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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

كتلة المستقبل تشدد
على أهمية تحصين
التسوية السياسية
(داالتي ونهرا)

مــا لــم يـحـصــل أي ت ـطــور إي ـجــابــي من
ه ــذا ال ـح ــراك ،فــأنــا أخـشــى أن التأليف
سـ ـيـ ـط ــول أك ـ ـث ـ ــر .أس ـ ـت ـ ـغـ ــرب ال ــوض ــع
الـ ـح ــاص ــل فـ ــي ظـ ــل اعـ ـتـ ـب ــار ال ـب ـعــض
أن أع ــراف ــا أص ـب ـحــت أقـ ــوى م ــن الـنــص
الــدس ـتــوري ،ال سيما منها أن تأليف
الحكومة يستمر أشهرًا طويلة».
وأضــاف بــري« :لــم أسلم بهذا الوضع.
املجلس النيابي يعمل وأنتظر أن تنجز
الـلـجــان الـنـيــابـيــة املـشـتــركــة مجموعة
من املشاريع التي إذا انتهت غـدًا (في
جلسة اللجان املشتركة برئاسته) ،فإن
مــوعــد الـجـلـســة ال ـعــامــة س ـي ـكــون بعد
ثــاثــة أيـ ــام» .سـئــل أال يـحـتــاج انـعـقــاد
املجلس لعقد استثنائي ،أجــاب بــري:
«الــدس ـتــور واض ــح فــي امل ــادة  69التي
ت ـقــول إن ــه ع ـنــدمــا تـسـتـقـيــل الـحـكــومــة
يصبح املجلس في حالة انعقاد دائم».
وأش ــار إلــى أن مجموعة مــن املشاريع
امل ــال ـي ــة ي ـس ـتــدعــي إق ـ ــراره ـ ــا ال ـع ـج ـلــة،
مؤكدًا أن منسق مؤتمر «سيدر» اتصل
ً
به من باريس وطلب منه موعدًا عاجال
ملـقــابـلـتــه .وقـ ــال ب ــري إن ــه سيستقبله
قريبًا.

الحريري:
ال مهلة تلزمني...
وسأبقى مكلفًا
مع بدء شهر رابع لموسم التأليف ،لم يغادر الخطاب
السياسي مربع تنصل معظم األطـــراف مــن أية
مسؤولية في ما يتصل بتأخير والدة الحكومة
الجديدة ،خصوصًا أن الــرأي العام اللبناني ال يبدو
مهتمًا ألمــر الحكومة والــحــكــام ،بقدر مــا يبدي
اهتمامًا لقضاياه االجتماعية والمعيشية التي ال
يضعها المسؤولون في حسبانهم
ب ـي ـن ـمــا كـ ــان ي ـن ـت ـظــر أن تـ ـ ــؤدي ع ــودة
الــرئ ـيــس سـعــد ال ـحــريــري إل ــى بـيــروت
واستئنافه مشاوراته ،إلى تزخيم ملف
تأليف الحكومة ،حذر الرئيس املكلف
ُ
مــن أن ــه «ف ــي ح ــال لــم تـشـكــل الحكومة
قريبًا سأسمي املعرقلني بأسمائهم»،
وك ـشــف فــي دردشـ ــة مــع الـصـحــافـيــن،
قبيل ترؤسه اجتماع كتلته النيابية،
أم ــس ،أنــه اتـصــل برئيس الجمهورية
العماد ميشال عون واتفقا على قيامه
باتصاالت ،على أن يزوره خالل األيام
املقبلة .وأشــار إلى أنه «سيلتقي عددًا
مــن ال ـفــرقــاء الـسـيــاسـيــن عـلــى أم ــل أن
يتبلور شــيء خــال يومني أو ثالثة»،
وه ـ ــو مـ ـه ــد لـ ــذلـ ــك ب ــاسـ ـتـ ـقـ ـب ــال وزي ـ ــر
اإلع ــام ملحم ريــاشــي ،أول مــن أمــس،
وبالتواصل مع الرئيس نبيه بري عبر
معاونه السياسي الــوزيــر علي حسن
خ ـل ـيــل وم ـ ــع رئـ ـي ــس ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
ً
ال ـح ــر ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاس ـيــل ،فـضــا
عــن تــواصـلــه الــدائــم مــع ق ـيــادة الـحــزب
التقدمي االشتراكي.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت الفـ ـ ـت ـ ــة لـ ــان ـ ـت ـ ـبـ ــاه ،مـ ـ ـب ـ ــادرة
الـ ـح ــري ــري ،إلـ ــى اس ـت ـق ـبــال الــرئـيـســن
ن ـج ـي ــب م ـي ـق ــات ــي وفـ ـ ـ ــؤاد ال ـس ـن ـي ــورة،
فــي دارت ــه ،بـنــاء على دع ــوة مـنــه ،فيما
ت ـغ ـيــب ال ــرئـ ـي ــس تـ ـم ــام س ـ ــام ب ــداع ــي
الـ ـسـ ـف ــر .خـ ـط ــوة اجـ ـتـ ـم ــاع الـ ـح ــري ــري
برؤساء الحكومات السابقني ،وضعها
ف ــي خ ــان ــة «الـ ـتـ ـش ــاور» ،وت ـح ــدي ـدًا في

