4

السبت  13تشرين األول  2018العدد 3588

السبت  13تشرين األول  2018العدد 3588

سياسة
قضية اليوم

تقرير

«أل بي سي» في المحكمة« ...حقها دم»!

موفد ماكرون :لبنان غير قابل لإلصالح!
فيفيان عقيقي
«لبنان بلد غير قابل لإلصالح!» .هذه
هي الخالصة التي ّ
توصل إليها موفد
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
بيار دوكان ،خالل جلسة ُعقدت أمس،
ب ــدع ــوة م ــن الـ ـسـ ـف ــارة ال ـفــرن ـس ـيــة فــي
بيروت ،حضرها أكثر من  15صحافيًا
ً
لـبـنــانـيــا وأج ـن ـب ـيــا ع ــام ــا ف ــي لـبـنــان،
لـعــرض الـتــأخـيــر الـحــاصــل فــي تنفيذ
الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة ملـ ـق ـ ّـررات مؤتمر
«باريس .»4
خالل الجلسة ،أشار املوفد الرئاسي
الـفــرنـســي إل ــى أن ال ـه ــدف م ــن زيــاتــه
ّ
ال ـح ــال ـي ــة ه ــو «ال ـ ـحـ ــث ع ـل ــى تـشـكـيــل
ّ
ال ـح ـكــومــة ،وتـنـفـيــذ مـ ـق ــررات مؤتمر
سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدر ،وعـ ـ ـ ـ ـ ــدم هـ ـ ـ ـ ــدر امل ـ ـ ــزي ـ ـ ــد م ــن
الــوقــت ،فقد مـ ّـر أكـثــر مـ ّـن ستة أشهر
ع ـل ــى امل ــؤت ـم ــر ولـ ــم ت ـن ــف ــذ ال ـح ـكــومــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ش ـي ـئ ــا مـ ــن الـ ـب ــرن ــام ــج».
وبـكـثـيــر م ــن الـفــوقـيــة ال ـتــي ال تخلو
مــن التوبيخ ،يـقــول دوك ــان إن «آمــال

في حال نكث المسؤولون
اللبنانيون بوعودهم،
فهم ُ لن يحصلوا على األموال
التي و ِعدوا بها
املـجـتـمــع ال ــدول ــي خــابــت مــن الطبقة
الـسـيــاسـيــة اللبنانية وم ــن التأخير
في البدء بتنفيذ ّ
مقررات سيدر .نحن
الفرنسيون معتادون على آلية العمل
فــي لـبـنــان وقــدمـنــا الـكـثـيــر ل ــه ،ولكن
لــديـنــا ت ـجــارب ســابـقــة فــي مــؤتـمــرات
باريس  1و 2و ،3وهي غير ُم ّ
شجعة،
لــذلــك ن ـحــن ق ـل ـقــون م ــن ال ـتــأخ ـيــر في
تـنـفـيــذ اإلصـ ــاحـ ــات .ف ـه ــذه امل ـ ـ ّـرة لن
تـ ـك ــون ش ـب ـي ـه ــة بـ ـ ــاملـ ـ ـ ّـرات ال ـس ــاب ـق ــة،
األمور مختلفة اليوم ،ولبنان لم يعد
خارجًا من حرب لنتساهل معه .عليه
تـنـفـيــذ اإلصـ ــاحـ ــات ألن س ـي ــدر هو
برنامج من ثالثة ركائز :اإلصالحات
وا ّمل ـشــاريــع والـتـمــويــل ،وال يمكن أن
ينفذ البرنامج في ظل غياب أحدها».
تأتي هــذه الجلسة بعد زيــارة دوكــان
للرئيسني نبيه بري وسعد الحريري،
أول م ــن أمـ ـ ــس ،م ــوفـ ـدًا م ــن ال ــرئ ــاس ــة
ال ـفــرن ـس ـيــة ل ـت ـحــريــك ع ـم ـل ـيــة تـشـكـيــل
الحكومة اللبنانية .إال أن دوكان نفى

سياسة

لم ُيلزم ٌ
أحد المسؤولين اللبنانيين بالتوقيع على ّ
مقررات المؤتمر إن كانوا يدركون ُمسبقًا أنهم عاجزون عن تنفيذها (داالتي ونهرا)
ِ

ّ
ت ــدخ ــل بـ ــاده ف ــي الـ ـش ــؤون الــداخـلـيــة
لـلـبـنــان أو ال ـض ـغــط لـتـنـفـيــذ م ـق ـ ّـررات
برنامج «باريس  ،»4مشيرًا إلــى أنها
تندرج «في إطار الصداقة بني البلدين،
وأن فــرنـســا مـعـنـ ّـيــة بـمـســاعــدة لبنان
ع ـلــى االسـ ـ ُتـ ـف ــادة م ــن مــؤت ـمــر س ـيــدر،
والفرصة املتاحة له إلنقاذ اقتصاده».

