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سياسة

سياسة
تقرير

تقرير

هل يوقف «الشورى» مرسوم «الفايبر»؟
على أن مجلس شورى
كل المؤشرات تدل ّ
الدولة لن يتأخر في بت الطعن المقدم
في المرسوم الذي يعطي الحق للشركات
الخاصة باستعمال شبكة األلياف الضوئية
الخاصة بـ«أوجيرو» .وتشير المعلومات
ّ
المسربة إلى أن المجلس يتجه إلى إبطال
المرسوم المطعون فيه .فهل يختم
رئيس «الشورى» مسيرته بـ«إنجاز» كهذا؟

التيار :عالقتنا بحزب الله على أحسن ما يكون!
فــإنــه ال يـجــوز ملجلس ال ـ ــوزراء مطلقًا
ّ
فيفوض هذه الصالحية الى
أن يعود
ً
وزير ليقوم بها بدال منه.
وه ـ ــذه املـ ـق ــارب ــة ي ـم ـيــل إل ـي ـه ــا رئ ـيــس
مجلس شــورى الدولة القاضي هنري
خوري ،ويؤيده فيها وزير العدل الذي
ك ــان ف ــي ال ـســابــق ع ـض ـوًا ف ــي املـجـلــس
الــدس ـتــوري وي ــدرك تـمــامــا أب ـعــاد هــذه
القاعدة القانونية الدستورية.
ليس توكيل الوكالة هو املبرر الوحيد
لقبول الطعن ،بحسب مصادر قانونية،
فالطعن املـقــدم مــن قبل املـحــامــي علي
عـبــاس بوكالته عــن االت ـحــاد العمالي
ال ـع ــام ،ي ــورد ع ـشــرة أس ـبــاب لــإبـطــال،
مـنـهــا مـخــالـفــة الــدس ـتــور ف ــي املــادتــن
 7و ،89وم ـخــال ـفــة ق ــان ــون االت ـص ــاالت
الرقم  2002/431وقانون الخصخصة
الــرقــم  ،2000/228وق ــان ــون املحاسبة
العمومية...

إيلي الفرزلي
لــم يـبـ ّـت مجلس ش ــورى الــدولــة ،حتى
اليوم ،الطعن املقدم من االتحاد العمالي
العام باملرسوم الرقم  3260الــذي أقره
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،خـلـســة ،فــي الجلسة
قبل االنتخابات النيابية (26
األخيرة ُ
نيسان) ،ونشر في الجريدة الرسمية
في  14حزيران املاضي .ينص املرسوم
على إعطاء شركات في القطاع الخاص
حــق استعمال شبكة الفايبر أوبتيك
وامل ـســارات العامة الخاصة بالشبكة،
في تأكيد على مضمون قرارات «قريبة
الشبه بــه» سبق لــوزيــر االتـصــاالت أن
أصدرها وأوقــف «الـشــورى» تنفيذها،
ثم عاد الوزير مجددًا وأصدرها معدلة
ُ
(ط ـ ـعـ ــن ب ـه ــا أيـ ـض ــا ول ـ ــم يـ ـص ــدر قـ ــرار
«الشورى» بشأنها بعد).