ال ـخ ـي ــارات امل ـتــاحــة أم ــام ــه ،خـصــوصــا
في ضوء املطالعة التي وضعها وزير
ال ـع ــدل ف ــي حـكــومــة تـصــريــف األع ـمــال
سـلـيــم جــري ـصــاتــي بـطـلــب م ــن رئـيــس
الجمهورية العماد ميشال عون الذي
نقلت عنه صحيفة «الـشــرق األوســط»
قــولــه ،أول مــن أم ــس ،إن فـتــرة  5إلــى 6
أش ـه ــر ل ـتــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة «قـ ــد تـكــون
مقبولة لكن ليس أكـثــر» .مــا يعني أن
 3أشـهــر أو أقــل متبقية أم ــام الرئيس
املكلف للتأليف ،كما جــاء فــي مقدمة
النشرة اإلخبارية ملحطة «أو تي في»
ليل أمس.
إل ــى ذل ــك ،تــوقــف املــراق ـبــون عـنــد بيان
ك ـت ـل ــة امل ـس ـت ـق ـب ــل ،ل ـج ـه ــة اس ـت ـخ ــدام ــه
م ـ ـف ـ ــردات غـ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة مـ ـن ــذ إبـ ـ ــرام
الـتـســويــة الــرئــاسـيــة قـبــل عــامــن ،مثل
الدعوة «إلى الكف عن أساليب تخريب
ً
العالقات الرئاسية» ،فضال عن التأكيد
أن ت ـع ــاون ع ــون وال ـح ــري ــري «ل ــم يكن
نــزهــة سـيــاسـيــة ،تنتهي بــانـتـهــاء هــذا
االسـتـحـقــاق أو ذاك» ،كـمــا استجابت
ال ـك ـت ـلــة مل ـطــال ـبــة اإلمـ ـ ـ ــارات بـمـهــاجـمــة
زيارة الوفد الحوثي إلى بيروت .زيارة
أدرج ـت ـهــا الـكـتـلــة فــي «خــانــة ال ـخــروج
على التوافق الوطني وتهديد املصالح
امل ـبــاشــرة لـلـبـنــان وال ـل ـب ـنــان ـيــن» .ولــم
تـمــض ســاعــات قليلة حـتــى كــان وزيــر
الــدولــة اإلمــاراتــي لـلـشــؤون الخارجية
أنـ ـ ــور قـ ــرقـ ــاش ،ي ـش ـيــد ب ـم ــوق ــف كـتـلــة

باسيل :حذار المس بالصالحيات

امل ـس ـت ـق ـب ــل «اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي وامل ـ ـس ـ ــؤول»،
م ـط ــال ـب ــا ك ــاف ــة األحـ ـ ـ ـ ــزاب والـ ـقـ ـي ــادات
اللبنانية «بتأكيد هذا املوقف»!
وفـ ـ ــي رد قـ ـ ــاس ع ـل ــى م ـط ــال ـع ــة وزيـ ــر
العدل سليم جريصاتي األخـيــرة ،قال
الـ ـح ــري ــري« :ال أحـ ــد ي ـح ــدد ل ــي مـهـلــة

ً
بري :لست متفائال
وسأدعو الهيئة
العامة لاللتئام
(للتأليف) ،إال الدستور اللبناني وال
تعنيني مطالعات دستورية يقدمها
هذا الوزير أو ذاك وأنا الرئيس املكلف
وس ــأبـ ـق ــى م ـك ـل ـفــا وأش ـ ـكـ ــل ال ـح ـكــومــة
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
ونقطة على السطر».
وعـ ــن م ــوق ــف حـ ــزب ال ـل ــه م ــن مـحـكـمــة
العدل الدولية ،قــال الحريري« :موقف
حــزب الله من املحكمة واضــح والكالم
ليس جديدًا» ،وأضاف« :أنا ما يهمني
هو استقرار البلد والعدالة ستتحقق».
وف ــي مـلــف ال ـنــازحــن ال ـس ــوري ــن ،قــال

الحريري« :لم نقفل أبوابًا على سوريا
وفتحنا أبوابنا لالجئني ومــن هم مع
النظام كــانــوا يسافرون مــن مطاراتنا
ومؤسف ما يحصل من الطرف اآلخر».
وأضافّ :
«نسقت مع باسيل قبل وبعد
سفره إلــى روسيا وننسق مع الــروس
بـمـلــف ال ـن ــازح ــن ،وك ـل ـنــا نــريــد ع ــودة
النازحني ولكن بإرادتهم وبمساعدات
دولـ ـي ــة ،وال ـن ـق ــاش ب ـه ــذا األم ـ ــر ال يتم
بفتح حوار مع النظام (السوري)».