ّ
وعلى رغــم إصــرار املوظفني بالسفارة
على إبـقــاء الحديث «،»off the record
ّ
«مهمة الضغط»
أي بمعنى آخر إنجاز
مـ ــن خـ ـ ــال الـ ـصـ ـح ــاف ــة لـ ـك ــن مـ ــن دون
ّ
بحجة أن ما
النقل عن الجهة املتحدة
يـقــولــه «مـصـلـحــة لبنانية بـحـتــة» .إال
أن األه ــداف الفرنسية لــم تـعــد خافية

عـ ـل ــى أحـ ـ ـ ــد ،وأبـ ـ ــرزهـ ـ ــا تـ ــأمـ ــن ن ـج ــاح
برنامج «بــاريــس  »4إلم ــداد الالجئني
ال ـس ــوري ــن بـبـعــض م ـق ـ ّـوم ــات الـ ّعـيــش
امل ـف ـق ــودة ف ــي ل ـب ـن ــان ،م ـن ـعــا لـتــدفـقـهــم
إل ــى داخ ــل ب ـل ــدان االت ـح ــاد األوروب ـ ــي،
ً
فضال عن استفادة فرنسا من مشاريع
ُم ـ ــدرج ـ ــة ف ـ ــي الـ ـب ــرن ــام ــج (وتـ ـح ــديـ ـدًا

ّ
عبر الوكالة
املشاريع املتعلقة باملياه)ّ ،
الفرنسية للتنمية التي تمني نفسها
بــاالس ـت ـث ـمــار ف ـي ـهــا .ك ـمــا أن الـفــوقـيــة
ّ
والتهكم اللذين ّ
عبر عنهما دوكان عند
نـقــل ص ــورة الـنـقــاشــات مــع املـســؤولــن
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن الـ ــذيـ ــن وج ـ ــد أنـ ـه ــم غـيــر
ّ
جديني في تنفيذ ّ
مقررات املؤتمر الذي

ّ
«وقعوا على بنوده برضاهم ومن دون
ضغط من أحد» ،تتناقضان مع مبادئ
ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة واحـ ـ ـت ـ ــرام ال ـس ـي ــادة
اللبنانية الـلـتــن استعملهما دوك ــان
كحجة لالمتناع عن ّ
ّ
أكثر من ّ
الرد
مرة
ـارات الصحافيني
على بعض اسـتـفـسـ ُ
عــن أس ـبــاب الـضـغــط امل ـم ــارس راه ـنــا،
وإن ك ــان سـبـبــه ق ــرب ت ــده ــور الــوضــع
االقـ ـتـ ـص ــادي الـ ــراهـ ــن ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن
ل ـب ـنــان «ل ـي ــس ف ــي ق ـل ــب األزم ـ ــة ول ـكــن
أيضًا ليس في منطقة الراحة».
ال ي ـن ـع ــى دوك ـ ـ ـ ــان ّ م ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـررات امل ــؤت ـم ــر
باعتبار أنه لم «ينفذ ّ
ليتم إلغاؤه» ،بل
ُ
ّ
يصر على أنه «فرصة وال تزال متاحة،
وهدف فرنسا األساسي هو املحافظة
ّ
عليها .وك ــل مــا على املـســؤولــن فعله
هــو تشكيل حكومة ووضــع املشاريع
ّ
على السكة ،أو البدء بتنفيذ ما يمكن
ت ـن ـف ـيــذه م ــن م ـش ــاري ــع ب ــال ـش ــراك ــة مع
ّ
الخاص بعد تعزيز إمكانيات
القطاع
املـجـلــس األع ـلــى للخصخصة املــالـيــة
والبشرية للقيام بمهامه».
ّ
ويعبر دوكان عن تململ من املسؤولني
الـلـبـنــانـيــن ،مـشـيـرًا إل ــى أن «أح ـ ـدًا لم
يلزمهم بالتوقيع على ّ
مقررات املؤتمر
إن كانوا يدركون ُمسبقًا أنهم عاجزون
عــن تنفيذ اإلصــاحــات ال ــواردة فيه»،
ف ــوف ـق ــا لـ ــدوكـ ــان «ي ـ ـبـ ــدو واض ـ ـحـ ــا أن
ه ــذا الـبـلــد غـيــر قــابــل لــإصــاح .فقبل
ان ـع ـق ــاد م ــؤت ـم ــر س ـي ــدر ك ــان ــت حـجــج
بعض املـســؤولــن اللبنانيني مرتكزة
إل ــى ع ــدم حــاجــة لـ ّبـنــان لــإصــاح وأن
املشكلة سببها تدفق أعداد كبيرة من
الالجئني .الحقًا ّ
توجهوا إلى املؤتمر
ّ
ووق ـ ـعـ ــوا ع ـل ــى بـ ـن ــوده ك ــام ـل ــة وال ـت ــي
ت ـش ـت ــرط ت ـخ ـف ـيــض ال ـع ـج ــز وخ ـفــض
ح ـجــم ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ،والـ ـش ــراك ــة مع
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص وإص ـ ــاح الـكـهــربــاء
والـقـيــام بمشاريع ُم ـحـ ّـددة فــي البنية
ال ـت ـح ـت ـيــة .الـ ـي ــوم ع ــدن ــا إلـ ــى ال ـص ـفــر.
وأك ـث ــر م ــن ّ ذل ــك يـنـعـتــونـنــا بــالـجـنــون
في حال كنا مقتنعني بإمكانية تنفيذ
اإلص ــاح ــات ال ـتــي تـنـطــوي عـلــى آثــار
حجم الدولة.
اجتماعية مثل تقليص
ّ
لكن عليهم أن يدركوا أنهم وقعوا على
الـشــروط بــرضــاهــم ،وأن األم ــوال التي
وعدهم بها املانحون مشروطة بإجراء
هذه اإلصالحات وهذه املشاريع .وفي
حال نكثوا بوعودهم فهم لن يحصلوا
عليها ،وبالتالي إضاعة فرصة اإلنقاذ
املتاحة».