إلغاء القطاع الخاص؟
ل ـك ــن فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ف ـ ــإن وكـ ـي ــل شــركــة
«جــي دي أس» الــوزيــر السابق شكيب
قــرط ـبــاوي ،يستغرب الهجمة املعلنة
ً
عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،سـ ــائـ ــا:
«هـ ــل ي ــري ــد االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ـم ــال ــي ال ـع ــام
إل ـغ ــاء ال ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص؟» .يـشـيــر إلــى
أن ال ـ ـقـ ــرارات الـ ــوزاريـ ــة ك ـمــا امل ــرس ــوم
الحكومي ،تعتمد على مراسيم نافذة،
وآخ ــره ــا امل ــرس ــوم ال ــرق ــم ،2017/956
املتعلق بإطالق خدمات اإلنترنت عبر
األلياف الضوئية .ويوضح قرطباوي
أن اإليحاء بأن الشركات تراكم األموال
عـلــى ح ـســاب امل ــال ال ـع ــام ه ــو ق ــول في
غير محله ،إذ إن الـشــركــات تدفع بدل
استعمال الشبكة (دوالر عن كل متر)،
مقطوع
وكذلك بدل خطوط الـ  E1وبدل ُ
لكل عملية ربــط بالشبكة .كما فــرض
عليها ،حيثما تمد األلـيــاف الضوئية
الخاصة بها ،أن تمد بموازاتها أليافًا
ألوج ـ ـيـ ــرو وعـ ـل ــى ن ـف ـق ـت ـهــا .وي ــوض ــح
أن ه ــذه اإلم ـكــان ـيــة لـيـســت مـحـصــورة
بـشــركــة أو اثـنـتــن إن ـمــا مـفـتــوحــة ألي
شــركــة ت ـت ـقــدم ب ـط ـلــب .وأك ـث ــر م ــن ذلــك
ي ــذه ــب ق ــرطـ ـب ــاوي إلـ ــى ال ـت ــذك ـي ــر ب ــأن
ال ـق ــان ــون  431يـ ـش ـ ّـرع دخ ـ ــول ال ـق ـطــاع
الخاص إلى قطاع االتصاالت ،وسبق
أن قــامــت الهيئة الناظمة لالتصاالت
ب ــالـ ـت ــرخـ ـي ــص ل ـ ـعـ ــدد م ـ ــن الـ ـش ــرك ــات،
وب ــال ـت ــال ــي ،ف ــإن ع ــدم تـشـكـيــل الـهـيـئــة
مجددًا ال يعني تجميد القطاع.

االتحاد العمالي :لوقف
استباحة المال العام بقرارات
ومراسيم غير قانونية
املــراحــل الثالث التي أصــر فيها وزير
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت عـ ـل ــى إمـ ـ ـ ـ ــرار م ـض ـم ــون
املرسوم ،كفيلة بتقدير حجم الضغوط
الـتــي يـتـعــرض لـهــا «ال ـش ــورى» لثنيه
عــن وقــف تنفيذ املــرســوم ،بعدما بدا
أن رف ــض الـطـعــن غـيــر ممكن قــانــونــا،
على مــا تجزم مـصــادر متابعة ملسار
الـقـضـيــة .فبالنظر إل ــى كــل املعطيات
القانونية التي رافـقــت املـلــف ،صــارت
الـغــرفــة ال ـنــاظــرة فــي ال ــدع ــوى ،والـتــي
يرأسها رئيس املجلس القاضي هنري
خوري ،بأغلب أعضائها ،على اقتناع
ب ـعــدم قــانــون ـيــة امل ــرس ــوم .وق ــد سبق
لخوري أن كاشف وزيــر العدل سليم
جــريـصــاتــي بـهــذا ال ـتــوجــه ،علمًا بــأن
املعلومات تــؤكــد أن وزي ــر الـعــدل كان
واضحًا في دعمه لحرية قرار املجلس
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معدو المرسوم ال ينفذونه

«الشورى» مقتنع بوقف تنفيذ المرسوم  ...3260ووزير العدل يدعمه (هيثم الموسوي)

