارض وحيد.
فـ ــي رد غـ ـي ــر مـ ـب ــاش ــر عـ ـل ــى ب ــاس ـي ــل
وأبـ ـ ـ ــي خـ ـلـ ـي ــل ،ق ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة
غـســان حــاصـبــانــي إن مــوقــف الـقــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ث ــاب ــت ق ـب ــل االن ـت ـخ ــاب ــات
وبعدها من إعادة مناقصة الكهرباء
امل ـ ــوقـ ـ ـت ـ ــة إلـ ـ ـ ــى دائـ ـ ـ ـ ـ ــرة امل ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــات
وال ــذي تحقق الـيــوم (أم ــس) ،كـمــا تم
تــوسـيــع دفـتــر ش ــروط إلتــاحــة املـجــال
ل ـح ـلــول م ـت ـعــددة وع ــدم ح ـصــر الـحــل
ب ــال ـب ــواخ ــر» .ك ــذل ــك ك ــان ل ــوزي ــر امل ــال
عـ ـل ــي حـ ـس ــن خـ ـلـ ـي ــل مـ ــوقـ ــف أوض ـ ــح
فيه أنــه «فــي البواخر كما كنا بقينا
رافـضــن الصفقة ومــا ي ــدور حولها،
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تقرير

إنت مين؟ «أنا نائب جديد»
ميسم رزق

(هيثم الموسوي)

ّ
كما لــو أنــه مـنـ ِـزل يحتاج إلــى نفضة.
هـ ـ ّك ــذا يـ ـب ــدو م ـب ـنــى م ـك ــات ــب مـجـلــس
الـ ــنـ ــواب ف ــي س ــاح ــة ال ـن ـج ـم ــة .تـكـســر
آل ـي ـت ــان ض ـخ ـم ـتــان (ق ـي ــاس ــا) بـعــرض
ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ،روتـ ـ ـ ــن املـ ـشـ ـه ــد الـ ـي ــوم ــي.
واحـ ـ ــدة ،لـنـقــل أثـ ــاث ج ــدي ــد ،وثــان ـيــة،
لتنظيف الزجاج الخارجي .منذ زمن
َ
طــويــل ،لــم يـحــظ ه ــذا الــزجــاج بحفلة
كهذه.
ّ
يـ ـ ِق ــف الـ ـن ــائ ــب ع ـل ــي ب ـ ـ ــزي فـ ــي غــرفــة
االسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ال ـت ــاب ـع ــة مل ـك ـت ـب ــه .يـفـتــح
م ـغ ـل ـف ــات ،الـ ــواحـ ــد ت ـل ـ َـو اآلخ ـ ـ ــر .م ــاذا
تفعل؟ «صرلي زمــان مش جايي .كنا
مـشـغــولــن بــاالن ـت ـخــابــات ،ع ــم شــوف
الـ ـب ــري ــد» .ك ــان ــت  9سـ ـن ــوات ُ
«ح ـب ـلــى
ّ
وضيعنا خاللها الكثير
بالتجاذبات،

من الوقت» ،يقول بزي.
قبل انتخابات  ،2009كان النائب أمني
محاذ ملكتب بزي،
شري يقيم في مكتب
ٍ
رق ـمــه  ،216لـكــن نـتـيـجــة االنـتـخــابــات
أحالت املكتب إلــى بــال فرحات الذي
صــار نائبًا سابقًا منذ منتصف ليل
االثنني الثالثاء املاضي .نواب مجلس
 2009ممن فازوا مجددًا في انتخابات
 ،2018ل ــن يـتـغـيــر عـلـيـهــم ش ـ ــيء .أمــا
الجدد ( 79نائبًا) ،فمكاتبهم الجديدة
ّ
لم ّ
تحدد أرقامها بعد ،باستثناء قلة
آل ــت مـكــاتــب اآلبـ ــاء إل ــى األبـ ـن ــاء .على
س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،ف ـ ــاز ط ــون ــي فــرنـجـيــة
ب ـم ـك ـت ــب وال ـ ـ ـ ــده س ـل ـي ـم ــان ف ــرن ـج ـي ــة،
وحضرت مديرة مكتبه ،أمس ،بغرض
ً
«ال ـت ـش ـي ـيــك» .فـ ــؤاد م ـخ ــزوم ــي ،م ـثــا،
ّ
حـ ــل م ـك ــان ن ــاج ــي غـ ــاريـ ــوس .ال ـيــاس
حـنـكــش م ـكــان نــايـلــة تــوي ـنــي .عندما

أتى حنكش ،في «زيارة استكشافية»،
إلـ ــى م ـكــاتــب ال ـ ـنـ ــواب ،س ــأل ــه ال ـحــرس
واملوظفون عن هويته ،فأجابهم :أنا
نائب جديد .زميلة جديدة أيضًا في
املبنى هي روال الطبش جارودي .على
الفور ،تتوجه إلى حيث مكتبها.