على َمن
سيكون ّ
ُي ّ
همه األمر أن ينتظر
أربعة أشهر ّلمعرفة َمن
سيفوز بمحطة «أل بي سي
(إنترناسيونال)»ُ .ع ِقدت أمس
جلسة المرافعة ،أي األخيرة،
أمام القاضية المنفردة
ّ
الجزائية في بيروت .بدت
ّ
القضية
الجلسة رتيبة في
العالقة أمام القضاء منذ أكثر
ِمن عشر سنوات .هي بعض
من تركة الحرب ّ
األهلية...
ِ
التي لم ِتنته بعد
محمد نزال

ّ
ص ــادف ،أمــس ،أن الصباح كــان ماطرًا.
السماء ّ
ملبدة .بالكاد يدخل الضوء إلى
القاعة .لون الفضاء أصفر .تلك القاعة،
منذ «مـلـيــون» سـنــة ،بــا سقف تقريبًا.
ّ
ك ــأن قــذيـفــةِ ،مــن حقبة الـحــرب األهـلـ ّـيــة،
ُ
لسبب مــا ال أحــد يصلحها.
أصابتها.
ٍ
جلسة كئيبة بامتياز .كان على القاضية
فــاطـمــة ج ــون ــي ،أمـ ــس ،أن تـسـتـمــع إلــى
كثير ِمن حكايات «املجتمع املسيحي».
الـخـصـمــان ،كــاهـمــا ،جـهــدا أمــامـهــا في
ّ
شرح ّ
األهلية في
أدبيات حقبة الحرب
ذاك «املجتمع» .املحامي النائب جورج
ً
عـ ـ ـ ــدوان ،هـ ـن ــا ،ك ـ ــان وكـ ـي ــا ع ــن سـمـيــر
ّ
ّ
اللبنانية» .لم يحضر
و«القوات
جعجع
ّ
ّ
جعجع الجلسة ،لكن «القوات» حضرت،
وق ــد شــوهــدت «مـنـتـشــرة» خ ــارج قاعة
املـحـكـمــة ب ـث ـيــاب س ــود وعـ ـض ــاتّ .أم ــا
ً
املـحــامــي نـعــوم فــرح فـكــان ،هـنــا ،وكيال
ّ
لـبـيــار الـضــاهــر و«املـ ّ
اللبنانية
ـؤس ـســة
لإلرسال إنترناسيونال» .الضاهر كان
ّ
املؤسسة
حــاضـرًا فــي الجلسة ،وكــذلــك
ّ
امل ــذك ــورة ،إذ ش ــوه ــدت تـغــطــي الـحــدث
ب ــواس ـط ــة ال ـص ـحــافـ ّـيــة «يـ ــو شـ ــود نــو»
وآخــريــن .امـتــأت القاعة بالحاضرين،
أك ـثــرهــم ِم ــن امل ـحــامــن ،الــذيــن حـضــروا
لكسب الخبرة وما إلى ذلك.
كمحام
في الشكل ،ظهر جورج عــدوان
ّ ٍ
أفضل ِمنه كنائب .بدأ مرافعته .يحرك
ي ــدي ــه بــال ـت ـنــاغــم م ــع ك ـل ـمــاتــه .يـلـتـفــت.
يـ ـ ـ ـ ّ
ـؤدي ج ـ ـ ّـيـ ـ ـدًا .ه ـ ــذه ج ـل ـس ــة امل ــراف ـع ــة
ُ
األخ ـي ــرة .فــي املـضـمــون ،ع ــدوان يخبر