رحلة الطعون
ً
ليس الطعن في املرسوم الحكومي معزوال عما سبقه من أحداث .بدأت القضية
في  11أيار  .2017في ذلك اليوم ،أصدر وزير االتصاالت قرارًا مفاجئًا رقمه
 365يعطي فيه شركة «جي دي أس» حق تمديد ألياف بصرية في املسالك
الهاتفية العامة ،وكذلك حق االستفادة من شبكة األلياف الضوئية الخاصة
بأوجيرو ،لتمديد اشتراكات للمواطنني .وفي  13حزيران من العام نفسه،
عاد الجراح وأصدر قرارًا مشابهًا يعطي الحق نفسه لشركة  ،Wavesمع
فارق يتعلق بتحديد حصة الدولة من االشتراكات التي ّ
تحصلها الشركتان.
ً
لكن بعدما تقدم املحامي علي عباس بدعوى إبطال ،موكال من االتحاد
العمالي العام ونقابة عمال أوجيرو ،أصدر مجلس شورى الدولة قرارين
يوقفان تنفيذ قراري الوزير.
لم يهتم وزير االتصاالت لوقف التنفيذ ،وذهب في  5آذار  2018إلى استصدار
ثالثة قرارات جديدة تحمل األرقام  82و 83و 84تحمل مضمون القرارين
املوقف تنفيذهما نفسه ،مع تعديالت طفيفة ومع إدخال شركة ثالثة إلى
القطاع هي  .tri satلكن االتحاد العمالي عاد وقدم ثالث مراجعات إبطال في
 25نيسان ،أي قبل يوم واحد من إصدار املرسوم ،الذي لم يحد عن مضمون
القرارات املوقف تنفيذها ،وإن وضع آليات جديدة للترخيص.

ّ
واستقالليته .كما ذكر بإصرار رئاسة
ال ـج ـم ـهــوريــة ع ـلــى م ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد
والتأكيد على أن ال أحد فوق القانون.
وفيما ُعلم أن خوري سيلتقي الوزير
سليم جريصاتي مجددًا صباح اليوم،
فقد ُوصف اللقاء بأنه يأتي في إطار
س ـعــي رئ ـي ــس امل ـج ـلــس إل ــى تحصني
ًُ
ن ـف ـس ــه س ـي ــاس ـي ــا وإداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ـم ـه ـي ـدًا
لإلعالن عن وقف تنفيذ املرسوم.
وهــذا يعني أن املجلس يوضع للمرة
الثالثة أمام اختبار االستقاللية ،الذي
نجح فيه في الطعن األول ،فيما تؤكد
مصادره أن قراره بشأن الطعن الثاني
سـيـصــدر بــالـتــزامــن مــع ق ــراره املتعلق
باملرسوم الحكومي.
وليس الدعم الذي تلقاه خوري للسير
بـ ـق ــرار ي ـعـ ّـبــر ع ــن ق ـنــاعــاتــه الـقــانــونـيــة
وال يـتــأثــر بــالـضـغــوط املحيطة وحــده
السبب فــي إص ــراره على إع ــان الـقــرار
ق ـبــل تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة ،بما
يـسـمــح ل ـهــا ب ــإع ــادة ت ـصــويــب امل ـس ــار،
إن أرادت .فهو ُيصر قبل إحالته على
التقاعد بعد نحو شهرين ،على إنهاء
م ـس ـي ــرت ــه ال ـق ـض ــائ ـي ــة ب ـ ـقـ ــرار س ـي ـكــون
بمثابة اإلنجاز .ولذلك ال يكترث حتى

إلـ ــى الـ ـح ــرج ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أو يــواج ـهــه
مــن ج ــراء تــراجـعــه عــن رأي اسـتـشــاري
أعـطــاه «ال ـش ــورى» ملجلس الـ ــوزراء في
 29آذار  ،2018يؤكد فيه قانونية البند
املطروح على جدول األعمال ،واعتمدته
الحكومة في بناءاتها للمرسوم الذي
أقــرتــه .بالنسبة إلــى رئيس «الـشــورى»
الــرجــوع عــن الخطأ فضيلة ،علمًا بأن
مصادر مطلعة أشارت إلى أن ذلك الرأي
سبق أن صدر تحت نوعني من الضغط،
الضغط السياسي وضغط الوقت.
يرتكز معظم أعـضــاء الـغــرفــة الناظرة
في الدعوى في توجههم هذا إلى كون
املرسوم ُيخالف املبدأ القانوني العام
ال ــذي يـقــول بـعــدم ج ــواز «الــوكــالــة عن
وكالة».
فالقرار الحكومي لم يعط التراخيص
ل ـل ـش ــرك ــات ،إن ـم ــا أع ـط ــاه ــا ال ـح ــق بــأن
تتقدم بطلبات إلــى وزارة االتـصــاالت
تمهيدًا للموافقة عليها من قبل الوزير.
وفي ذلك مخالفة للمراسيم التي تحكم
ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـع ـق ــود .إذ إن ال ـقــرار
الرقم  S/144الصادر في 10/6/1925
ف ــي م ــادت ــه ال ــرق ــم  16ي ـنــص ع ـلــى أنــه
«تعطى إج ــازات اإلشـغــال املؤقت على