محمد ّقباني وروبير
غانم ودعا المجلس
بجمع لجنتيهما

ّ
يـطــل مــن ف ــوق الـنــائــب الـســابــق خالد
ّ
يتغيب
زهرمان .حتى في آخر يوم لم
«الدكتور» عن موعد اللجنة .معروف
ع ــن زه ــرم ــان أنـ ــه م ــن الـ ـن ــواب الــذيــن
ّ
ال يـغـيـبــون عــن ال ـ ّل ـجــان .يــؤكــد أن ــه ال
يغادر بحسرة «كنا من النواب الذين
ي ـع ـم ـلــون ،ول ـك ــن م ــن دون ض ـج ـيــج».
فــي املـجـلــس أي ـضــا ،زم ــاء لــزهــرمــان،
حـ ـ ــرصـ ـ ــوا ع ـ ـلـ ــى اخـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــام واليـ ـتـ ـه ــم
املجلسية بـحـضــور جـلـســات للجان.
وعلى وقع عمليات التنظيف ،وأعمال
ال ــورش داخ ــل امل ـكــاتــب ،جـمــع النائب
السابق محمد قباني لجنته (الطاقة
واألشغال) .كذلك فعل النائب السابق
روبير غانم في لجنة اإلدارة والعدل.
ّ
ح ـت ــى يـ ــوم أمـ ـ ــس ،ل ــم ي ـت ـســلــم مـعـظــم
الـ ـن ــواب الـ ـج ــدد م ـكــات ـب ـهــم ،بــانـتـظــار
الـخـمـيــس ،كـمــا تـقــول األم ــان ــة العامة

ّ
ّ
للمجلس« ،فحتى أسماؤهم لم تعلق
على األبــواب بعد ،كذلك فــإن التبديل
بــن املكاتب لــم ينتهِ  .كــل يــوم نضطر
إلـ ــى تـغـيـيــر مـ ـع ـ ّـن» .ي ـج ـهــل ك ـثــر من
ال ـن ــواب ال ـجــدد عـلــى مــا ي ـبــدو أصــول
الـتـعــاطــي مــع املـجـلــس .فـهــم يعمدون
إل ــى االت ـص ــال بــزمــائ ـهــم م ــن ال ـنــواب
الـ ـق ــدام ــى لــاس ـت ـف ـســار ع ــن امل ـك ــات ــب،
أو للمطالبة بأمر مــا .كذلك فإنهم ال
يـعــرفــون الـجـهــة الـتــي يـجــب التحدث
اليها ،قبل أن تصلهم اإلجابة ببساطة
«اتصلوا باألمني العام عدنان ضاهر،
وهــو من يفيدكم» .لكن من بني نواب
ّ
األمــة الـجــدد ،من ســن أسنانه مطالبًا
بـ ـل ــوح ــة زرق ـ ـ ـ ـ ــاء «ك ـ ـ ـ ــان يـ ـض ــع ع ـي ـنــه
عليها» .وإن كــانــت مــن نصيب نائب
زميل ،يطلب االتصال به لالستفسار
عن إمكانية املبادلة!
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ولنا الشرف أننا صوتنا ضدها».
وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـطـ ــاقـ ــة أعـ ـ ـل ـ ــن فـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــره
الصحافي أنه وافق على خيار العودة
إلى إدارة املناقصات ،لكنه لم يقترحه
ألن ــه مـخــالــف لـلـقــانــون .ه ــذه إشكالية
أخ ـ ــرى ي ـك ــرره ــا وزي ـ ــر الـ ـط ــاق ــة ،ال ــذي
يعتبر أن إج ــراء املـنــاقـصــة مسؤولية
م ــؤسـ ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان ،ال إدارة
امل ـنــاق ـصــات .عـلـمــا أن ن ـظــام استثمار
م ــؤسـ ـس ــة ك ـ ـهـ ــربـ ــاء لـ ـبـ ـن ــان ال ي ـج ـيــز
ل ـهــا ت ــوزي ــع غ ـيــر ال ـطــاقــة املـنـتـجــة في
معاملها أو فــي معامل تملك امتيازًا
إلنتاج الطاقة ،وبالتالي فإن استدراج
ال ـعــروض ســوف يـكــون مخالفًا حكمًا
ً
ألن ـظ ـم ـت ـهــا ،فـ ـض ــا ع ــن أن امل ـ ـ ــادة 79
مــن الـنـظــام املــالــي للمؤسسة تحصر