ّ
القاضية أن جعجع ،وكذلك «املجتمع
املسيحي» عمومًا ،قــاطــع االنتخابات
ّ
ال ـن ـي ــاب ـ ّـي ــة ع ـ ــام  .1992يـ ـ ــروي ل ـه ــا أن
ّ
«محطة «أل بي سي» كانت السالح في
معركة املقاطعة تلك ،فهل يوجد عاقل
ّ
يتخلى عن سالحه الذي ّ
ربحه املعركة
ّ
ّ
ضد الوصي السوري .هذه املحطة هي
ُ
ّ
للقضية فهل تباع؟» .مسكينة القاضية
جوني .ما عالقة ّكل هذا َ
بمن َيملك أو
َم ــن ال َيـمـلــك؟ حــاولــت م ــرارًا ،مشفوعة
بابتسامات ،أن تحصر كالم املرافعني
ّ
«القضية» املعروضة أمامها .لم
ضمن
ُ
تنجح كثيرًا .راح عدوان يخبرها ،أكثر،
عــن «اإلن ـســان املسيحي واملسيحيني»
ّ
ّ
وهكذا .بدا أن هذا ُيعزز أقوال خصمه،
الـ ـض ــاه ــر ،الـ ـ ــذي س ـ ّـج ــل ف ــي م ـحــاضــر
سابقة قوله« :أنــا لم أكــن ألقبل بــإدارة
ّ
تلفزيونية تابعة مليليشيات،
محطة
ّ
ألن املـحـطــة تعتمد سـيــاســة االنـفـتــاح
ّ
ع ـلــى ك ــل ال ـل ـب ـنــان ـيــن» .حـ ــاول ع ــدوان
ّ
ّ
«القوات» لديها أفضل
تفنيد ذلك بأن
ّ
ّ
ال ـع ــاق ــات م ــع ك ــل ال ـق ــوى الـسـيــاســيــة.
هنا تبتسم القاضية ،قائلة« :الله يديم
ّ
املحامي (النائب)
املحبة» .أخيرًا ،قـ ّـرر
ّ
أن يختم مرافعته بما يظنه فصاحة
ّ
أدبية عالية« :نحن نعرف كيف نقاوم

في زمن الحرب ،وكيف نسالم في زمن
الـسـلــم .ال يــوجــد حقيقة تختفي»َ .من
ق ــال لــه ذل ــك؟ هـنــاك حـقــائــق كـثـيــرة في
ّ
ً
ّ
مخفية .مثالَ ،من اغتال،
التاريخ تظل
برأيه ،رئيس الحكومة السابق رشيد
كرامي؟ ّ
ربما هذه مسألة ال عالقة لها
بـ«املجتمع املسيحي» .صحيح ،لنعد
إلــى ذاك «املجتمع» ...أو بــاألحــرى إلى
الجلسة.
تراجع عــدوان إلــى الخلف وجلس بني
جماعتهّ .
تقدم زميله ،املحامي نجيب
ّ
إلـيــان ،بوكالته عن جعجع و«الـقــوات»
أيـ ـض ــا ،وق ـ ـ ّـدم م ــراف ـع ــة رت ـي ـب ــة .أس ـهــب

جعجع قالوا
ّوكالء ّ
إن المحطة مشروع
سياسي حزبي ّ وهي
تابعة لـ«القضية»

ّ
ّ
األهلية أصابت
كأن قذيفة ِمن حقبة الحرب
قاعة المحكمة فباتت بال سقف تقريبًا (مروان طحطح)