األمـ ــاك الـعـمــومـيــة بـمــوجــب قـ ــرار من
رئيس الدولة وفقًا ألحكام هذا الفصل.
وتعطى إجــازات اإلشغال املؤقت على
األمالك العمومية الخاصة بالبلديات
وفـ ـق ــا ل ـل ـق ــوان ــن والـ ـش ــرائ ــع املـتـعـلـقــة
بالبلديات».
كما أن املرسوم االشتراعي الرقم 126
الصادر عام  1959والقانون الرقم 431
الذي ينظم قطاع االتصاالت والصادر
ع ــام  2002أوكـ ــا ح ـص ـرًا إل ــى مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـج ـت ـم ـع ــا مـ ـهـ ـم ــات إص ـ ــدار
الـ ـت ــراخـ ـي ــص واالم ـ ـت ـ ـي ـ ــازات ل ـل ـق ـطــاع
ال ـ ـخـ ــاص وال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ب ــاس ـت ـع ـم ــال أو
استثمار البنية التحتية لالتصاالت
وأم ــاك ـه ــا ال ـعــامــة كــامل ـســالــك ال ـعــائــدة
لـلـشـبـكــة أو ال ـت ـم ــدي ــدات ال ـهــات ـف ـيــة أو
األلياف الضوئية.
ً
واسـتـنــادًا لــذلــك ،يكون امل ـشـ ّـرع ،ممثال
ب ـم ـج ـلــس ال ـ ـن ـ ــواب ،قـ ــد م ـن ــح مـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء (رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة قـبــل
الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــف) حـ ـ ـصـ ـ ـرًا الـ ـ ـح ـ ــق فـ ـ ــي م ـنــح
التراخيص بإشغال املمتلكات العامة،
وفـ ـ ــي الـ ـح ــال ــة مـ ــوضـ ــوع ال ـط ـع ــن هــي
مسالك وزارة االتصاالت التي تديرها
وتـصــونـهــا هيئة أوج ـي ــرو ،وبــالـتــالــي

ب ـع ـي ـدًا عـ ــن وجـ ـه ــة ق ـ ـ ــرار «ال ـ ـشـ ــورى»
امل ـت ــوق ــع ،فـ ــإن امل ـح ــام ــي ع ـب ــاس يــؤكــد
أن امل ـ ــرس ـ ــوم الـ ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـب ــره ال ـط ـعــن
مخالفًا للقانون ،لم ينفذ حتى اليوم،
بــل مــا يـنـفــذ هــو قـ ــرارا ال ــوزي ــر ،الـلــذان
أوق ـ ــف م ـج ـلــس ال ـ ـشـ ــورى تـنـفـيــذهـمــا
وجـ ـ ــاء املـ ــرسـ ــوم ل ـي ــؤك ــد مـخــالـفـتـهـمــا
للقانون .فاألسباب املوجبة للمرسوم
تتضمن إعالنًا صريحًا بــأن الـقــرارات
الـتــي أصــدرهــا الــوزيــر «ل ــم تـســاو بني
ال ـش ــرك ــات امل ــرخ ــص ل ـهــا إن م ــن حيث
الحقوق أو من حيث الواجبات».
ويـ ـن ــص امل ـ ــرس ـ ــوم عـ ـل ــى وج ـ ـ ــوب أن
تـتـقــدم ال ـشــركــات بـطـلـبــات ترخيص
جديدة للوزارة .وهذا تأكيد إضافي
ع ـل ــى أن اآللـ ـي ــة ال ـت ــي ن ـص ــت عـلـيـهــا
قـ ـ ـ ـ ــرارات وزي ـ ـ ــر االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت صـ ــارت
م ـل ـغ ــاة .وب ــال ـت ــال ــي ،ي ـج ــزم امل ـحــامــي
ع ـبــاس ب ــأن كــل مــا ُيـنـجــز مــن أعـ ُمــال
حاليًا هو مخالف للمرسوم الذي أقر.
وحتى لو رد «الشورى» الطعن ،فهو
سيكون مضطرًا إلــى إلـغــاء الـقــرارات
ال ـ ـ ــوزاري ـ ـ ــة اع ـ ـت ـ ـمـ ــادًا عـ ـل ــى امل ــرس ــوم
ال ـح ـكــومــي .فـمــن يـضـمــن أن تحصل
الشركات على ترخيص عندما تتقدم
بطلب وفـقــا لـلـمــرســوم ،ومــن يضمن
أن تكون مستوفية للشروط؟ وإذا لم
ُ
تكن كــذلــك ،فكيف ستغطى األعـمــال،
التي نفذت سابقًا ،قانونيًا؟