المستقبل :التسوية ليست نزهة
وبعد اجتماعها برئاسة الحريري ،في
وادي أبــو جميل ،ردت كتلة املستقبل
على مطالعة جريصاتي «الـتــي أفتت
ب ــاع ـت ــذار الــرئ ـيــس امل ـك ـلــف ع ــن تــألـيــف
الـحـكــومــة ،أو تكليف مـجـلــس الـنــواب
بـ ــات ـ ـخـ ــاذ ق ـ ـ ـ ــرار ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا االت ـ ـ ـجـ ـ ــاه»،
فــأطـلـقــت تـحــذيـرًا «م ــن وج ــود دع ــوات
غير بريئة ،ترى فيها (الكتلة) تجاوزًا
ألحـكــام الــدسـتــور ومخالفة موصوفة
ل ـ ــروح ات ـ ـفـ ــاق الـ ـط ــائ ــف وم ـق ـت ـض ـيــات
الـ ــوفـ ــاق ال ــوطـ ـن ــي» .وت ــوق ـف ــت الـكـتـلــة
ع ـنــد «ال ـت ـم ــادي ف ــي تـحـمـيــل الــرئـيــس
املكلف مسؤولية التأخير فــي تأليف
الحكومة ،واإلسراف في قلب الحقائق
وتجهيل األس ـبــاب الحقيقية لــأزمــة،
م ــن خ ـ ــال ل ـغ ــة ت ـس ـت ـح ـضــر م ـنــاخــات
االنـ ـقـ ـس ــام وال ـت ـع ـط ـي ــل واالصـ ـطـ ـف ــاف
الطائفي املقيت».

وحــذرت من «تنامي خطاب يتعارض
م ــع م ـفــاع ـيــل ال ـت ـس ــوي ــة الـ ـت ــي أع ـ ــادت
االعتبار لدور املؤسسات الدستورية،
ووضعت حـدًا لفراغ استمر ألكثر من
عامني في موقع رئاسة الجمهورية»،
وش ــددت على أن الـتـعــاون بــن رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة وال ـ ـحـ ــريـ ــري« ،لـ ـ ــم يـكــن
نـ ــزهـ ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ت ـن ـت ـه ــي ب ــان ـت ـه ــاء
ه ــذا االسـتـحـقــاق أو ذاك ،بــل هــو كــان
وسـيـبـقــى فــي أس ــاس م ـشــروع حماية
ال ـبــاد» .ودع ــت الكتلة «إل ــى الـكــف عن
أساليب تخريب العالقات الرئاسية»،
وشددت «على أهمية تحصني التسوية
الـسـيــاسـيــة وك ــل م ــا تــرتــب عـلـيـهــا من
ان ـف ــراج ــات ،ل ــم ت ـتــوقــف ع ـنــد انـتـخــاب
رئ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـهــوريــة وقـ ـي ــام حـكــومــة
جــديــدة ،بل هي انسحبت على الواقع
الشعبي لتسهم في تحقيق مصالحات
أهلية بني جمهورين وبيئتني ،سيكون
من الخطأ الجسيم إعادتهما إلى زمن
االنـقـســامــات واالصـطـفــافــات الحزبية
والطائفية».

ً
بري :لست متفائال

مــن جهته ،أوض ــح الــرئـيــس نبيه بري
أمام زواره ،أمس ،أنه لم يقل أنه متفائل
فــي مــوضــوع تأليف الحكومة «بــل ما
زلــت أنتظر مــا سيستجد مــن الـحــراك
ال ـجــديــد الـ ــذي بـ ــدأه الــرئ ـيــس املـكـلــف.
مــا زل ــت آم ــل فــي أن تـتـقــدم األمـ ــور .إذا