فــي الـحــديــث عــن أشـيــاء غير مترابطة.
تـ ـث ــاءب ب ـع ــض ال ـح ــاض ــري ــن .ت ـثــاء بــت
ج ــدران الـقــاعــة الـبــاهـتــة .ك ــان الفـتــا في
مــراف ـعــة إل ـي ــان ق ــول ــه« :م ـح ـطــة «أل بي
س ــي» م ـشــروع سـيــاســي حــزبــي .هناك
ّ
شهداء .املحطة حقها دم» .فجأة ،التفت
فلم يجد خصمه ،الـضــاهــر ،واقـفــا إلى
يمينه .رآه جالسًاّ .
توجه إلى القاضية
طــالـبــا أن تطلب ِم ــن الـخـصــم أن يقف:
«هياه عم يلعب بالتلفون» .بدت حركة
«بايخة» ِمن املحامي .وقف الضاهر مع
ّ
أن القاضية لم تطلب ِمنه ذلك ،بل قالت:
«للجميع ،الوقوف مش مهم عندي ،أنا
احترامي عمومًا أستمده ِمن نفسي».
جــاء دور فــريــق الــدفــاع .املـحــامــي نعوم
ّ
ف ـ ــرح ،وك ـي ــل امل ـح ــط ــة وال ـض ــاه ــر ،طلب
ّ َّ
ّ
ّ
إخــراج املحطة ِمن االدعــاء «ألن يلي عم
ّ
يـصـيــر هــرطـقــة قــانــونــيــة .كــذلــك نطلب
ّ
ّ
الخاصة .لم يكن
امللكية
املحافظة على
ّ
ّ
هـنــالــك ش ــيء اسـمــه ال ـق ــوات اللبنانية،
ك ـه ـي ـك ـلـ ّـيــة ت ـن ـظ ـي ـمـ ّـيــة (فـ ــي ث ـمــان ـي ـنــات
القرن املاضي) ،بل كانت ضمن تحالف
ق ــوى وأح ـ ــزاب مـنـضـ ّ
ـويــة ف ــي «الـجـبـهــة
ّ
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة» .ال ــرئ ـي ــس ب ـش ـيــر الـجـمــيــل
ّ
للجمهورية
أعلن فــور انتخابه رئيسًا
ّ
أن ــه سـيـحــل الـ ـق ـ ّـوات» .شـبــابـيــك الـقــاعــة
ّ
املخلعة ،وهي قريبة ِمن الطريق العام،
ّ
تـجـعــل ال ـقــاض ـيــة ت ـط ـلــب ُ،م ــع ك ــل بــوق
ّ
تطلقه ّ
سيارة ،أن ُيعيد املتكلم ما قاله
ّ
ّ
ألنها لم تسمع .ال «مكيفات» في القاعة.
عـنــدمــا «ش ـ ّـوب ــت» الـقــاضـيــة طـلـبــت ِمــن
أحدهم أن يجلب املروحة «ألن الجلسة
ّ
مطولة» .تابع املحامي فرح كالمه« :لو
ك ــان ه ـنــاك إمـ ــرة عـسـكــريــة م ــن جعجع
ع ـلــى ال ـضــاهــر (ف ــي ال ـ ـقـ ـ ّـوات) ،ه ــل كــان
األخـيــر تـجـ ّـرأ على االستقالة مــن إدارة
املحطة فــي الـعــام 1989؟ اآلن ُيحدثون
ج ـ ّـوًا سـيــاسـ ّـيــا ضــاغـطــا لكنه لــن ينفع.
عقد التفريغ ،أي الـبـيــع ،ملصلحة بيار
ال ـضــاهــر ج ــرى تــوقـيـعــه بـعـلــم جعجع
وموافقته».
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ال ـق ــاض ـي ــة ج ــون ــي ،الـ ـت ــي ب ــدت
لطيفة فــوق العادة مع ّ الطرفني ،أخذت
ال ـكــام وت ـحـ ّـدثــت عــن أن ـهــا «لـيـســت ِمــن
الـنــوع الــذي يقبل الـتـ ّـدخــل ،لـ ّ
ـدي مناعة
ّ
ّ
وحيادية ،مع علمي أننا لسنا
مطلقة،
فــي مدينة فاضلة ،ولكن َمــن لديه شكّ
ّ
القضية».
عندها ال أحكم في
فليقل وأنا
ّ
ّ ُ
ّ
كان واضحًا أنها تريد أن تتخلص ِمن
ه ــذه األج ـ ــواء .قــالـتـهــا ب ــوض ــوح« :ب ـ ّـدي
أخلص ِمــن هــاملـلــف» .أعطاها الطرفان
الثقة ّ
وقررا املضي معها .موعد صدور
الحكم النهائي سيكون فــي  28شباط
املقبل .انتهت الجلسة.