وزير الطاقة قدم
خيارين لحل مسألة
البواخر ...فأقر مجلس
الوزراء خيارًا ثالثًا

اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراجـ ـ ــات ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ب ـص ـف ـق ــات
«اللوازم واألشغال والخدمات» .وهي
ال تشمل إنتاج الطاقة من البواخر.
لـكــن مــع اف ـت ــراض أن إجـ ــراء املناقصة
مــن صالحيات كهرباء لبنان على ما
يــؤكــد وزيـ ــر ال ـط ــاق ــة ،ف ـل ـمــاذا وضـعــت
الــوزارة ،وتحديدًا مكتب الوزير ،دفتر
الـشــروط ال املؤسسة ،وملــاذا لم يسمع
أحد رأي املؤسسة باملناقصة أو بدفتر
ال ـشــروط؟ ثــم ،إن إج ــراء املــؤسـســة ألي
مناقصة أو التزام يلزمها أن تدفع من
أموالها ال من الخزينة العامة .وإذا كان
مصدر األمــوال هو الذي جعل الــوزارة
ت ـتــولــى امل ـه ـمــة ن ـيــابــة ع ــن املــؤس ـســة،
ف ـهــذا لــه تــداع ـيــاتــه ،وأب ــرزه ــا االل ـتــزام
بموجبات قانون املحاسبة العمومية
وإجراء املناقصة في إدارة املناقصات.
في الجلسة ،تأكيد على ضرورة األخذ
بمالحظات إدارة املناقصات ،وأبرزها
فـتــرة التنفيذ .فــي ذلــك ثـغــرة سبق أن
أطـلــت بــرأسـهــا فــي أكـثــر مــن مناسبة:

التقييم ال يجب أن يعتمد السعر األقل
واملــدة األقـصــر ،ألن ذلــك سيعني املس
مرة جديدة باملساواة بني العارضني،
خصوصًا أن الجميع يدرك أن الشركة
الـتــركـيــة هــي األك ـثــر جــاهــزيــة .وعليه،
يؤكد مصدر متابع أن األولوية يجب
أن تكون للسعر األدن ــى ،بغض النظر
عن مدة التنفيذ طاملا أنها تندرج في
إطار املهلة املعطاة.
ل ـي ـس ــت ال ـ ـبـ ــواخـ ــر ال ـ ـجـ ــديـ ــدة هـ ــي كــل
ال ـح ـك ــاي ــة .ك ـ ــان امل ـج ـل ــس ق ــد أقـ ـ ــر ،فــي
الجلسة السابقة ،التمديد للباخرتني
الـ ـح ــالـ ـيـ ـت ــن لـ ـسـ ـن ــة واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،خ ــاف ــا
الق ـتــراح الــوزيــر الـتـمــديــد لهما لثالث
سنوات قابلة للتجديد سنتني ،طرح
املوضوع على النقاش مجددًا .وبعدما
ك ــان املـجـلــس قــد طـلــب مــن أب ــي خليل
التفاوض مع الشركة لتخفيض سعر
الطاقة املشتراة ،عاد األخير بالنتيجة:
واف ـق ــت «ك ــارادي ـن ـي ــز» ع ـلــى تخفيض
طـفـيــف لـسـعــر ال ـك ـي ـلــواط /ســاعــة (مــن
 5.85سـنــت إل ــى  ،)5.6عـلــى رغ ــم أنها
اسـتــرجـعــت مـ ــردود االسـتـثـمــار خــال
ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـم ــس .ل ـكــن س ــرع ــان ما
ب ـ ــدا أن ال ـ ـعـ ــرض مـ ـق ــدم ل ـ ُـي ــرف ــض ،إذ
حمل الــوزيــر اقتراحًا آخــر من الشركة
يقضي باملوافقة على تخفيض السعر
إلــى  4.95سنت في حــال تمديد العقد
لثالث سنوات .كذلك تضمن االقتراح
عرضًا مفاجئًا يقضي بتزويد لبنان
ب ـبــاخــرة ثــالـثــة ب ـق ــدرة  200مـيـغــاواط
مجانًا.
لــم يـكــن أم ــام املـجـلــس س ــوى املــوافـقــة،
على رغم يقني أكثر من وزير أن الغاية
من العرض هي تكريس أمر واقع طويل
األمد .ولذلك اشترط وضع بند يسمح
للدولة بفسخ العقد ساعة تـشــاء ،من
ّ
دون بند جزائي ،على أن تبلغ الشركة
رسـمـيــا ب ـق ــرار فـســخ الـعـقــد قـبــل ستة
أشـهــر .كــذلــك تـقــرر أنــه فــي حــال رفض
الشركة للعرض ،تتم العودة إلى قرار
التمديد لسنة واحدة فقط .هذا القرار
جــاء على خلفية التذكير أن البواخر
ه ــي حـ ـل ــول م ــوق ـت ــة ،تـ ـه ــدف إل ـ ــى ســد
العجز إلى حني انطالق عجلة الحلول
الدائمة ،أي املعامل الثابتة .أول الغيث
ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،إق ـ ــرار تـحــويــل عقد
مـشــروع ديــر عـمــار إلــى ( BOTاقـتــراح
الـحــريــري) ملــدة عشرين سنة ،على أن
يكون سعر شــراء الطاقة  2.95سنت،
لكن مــع التأكيد على الـشــروط الفنية
التي تضمنها دفتر الشروط السابق.