بـ ـ ـ ــدوره ،أكـ ــد الـ ــوزيـ ــر جـ ـب ــران بــاسـيــل
رفضه «العودة إلى أسر عملية تأليف
الـحـكــومــة بــأمــور خــارجــة عــن الـحــدود
اللبنانية» .وأم ــل ،بعد اجـتـمــاع تكتل
«لبنان الـقــوي» ،أمــس« ،أن نتمكن من
ال ــذه ــاب ف ــي ه ــذه ال ـح ـكــومــة بــالـنـفــس
الــوط ـنــي ذات ــه ونـتـمـكــن م ــن ع ــدم ربــط
أنفسنا بأي عملية في الخارج».
وقـ ــال بــاس ـيــل« :ال نـسـتـطـيــع أن نــدفــع
م ـجــددًا ثـمــن أخ ـطــاء اسـتــراتـيـجـيــة من
زمن الطائف إلى القانون األرثوذكسي،
إلـ ــى ق ـض ـيــة ال ــرئ ـي ــس الـ ـق ــوي وكـيـفـيــة
انتخابه ،وأن يكون يحظى بالتمثيل
األوسع لشريحته .ال نستطيع العودة
إل ـ ـ ــى الـ ـلـ ـع ــب ب ـ ـهـ ــذه امل ـ ـقـ ــومـ ــات ال ـت ــي
ح ـص ـل ـنــاهــا ودف ـع ـن ــا ثـمـنـهــا جـمـيـعــا،
ن ـع ــود إل ــى ال ـت ـن ــازل عـنـهــا ألن واحـ ـدًا
يتطلع إلى مكسب سياسي معني».
وأضـ ــاف« :ح ـصــة رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
داخ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،وصـ ـ ــل ال ـب ـع ــض فــي
ال ـط ــائ ــف يـ ـق ــول إنـ ـه ــا ي ـج ــب أن تـبـلــغ
الثلث لتعوض جزئيًا عن صالحياته
املـفـقــودة فــي الــدسـتــور .نحن لــم نصل
إلــى هنا ،ولكن هــذا ال يعني أن يصل
ال ـب ـعــض إل ــى تـصـفـيــرهــا ويحتسبها
عـ ـل ــى ع ـ ــدد الـ ـ ـن ـ ــواب .ف ـ ـكـ ــرة ال ــرئ ـي ــس
القوي هي ،أن يضاف إلى صالحياته
ال ـق ـل ـي ـل ــة وأهـ ـمـ ـه ــا ص ــاحـ ـي ــة تــوق ـيــع
م ــرس ــوم ال ـح ـك ــوم ــة ،ق ــوت ــه بـشـخـصــه
وبشخصيته ،وتضاف القوة النيابية
لـلـكـتـلــة ال ـتــي تــدعـمــه بـشـكــل أســاســي،
وإال م ــا الـ ـج ــدوى م ــن ف ـك ــرة الــرئ ـيــس
القوي إن لم ننجز هاتني املجموعتني
ونـضـيـفـهـمــا إل ــى بـعـضـهـمــا الـبـعــض.
املس بأي سلم من هذين السلمني هو
خطأ استراتيجي يرتكب وندعو إلى
االبتعاد عنه».
(األخبار)

تقرير

لماذا تنتج «إسراء سلطان»  %54من قدرتها؟
محمد وهبة
ال ـ ـقـ ــول املـ ـتـ ـك ــرر ب ـض ـع ــف قـ ـ ــدرة شـبـكــة
ن ـقــل ال ـك ـهــربــاء ع ـلــى اس ـت ـي ـعــاب ال ـق ــدرة
اإلن ـت ــاج ـي ــة ال ـك ــام ـل ــة ل ـل ـب ــاخ ــرة «إس ـ ــراء
س ـل ـطــان» ال ـبــال ـغــة  220م ـي ـغ ــاوات فتح
الباب أمام طرح أسئلة بديهية .فقد ّ
تبي
أن الشبكة ال يمكنها استيعاب أكثر من
 120مـيـغــاوات مــن إن ـتــاج ه ــذه الـبــاخــرة
بعد ربطها بمعمل ال ــذوق الكسرواني
(أي  %54من قدرتها اإلنتاجية الكاملة)،
ف ـي ـم ــا ت ـت ـق ـلــص الـ ـ ـق ـ ــدرة االس ـت ـي ـعــاب ـيــة
لـلـشـبـكــة إل ــى أق ــل م ــن  50م ـي ـغ ــاوات لو
رب ـط ــت ان ـط ــاق ــا م ــن م ـع ـمــل ال ـج ـ ّـي ــة فــي
ساحل الشوف.
ه ـنــا أي ـض ــا ي ـص ـ ّـح طـ ــرح الـ ـس ــؤال حــول
دواف ـ ـ ــع وزارة ال ـط ــاق ــة خـ ــال الـسـنـتــن
املــاض ـي ـتــن ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن مـنــاقـصــات
لـتـلــزيــم اس ـت ـقــدام مـعــامــل إن ـت ــاج عائمة
ع ـل ــى الـ ـب ــواخ ــر بـ ـق ــدرة إن ـت ــاج ـي ــة تـصــل
إلــى  800مـيـغــاوات ،أي مــا يـفــوق قــدرات
«إس ــراء» بــأضـعــاف ،إذ كيف كــان سيتم
ربطها بالشبكة في ظل ضعف القدرات
االسـتـيـعــابـيــة؟ هــل الـشـبـكــة قـ ــادرة على
اس ـت ـي ـع ــاب ك ــام ــل قـ ـ ــدرة إنـ ـت ــاج ب ــاخ ــرة
واحدة بقدرة  400ميغاوات؟ هل ال تزال
هذه القدرة ضعيفة أم جرى تحسينها؟
إزاء هـ ــذه األسـ ـئـ ـل ــة ،بـ ــرز ت ـف ـس ـي ــران ملــا
يحصل؛ األول ،مصدره مؤسسة كهرباء
لبنان ،والثاني ،مصدره القطاع الخاص.
وفق مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان،
ف ــإن كــامــل إن ـت ــاج ب ــاخ ــرة «إس ـ ــراء» كــان
يمكن استيعابه لو ربطت على الشبكة
في الزهراني ،وهــذا األمــر يفيد املناطق
الجنوبية دون غيرها .كذلك كــان يمكن
استيعاب كامل قــدرة الباخرة «إس ــراء»
لــو ربطت على الشبكة انطالقًا مــن دير
عمار ،وهو ما يعني أن مناطق الشمال
كانت ستكون املستفيد األكبر ،لكن رسو
الباخرة هناك يحتاج إلى إنجاز كاسر
للموجّ .
مدة إنجاز الكاسر طويلة ،فيما
االس ـت ـف ــادة املـجــانـيــة م ــن ه ــذه الـبــاخــرة
ّ
مدتها ثالثة أشهر وهــي مـ ّـدة ال تسمح
ً
بــإنـجــاز ه ــذا ال ـكــاســر ،ف ـضــا عــن كلفته
الكبيرة.
كـ ــذلـ ــك ت ـش ـي ــر م ـ ـصـ ــادر امل ــؤسـ ـس ــة إل ــى
أن م ـن ــاق ـص ــات ت ـل ــزي ــم الـ ـب ــواخ ــر ال ـتــي
أطلقت خــال السنتني املاضيتني كانت
ً
تتضمن أعماال تحضيرية وتقنية تتيح
االستفادة الكاملة من القدرات اإلنتاجية
للمعامل املطلوب إنشاؤها على البحر
ّ
والبر.
الـتـفـسـيــر ال ـث ــان ــي ،بـحـســب م ـص ــادر في
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ،ي ـع ـت ـبــر أن املـشـكـلــة
ال ت ـت ـع ـلــق ب ــآل ـي ــة ال ــرب ــط ع ـل ــى الـشـبـكــة
واألعـ ـم ــال الـتـحـضـيــريــة املـتـصـلــة بــربــط
معامل جديدة على الشبكة ،بمقدار ما