تقرير

«هيئة التشريع» للتعويض على شركة خاصة بسبب إضراب عمالها!
منذ اليوم األول لبدء عمل شركات
مقدمي الخدمات في قطاع الكهرباء،
بدأت بالحصول على التعويضات ،إما
المالية أو على شكل تمديد للعقد.
التمديد األول كان لمدة أربعة أشهر
على خلفية إضراب المياومين في العام
 ،2012والتمديد الثاني كان على خلفية
إضراب العمال في العام  .2014وها هي
الشركات تنتظر تعويضًا ماليًا قد يصل
إلى  20مليون دوالر ،ربطًا باإلضراب نفسه.
وبين هذا التعويض وذاك ،حصلت شركة
 NEUCمنذ أشهر قليلة على تعويض
بقيمة  7ماليين دوالر .فهل تتحول
التعويضات إلى عائدات ثابتة للشركات؟
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إيلي الفرزلي
إذا س ــارت األمـ ــور كـمــا تــأمــل شــركــات
م ـقــدمــي ال ـخ ــدم ــات ،فــإن ـهــا ستحصل
على تعويض يـقـ ّـدر بنحو  20مليون
دوالر ،لشركة دباس ( )NEUCالحصة
األكـ ـب ــر م ـنــه وتـ ـق ـ ّـدر ب ـن ـحــو  9مــايــن
دوالر .ه ــذا يـحــل ج ــزءًا مــن مشكلتها
أيـ ـ ـض ـ ــا ،ل ـك ـن ــه ال ي ـب ـع ــد ع ـن ـه ــا شـبــح
اإلفالس.
كانت القصة قد بدأت في العام .2014
ب ــن  9آب و 4ك ــان ــون األول ،أض ــرب
عمال شركات مقدمي خدمات التوزيع
املتعاقدة مع مؤسسة كهرباء لبنان،
عن العملّ .
مر على تلك األحداث ،التي
شملت إغ ــاق أب ــواب املــؤسـســة ومنع
عـمــالـهــا ومستخدميها مــن الــدخــول،
ن ـح ــو  4س ـ ـنـ ــوات ،ل ـك ــن م ــع ذلـ ـ ــك ،ف ــإن
تبعات ذلــك اإلض ــراب لــم تنته .وعلى
رغ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــرور سـ ـ ـن ـ ــوات عـ ـل ــى م ـطــال ـبــة
ال ـش ــرك ــات بـتـعــويـضــات ع ــن األضـ ــرار

ال ـتــي لـحـقــت بـهــا م ــن جـ ــراء اإلضـ ــراب
واإلق ـفــال ،إال أن األمــر لــم يحسم حتى
تاريخه .علمًا أن كهرباء لبنان كانت
قــد عـ ّـوضــت على الـشــركــات ،مــن خالل
تمديد العقد ألربعة أشهر إضافية في
 ،2016/8/26وهو ما وجدت الشركات
أنه غير كاف.
ه ــل ي ـح ــق لـ ـه ــذه الـ ـش ــرك ــات امل ـطــال ـبــة
ً
بالتعويض فعال؟ ذلك السؤال ال يزال
مـحــل أخ ــذ ورد ،بــانـتـظــار أن تحسمه
ه ـي ـئــة ال ـت ـش ــري ــع واالس ـ ـت ـ ـشـ ــارات فــي
وزارة العدل ،التي سبق أن أقرت بحق
الـ ـش ــرك ــات ب ــال ـت ـع ــوي ــض .ف ـه ــل ت ـعــود
الهيئة فتؤكد قرارها ،ردًا على الكتاب
الثاني املقدم من كهرباء لبنان بتاريخ
2015/9/5؟ هــذا ما يخشاه مطلعون
ع ـل ــى املـ ـل ــف ،يـ ـنـ ـظ ــرون ب ـع ــن الــري ـبــة
إلـ ــى كـيـفـيــة إدارت ـ ـ ــه م ــن ق ـبــل الـسـلـطــة
السياسية ،خصوصًا في ظل الوضع
ال ـكــارثــي لـكـهــربــاء لـبـنــان ،الـتــي تــرزح
تحت عجز كبير ،بعد ارتـفــاع أسعار

امل ـح ــروق ــات وت ـ ــردي أح ـ ــوال الـجـبــايــة
(تقدر املبالغ املستحقة على املواطنني
والتي لم ُت َ
جب بعد بنحو  600مليون
دوالر).
بــالـنـسـبــة ل ـل ـش ــرك ــات ،فـ ــإن اإلضـ ـ ــراب،
أتــى على خلفية ص ــدور الـقــانــون رقم
 ،2014/287ال ـ ـ ــذي ي ـج ـي ــز ل ـك ـهــربــاء
لبنان ملء املراكز الشاغرة في مالكها
لـ ــوظـ ــائـ ــف إداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وف ـ ـن ـ ـيـ ــة ب ـح ـســب
حاجاتها ،وصدور قرار مجلس إدارة
كـهــربــاء لـبـنــان ،فــي  ،2014/8/6الــذي
يحدد حاجات املؤسسة .وهو بالتالي
ي ـن ــدرج ت ـحــت إطـ ــار األح ـ ــداث امل ــادي ــة
غير املتوقعة الـتــي تخولها املطالبة
بالتعويض ،بحسب العقد املوقع مع
امل ــؤس ـس ــة .أم ــا بــالـنـسـبــة لـلـمــؤسـســة،
فـيـنـطـبــق ع ـلــى ال ــوض ــع وص ــف ال ـقــوة
القاهرة الذي ال يرتب للشركات أي حق
بــالـتـعــويــض ،خـصــوصــا أن ــه بموجب
املــادة  21من العقد ،فإن العمال الذين
ُي ـع ــرف ــون ب ـع ـمــال غ ــب ال ـط ـلــب وج ـبــاة