تتعلق بقدرة الشبكة على االستيعاب.
ف ـمــن املـ ـع ــروف أن شـبـكــة ال ـك ـهــربــاء في
ل ـب ـن ــان ل ـي ـس ــت ش ـب ـك ــة م ـق ـف ـل ــة ،بـ ــل هــي
مفتوحة وينقصها الــربــط .أهــم عنصر
ف ــي ه ــذا ال ــرب ــط ه ــو وص ـلــة املـنـصــوريــة
ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم تـ ـنـ ـج ــز ب ـ ـعـ ــد .رب ـ ـ ــط ال ـش ـب ـك ــة
ببعضها البعض لتصبح شبكة مقفلة
لــديـهــا مــرونــة كــافـيــة ل ـتــوزيــع الـكـهــربــاء
بني املناطق ،يتطلب إنجاز هذه الوصلة
بـشـكــل أس ــاس ــي .مــن دون ه ــذا اإلن ـجــاز،
فــإن ربــط أي معمل إنـتــاج على الشبكة
انطالقًا من ديــر عمار ،ســواء كــان عائمًا
أو ث ــاب ـت ــا ،ل ــن ي ـس ـتــوعــب أك ـث ــر م ــن 250
م ـي ـغــاوات إضــاف ـيــة ،مــا يـعـنــي أن تلزيم
بواخر بقدرة  400ميغاوات سيكون فيه
نحو  150ميغاوات هدرًا .كما أن ربط أي
معمل إنـتــاج على ّ الشبكة ،انـطــاقــا من
الــزهــرانــي ،لــن يــوفــر استيعاب أكـثــر من
 300ميغاوات ّ
كحد أقصى ،ما يعني أن
اسـتـئـجــار بــواخــر بـقــدرة  400مـيـغــاوات
فيه نحو  100ميغاوات هــدرًا .كلفة هذا
الهدر كبيرة جدًا.
أمــا وصـلــة املـنـصــوريــة ،فهي عـبــارة عن
مشروع قيد التنفيذ منذ  ،1997أي منذ
 21س ـن ــة .ل ــم تـتـمـكــن مــؤس ـســة ك ـهــربــاء
لبنان وال وزارة الطاقة مــن إنـجــاز هذه
الوصلة بسبب خالفات وآراء متناقضة
ع ــن األثـ ــر الـسـلـبــي ل ـه ــذه الــوص ـلــة على
صحة الساكنني في املنطقة .في مقابل
مطالبة السكان بتمديد الوصلة تحت
األرض ،كان هناك إصرار على تمديدها
فــوق األرض كـمــا م ـ ّـددت كــامــل شبكة ال ـ
 220ك .ف .وهكذا ّ
تحول مشروع وصلة
املنصورية إلى عنصر تجاذب سياسي
ب ــن ت ـ ـيـ ــارات م ـت ـص ــارع ــة ع ـل ــى ال ـن ـفــوذ
االنتخابي في املنطقة .ال بل أصبح في
مــرح ـلــة م ــن امل ــراح ــل م ـح ــور صـ ــراع بني
أبناء التيار السياسي الواحد.
تقنيًاّ ،
تعد أهمية هذه الوصلة كبيرة.
ّ
ففي ورقــة سياسة القطاع التي أقرها
مجلس الــوزراء في عام  2010حني كان
جبران باسيل وزي ـرًا للطاقةّ ،
خصص
بـ ــاب أس ــاس ــي ل ـت ـحــديــث ش ـب ـكــة الـنـقــل
ي ــرت ـك ــز ع ـل ــى وصـ ـل ــة املـ ـنـ ـص ــوري ــة .مــن
ش ــأن ه ــذه الــوصـلــة إل ـغــاء االخـتـنــاقــات
وخ ـ ـفـ ــض الـ ـخـ ـس ــائ ــر ال ـت ـق ـن ـي ــة ورب ـ ــط
معامل اإلنتاج بمراكز الطلب باستقرار
وكـلـفــة مـنـخـفـضــة« .ن ـظ ــام الـنـقــل يبلغ
 1427كـلــم مــن خ ـطــوط ،220 ،150 ،66
 400ك ـي ـلــوفــولــت م ــع 1920م ـ ـت ـ ـرًا غـيــر
مكتملة لسنوات عــدة في حلقة ال ـ 220
كـيـلــوفــولــت فــي املـنـصــوريــة وال ـتــي إذا
اكـتـمـلــت سـتــرفــع االس ـت ـقــرار وتخفض
الـ ـخـ ـس ــائ ــر ال ـت ـق ـن ـي ــة  .»%1وب ـح ـســب
الــورقــة ،فــإن كلفة هــذه الوصلة ال تزيد
عـلــى مـلـيــون دوالر ويتطلب تنفيذها
كحد أقصى سنة واحدة.