اإلك ــراء قد انتقلوا إلــى الشركات وهم
أصبحوا على مسؤوليتها.
لحسم الخالف ،تم رفع األمر إلى هيئة
االسـ ـتـ ـش ــارات وال ـت ـش ــري ــع ف ــي وزارة
ال ـع ــدل ،اس ـت ـنــادًا إل ــى مــذكــرة التفاهم
امل ــوق ـع ــة ب ــن الـ ـط ــرف ــن ،ف ـك ــان ج ــواب
الهيئة الصادر في  ،2017/7/31مؤيدًا
لوجهة نظر الشركات ،إذ أشــارت فيه
إلــى أنــه «يحق للشركات أن تتقاضى
الكلفات اإلضافية التي تكبدتها عن
األربعة أشهر من التعطيل عن تقديم
ال ـخ ــدم ــات» ،أنـطــاقــا مــن أن «األف ـعــال
الـتــي أدت إلــى منع الـشــركــات مقدمي
ال ـخ ــدم ــات م ــن ال ــوص ــول إلـ ــى مــواقــع
ال ـع ـم ــل خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام  ،2014تـتـصــف
بوصف األحداث املادية غير املتوقعة».
وق ــد ج ــاء فــي مــن ال ــرأي االسـتـشــاري
أن العمال الذين تعاقد معهم مقدمو
ال ـخ ــدم ــات ملـصـلـحــة مــؤس ـســة كـهــربــا
لـبـنــان لــم يـتــوقـفــوا عــن الـعـمــل بسبب
ظروف العمل أو بسبب فعل مشغليهم

بــل احـتـجــاجــا عـلــى مــا اعـتـبــروه غبنًا
الح ـق ــا ب ـهــم نـتـيـجــة ت ـحــديــد حــاجــات
املؤسسة (قرار مجلس اإلدارة رقم -36
 .)2014/360وبــالـتــالــي ،فـقــد ج ــاء في
االسـتـشــارة أن هــذه األف ـعــال ال تخرج
ع ــن سـيـطــرة مــؤسـســة ك ـهــربــاء لبنان
ال ـتــي ك ــان مــن واج ـب ـهــا اإلص ـ ــرار على
االس ـت ـع ــانــة ب ــال ـق ــوى األم ـن ـي ــة إلخ ــاء
مواقع ّ
تؤمن مرفقًا عامًا حيويًا ،وذلك
ً
تـسـهـيــا مل ـقــدمــي ال ـخــدمــات لتشغيل
وص ـيــانــة ق ـط ــاع ال ـك ـهــربــاء ل ــذا يـكــون
أح ـ ــد الـ ـش ــرط ــن الـ ــواجـ ــب ت ــواف ــره ـم ــا
بموجب العقد غير متوافر في الحالة
الحاضرة ،مما يحول دون وصف هذه
األفعال بالقوة القاهرة.
يـصــف مـصــدر مـتــابــع للقضية الـقــرار
باملجحف بحق املــؤسـســة ،معتبرًا أن
عــدم تمكن شــركــات مقدمي الخدمات
من القيام بعملها بشكل طبيعي خالل
تلك الـفـتــرة يعتبر مــن األس ـبــاب التي
يـمـكــن أن تـسـمــح ل ـل ـشــركــات بـتــأخـيــر

تنتظر شركات
مقدمي الخدمات قرار
هيئة التشريع للحصول
على تعويضات بقيمة
 20مليون دوالر

مهلة تنفيذ األشـغــال وليس املطالبة
بالتعويضات ،وألن للمؤسسة الــرأي
نفسه ،فقد عادت في ( 2018/9/5منذ
ن ـح ــو شـ ـه ــر) ،بـ ــإرسـ ــال كـ ـت ــاب جــديــد
للهيئة تطلب فيه «إفادتنا ما إذا طرأ
أي تغيير على رأيكم السابق ،والــذي
أعـطــى الـشــركــات الـحــق ب ــأن تتقاضى
الكلفات اإلضافية التي تكبدتها عن
األربعة أشهر من التعطيل عن تقديم
الخدمات».
ف ــي ال ـك ـتــاب ال ـث ــان ــي ،ب ــدا واض ـح ــا أن