تقرير

صادقت الهيئة
االتهامية في بيروت
على قرار قاضي التحقيق
أسعد بيرم الذي أصدر
مذكرة وجاهية بتوقيف
العقل المدبر ألكبر عملية
قرصنة إلكترونية في
تاريخ لبنان ّ
المدعى عليه
خليل صحناوي

ف ــي ق ـ ــرار ج ـ ــريء رب ـط ــا بــال ـض ـغــوط
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـق ـض ــائ ـي ــة واألم ـن ـي ــة
ال ـت ــي ي ـت ـعــرض ل ـهــا ه ــو وغ ـي ــره من
الـ ـقـ ـض ــاة امل ـع ـن ـي ــن ب ــاملـ ـل ــف ،رف ــض
رئيس الهيئة االتهامية في بيروت
القاضي ماهر شعيتو طلب تخلية
س ـب ـيــل ال ـع ـقــل امل ــدب ــر ألك ـب ــر عـمـلـيــة
قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان
امل ـ ـ ّـدع ـ ــى ع ـل ـي ــه خ ـل ـي ــل صـ ـحـ ـن ــاوي،
بـعــدمــا ك ــان وك ـيــل األخ ـيــر املـحــامــي
آالن أب ــو ض ــاه ــر ق ــد اس ـتــأنــف ق ــرار
التوقيف .وجــاء القرار أمــس بعدما
ت ـ ـهـ ـ ّـرب رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئ ــة االت ـه ــام ـي ــة
املناوب القاضي سامي صدقي من

ك ـي ــف ت ــؤم ــن ه ـ ــذه ال ــوصـ ـل ــة اس ـت ـق ــرار
ال ـش ـب ـك ــة؟ ت ـج ـي ــب م ـ ـصـ ــادر أخ ـ ــرى فــي
م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ــإش ــارت ـه ــا
إل ـ ــى اآلتـ ـ ـ ــي :اس ـت ـع ـم ــال ه ـ ــذه ال ــوص ـل ــة
يتيح تصريف كميات إنـتــاج ُ إضافية،
ّ
وخ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا م ـ ـ ــع تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ املـ ـ ـخ ـ ــط ـ ــط
التوجيهي لإلنتاج والنقل ،الذي ّ
أعدته
مــؤسـســة كـهــربــاء لـبـنــان بــالـتـعــاون مع
ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ف ــرن ـس ــا  ،EDFوال ـ ــذي
واف ــق عـلـيــه مـجـلــس الـ ـ ــوزراء فــي ق ــراره
الـ ــرقـ ــم  20تـ ــاريـ ــخ  .2017/9/7وم ــن
إي ـجــاب ـيــات الــوص ـلــة أن ـهــا م ـف ـيــدة على
صعيد ُاستجرار الطاقة الكهربائية من
ال ــدول امل ـج ــاورة لجهة زي ــادة الكميات
املـسـتـجــرة م ــن دول الــرب ــط الـكـهــربــائــي
العربي لتصل الى حدود  260ميغاوات
على محول كـســارة  400ك .ف ،وزيــادة
التغذية بالتيار الكهربائي لكل لبنان.
كذلك تــؤدي هذه الوصلة دورًا رئيسيًا
فـ ـ ــي حـ ـ ــل ُمـ ـشـ ـكـ ـل ــة ت ـ ـصـ ــريـ ــف الـ ـط ــاق ــة

تلزيم بواخر بقدرة 400
ميغاوات سيكون فيه
نحو  150ميغاوات هدرًا

الـكـهــربــائـيــة م ــن مـعـمــل دي ــر ع ـمــار الــى
منطقة جبل لبنان (الشياح وأنطلياس
وقسم مــن بـيــروت اإلداري ــة) ،وذلــك عبر
ن ـق ــل ح ـم ــول ــة ب ـع ــض م ـ ـخـ ــارج ال ـت ــوت ــر
املتوسط التي تغذي منطقة جبل لبنان
الى محطات الـ  220ك .ف( .رأس بيروت،
شبكة
املكلس وحاالت) .وعلى مستوى
ّ
التوتر املتوسط في املنت الشمالي ،توفر
ً
الوصلة بــديــا لتغذية مـخــارج التوتر
ّ
املتوسط فــي محطة املكلس الرئيسية
ع ـبــر مـحـطـتــي ع ــرم ــون وب ـص ــال ـي ــم ،ما
ي ــؤم ــن اسـ ـتـ ـف ــادة أفـ ـض ــل مل ـن ــاط ــق امل ــن
ّ
الشمالي ،وال سيما ســن الفيل وجسر
ّ
ال ـب ــاشّــا وامل ـك ــل ــس وامل ـن ـص ــوري ــة حيث
ي ـ ـت ـ ـعـ ــذر تـ ــأمـ ــن ه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـغ ــذي ــة وس ــد
ال ـح ــاج ــات املـسـتـقـبـلـيــة ل ـهــذه امل ـنــاطــق،
وخ ـصــوصــا لـجـهــة امل ـشــاريــع السكنية
والتجارية التي ستنشأ فيها من دون
االنتهاء من وصلة املنصورية وتشغيل
محطة املكلس بصورة كاملة.
تـحــديــث الـشـبـكــة وتــأهـيـلـهــا الستيعاب
ال ـطــاقــة املـنـتـجــة أم ــر أك ـثــر ض ـ ــرورة من
التناتش بــن الـتـيــارات السياسية على
عـمــوالت تتعلق بتلزيم بــاخــرة مــن هنا
وتـلــزيــم إنـشــاء معمل على اليابسة من
هناك .هذا التناتش لم ّ
يؤد إلى تضييع
أكـثــر مــن ث ــاث س ـنــوات مــن دون تعزيز
القدرة اإلنتاجية فحسب ،بل ّ
فوت أيضًا
فــرصــة ت ـعــزيــز ق ـ ــدرات الـشـبـكــة ف ــي نقل
ال ـك ـهــربــاء ومــرون ـت ـهــا ف ــي ال ـتــوزيــع بني
املناطق واألحياء.
(هيثم الموسوي)

تقرير

باق في السجن
صحناوي ٍ
رضوان مرتضى
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محاولة فرار أم انتحار؟
ّ
بت االستئناف نهار الجمعة الفائت
لتصل القضية تلقائيًا إلى شعيتو.
إذًا ،ل ــم ي ــواف ــق ال ـق ـض ــاء ع ـل ــى ُطـلــب
تخلية سبيل صحناوي الــذي أعيد
إلى نظارة قصر عدل بيروت بعدما
َ
مــكــث أي ــام ــا ف ــي املـسـتـشـفــى .غـيــر أن
املستغرب هو عدم استماع محققي
فــرع املعلومات حتى اآلن إلــى إفــادة
صحناوي ،رغــم أن قاضي التحقيق
ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت أس ـ ـعـ ــد ب ـ ـيـ ــرم كـ ـ ــان قــد
ّ
دون ف ــي اس ـت ـنــاب ـتــه إشـ ـ ــارة تسمح
لـلـمـحـقـقــن ب ــاس ـت ـخ ــراج ــه لـلـتــوســع
بالتحقيق معه .يأتي ذلك في ضوء
معلومات عن ضغوط كبيرة تمارس
عـلــى الـقـ ّـيـمــن عـلــى ف ــرع املـعـلــومــات
ل ـل ـت ـب ــاط ــؤ ف ـ ــي الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات ،ف ـهــل

يستجيب الفرع لهذه الضغوط؟
وت ـ ــزام ـ ــن ق ـ ـ ــرار ال ـه ـي ـئ ــة االت ـه ــام ـي ــة
أم ــس مــع انـعـقــاد جلسة اسـتـجــواب
اسـتـمــع فيها قــاضــي التحقيق إلــى
إف ـ ــادة امل ـقــرصــن اإلل ـك ـت ــرون ــي رام ــي
ص .ل ـس ــؤال ــه ع ــن م ـض ـمــون تـقــاريــر
أنـ ـج ــزه ــا ال ـ ـفـ ــرع ال ـت ـق ـن ــي فـ ــي ف ــرع
املعلومات (من حوالى أربعني جهاز
البـتــوب تمت مـصــادرتـهــا مــن منزل
صحناوي) .كذلك جــرى استجوابه
بشأن معظم امللفات التي ُعثر عليها
ف ــي ح ــاس ــوب ــه ال ـش ـخ ـص ــي .غ ـي ــر أن
ما يجدر التوقف عنده عــدم وجود
ادعاء شخصي بعد ضد صحناوي
مــن قبل شركة اإلنترنت  IDMالتي
أث ــارت الـقـضـيــة قـبــل شـهــريــن ،علمًا