املؤسسة تعاملت مــع املسألة بجدية
أك ـب ــر ،م ـقــدمــة الـكـثـيــر م ــن الـحـيـثـيــات
ال ـج ــدي ــدة ،ال ـت ــي ل ــم ي ـتــم ال ـت ـطــرق لها
ف ــي ط ـلــب االسـ ـتـ ـش ــارة األول ،والـ ــذي
يشير الكتاب إلــى أنها صــدرت «بناء
على طلب وزارة الطاقة وامل ـيــاه» .في
امل ــؤس ـس ــة ال تـفـسـيــر واضـ ـح ــا لسبب
وض ــع ه ــذه ال ـع ـبــارة ف ــي ال ـك ـتــاب .هل
هــذا يعني أن الــوزارة هي التي طلبت
االستشارة من هيئة التشريع ،وملاذا،
عـلـمــا أن ــه ال ي ـحــق لـ ـل ــوزارة أن تطلب
االسـتـشــارة ،إنما يفترض أن يقتصر
دورها ،بصفتها وزارة الوصاية ،بنقل
ك ـتــاب مــؤس ـســة ال ـك ـهــربــاء إل ــى وزارة
العدل.
ب ـع ـي ـدًا ع ــن دور ال ـ ـ ـ ــوزارة ف ــي مـســألــة
ت ـع ــوي ــض ال ـ ـشـ ــركـ ــات ،ف ـ ــإن املــؤس ـســة
ط ـ ـل ـ ـبـ ــت مـ ـ ـ ــن ه ـ ـي ـ ـئـ ــة االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارات
إفــادتـهــا «م ــا إذا ط ــرأ أي تـعــديــل على
رأي ـهــا االس ـت ـشــاري ال ـســابــق» ،وال ــذي
أش ــارت فيه إلــى تــوافــر الـقــوة القاهرة

( ،)Force Majeurوال ـت ــي تـشـمــل «كــل
ح ــدث ي ـخــرج ع ــن ال ـس ـي ـطــرة املـعـقــولــة
مل ــال ــك أو ملـ ـق ــدم الـ ـخ ــدم ــة وال يـمـكــن
ت ــدارك ــه بـعـنــايــة مـعـقــولــة م ــن الـفــريــق
املتضرر» .وذكرت املؤسسة أن قرارها
املـتـعـلــق بـتـحــديــد ح ــاج ــات املــؤسـســة
م ــن امل ــوظـ ـف ــن ،م ـس ـت ـنــد إل ـ ــى أس ـب ــاب
مشروعة مستمدة من أحكام القانون
ومـتــوافـقــة مــع مصلحة املــرفــق الـعــام،
وبالتالي فإنها لم يكن باستطاعتها
لجم األفعال والتصرفات الصادرة عن
عـمــال الـشــركــات وال يمكنها بالتالي
ضبطها والـسـيـطــرة عليها لقدرتها
الــذاتـيــة .واأله ــم فــي رســالــة املؤسسة،
إشارتها إلى أن العمال الذين «احتلوا
املــؤس ـســة» ال تــربـطـهــم بـهــا أي عالقة
ت ـعــاقــديــة م ـب ــاش ــرة ،ب ــل ه ــم مــوظـفــون
لدى شركات مقدمي خدمات التوزيع،
التي قامت بتسجيلهم في الصندوق
ال ــوط ـن ــي ل ـل ـض ـمــان االج ـت ـم ــاع ــي ،بما
ي ـع ـنــي أن هـ ـ ــؤالء ي ـع ـت ـب ــرون جـ ـ ــزءًا ال

ي ـت ـج ــزأ مـ ــن ه ـي ـك ـل ـت ـهــا ومـ ـن ــذ ت ــاري ــخ
إلحاقهم بها رسميًا .وبالتالي ،فإنه
ب ـت ــاري ــخ ح ـص ــول اإلق ـ ـفـ ــال ،ال ـ ــذي هــو
تاريخ حصول القوة القاهرة بالنسبة
للمؤسسة ،كــان العمال يعملون لدى
شركات مقدمي الخدمات ،وهم بالتي
ي ـع ـت ـب ــرون ب ـم ـث ــاب ــة ال ـغ ـي ــر بــالـنـسـبــة
ل ـل ـمــؤس ـســة الـ ـت ــي ال ي ـم ـكــن تـحـمـلـهــا
مسؤولية مــا قــامــوا بــه مــن تصرفات،
س ـب ـب ــت أض ـ ـ ـ ــرارًا س ـ ـ ــواء لـ ـش ــرك ــات أو
للمؤسسة.
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـم ـع ـت ــرض ــن عـ ـل ــى م ـب ــدأ
التعويض على الشركات ،فهم يبنون
مــوقـفـهــم عـلــى مــا يـعـتـبــرونــه خـطــورة
ت ـس ـج ـيــل س ــاب ـق ــة ب ــال ـت ـع ــوي ــض عـلــى
ش ــرك ــة خ ــاص ــة م ـت ـعــاقــدة م ــع ال ــدول ــة،
ملـ ـ ـج ـ ــرد أن م ــوظـ ـفـ ـيـ ـه ــا الـ ـش ــرعـ ـي ــن،
املنتمني إلــى الضمان االجتماعي ،قد
ن ـفــذوا إض ــراب ــا بـغــض الـنـظــر عـمــا إذا
كانت أسبابه خاصة بطبيعة العمل،
أو حتى لتحصيل مطالب عامة.