بــأن املدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم طلب تقريرًا من فرع
املعلومات في قــوى األمــن الداخلي،
بصفته ّ
القيم على التحقيق ،ملعرفة
ح ـج ــم االخـ ـ ـت ـ ــراق الـ ـ ــذي تـ ـع ــرض لــه
األمن العام.
وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى الـتـقــريــر وت ـقــديــر حجم
الـ ـض ــرر ،أرسـ ــل األمـ ــن ال ـع ــام شـكــوى
ق ـضــائ ـيــة ض ــد امل ـت ـس ـب ـبــن بــأع ـمــال
الـ ـق ــرصـ ـن ــة عـ ـب ــر الـ ـنـ ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة
الـتـمـيـيــزيــة ،وال سـيـمــا أن أح ـ ـدًا من
باقي الوزارات الرسمية ،سواء وزارة
الداخلية أو االقتصاد أو االتصاالت
أو أوجيرو أو حتى التنمية اإلدارية
أو إدارة ال ـط ـيــران امل ــدن ــي ف ــي مـطــار
رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ،ل ــم ي ـح ـ ّـرك ســاكـنــا

ضغوط كبيرة
تمارس على
ّ
القيمين على فرع
المعلومات للتباطؤ
في التحقيقات

لتقديم شـكــوى أم ــام هيئة القضايا
في وزارة العدل ،كما يفرض القانون
عند تعرضهم للضرر أو االعتداء.
وب ــال ـع ــودة إل ــى م ـســار الـتـحـقـيــق ،ال
ّ
يزال محققو فرع املعلومات يحللون
تقنيًا امللفات اإللكترونية التي جرى
استخراجها من حواسيب صحناوي
َ
واملقرصنني اللذين يعمالن لحسابه،
وه ـمــا :رام ــي ص .وإي ـه ــاب ش .على
الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن صـ ـحـ ـن ــاوي ن ـف ــى أن
ي ـك ــون ق ــد كـلـفـهـمــا بـمـهـمــة قــرصـنــة
املــواقــع الــرسـمـيــة وجـمــع املعلومات
مل ـص ـل ـح ـت ــه ،إال أن ه ـ ـنـ ــاك تـطـبـيـقــا
إلكترونيًا للمحادثات السرية كان
يـسـتـخــدمــه االثـ ـن ــان ،ص ـ ّـدف أن ُعـثــر
فـ ـي ــه عـ ـل ــى مـ ـح ــادث ــة تـ ــوثـ ــق وجـ ــود

ط ـل ـب ــات م ــن ص ـح ـن ــاوي لـلـمـقــرصــن
رام ـ ـ ــي ص .لـ ـخ ــرق مـ ــواقـ ــع وس ـحــب
دات ــا ،مقابل مبالغ مالية ،علمًا بأن
هذا التطبيق مبرمج بطريقة تؤمن
مـحــو امل ـحــادثــات بـعــد ف ـتــرة وجـيــزة
جدًا من إتمامها .وعلمت «األخبار»
من مصادر خاصة أن املقرصن رامي
ص .تــوقــف عــن االسـتـجــابــة ملطالب
صـحـنــاوي بعدما شعر بــأن األخير
ي ـع ـم ــد إل ـ ــى ب ـي ـع ـهــا إل ـ ــى ج ـه ــة غـيــر
محددة.
تـ ـ ـج ـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى أن ق ــاض ــي
الـتـحـقـيــق أس ـعــد ب ـيــرم أرجـ ــأ جلسة
االستجواب إلى نهار الثالثاء املقبل
الستكمال التحقيق مع املدعى عليه
صحناوي واملقرصن رامي ص.

إثر خروجه من جلسة استجواب لدى قاضي التحقيق في بيروت ،بالل حالوي،
في قصر العدل في بيروت ،تمكن املوقوف (ج .ج ).املكبل باألصفاد من اإلفالت
من عناصر مكتب مكافحة املـخــدرات املــركــزي ورمــي نفسه من نافذة تقع عند
«سفرة» الدرج بني الطبقتني الثانية والثالثة في مبنى العدلية في املتحف .املوقوف
بجرم ترويج مخدرات هوى على سيارة عسكرية تابعة لقوى األمن الداخلي كانت
مركونة في الباحة الداخلية لقصر العدل .وتــم ُ
نقله بحالة حرجة جــراء إصابته
بنزف حاد في رأسه إلى مستشفى الحياة بواسطة سيارة تابعة للصليب األحمر
اللبناني .وعلم أن (ج .ج ).كــان قد أوقــف قبل أيــام وبحوزته كمية من الكوكايني
موضبة في أكياس صغيرة .وقد أصــدرت شعبة العالقات العامة في قوى األمن
الداخلي بيانًا ذكــرت فيه أنــه بعد انتهاء جلسة تحقيق كــان يحضرها املوقوف
(ج .ج ).وهو لبناني من مواليد عام  ،1977بجرم مخدرات ،لدى قاضي التحقيق
في عدلية بـيــروت ،وعند خروجه من مكتب القاضي ،حــاول الـفــرار من عناصر
الــدوريــة ،فألقى بنفسه من النافذة ليسقط على السيارة العسكرية املركونة في
الباحة الداخلية لقصر العدل.