قبل نحو شهر ،كان يصعب
على وزير الخارجية جبران
باسيل ملء الحقائب الوزارية
الخاصة بالتيار باألسماء
المناسبة .إال أنه استفاد من
الفراغ الحكومي ليعيد
غربلة األسماء ويحسم
معظمها ،معتمدا آلية
عمل جديدة يريد منها ما
ّ
يسميه «تحقيق إنجازات
سريعة» في الوزارات .وتقول
مصادر التيار إن الحكومة
باتت قريبةّ ،
مرجحة خيار الـ32
وزيرًا قبيل عيد الميالد المقبل
رلى إبراهيم
كثيرة هي الطروحات التي حملها وزير
ّ
الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل لـحــل األزم ــة
الـحـكــومـيــة الـعــالـقــة ّعـنــد تمثيل اللقاء
التشاوري بوزير سني ...اال أن املرجح
ل ــدى م ـصــادر الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر أن
يتم اعتماد خيار حكومة ال ـ  32وزيـرًا،
ت ـع ــود فـيـهــا امل ـق ــاع ــد امل ــارون ـي ــة الـسـتــة
ال ــى األحـ ـ ــزاب املـسـيـحـيــة وك ــذل ــك األم ــر
بالنسبة إل ــى مـقــاعــد الـطــائـفــة السنية
ال ـتــي ت ـعــود إل ــى حـصــة الــرئ ـيــس سعد
الـحــريــري .ليضاف الــى الثالثني وزي ـرًا
وزيــران ،األول علوي والثاني لألقليات
امل ـس ـي ـح ـيــة .وتـ ـق ــول امل ـ ـصـ ــادر ف ــي ه ــذا
ّ
اإلطار إن الحل هنا يكون بأربعة مقاعد
سنية لرئيس الحكومة سعد الحريري،
وواح ـ ــد لـلــرئـيــس نـجـيــب م ـي ـقــاتــي .أمــا
املقعد السادس ،فيتخلى الحريري عنه
لـلـقــاء ال ـت ـش ــاوري ،فــي مـقــابــل حصوله
على املقعد العلوي .أما مقعد األقليات،
فـيــؤول إلــى رئيس الجمهورية ميشال
ع ـ ـ ـ ــون .وخ ـ ــاف ـ ــا مل ـ ــا ي ـ ـح ـ ــاول ال ـب ـع ــض
إشــاعـتــه« ،ال صـحــة أبـ ـدًا ملــا يحكى عن
نـيــة ح ــزب الـلــه اقـتـطــاع حـصــة الرئيس
حـتــى ال يـحـصــل عـلــى الـثـلــث املـعـطــل»،
بــل على العكس مــن ذلــك« ،الـعــاقــة بني
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ورئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـيــار
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر م ــن ج ـه ــة ،وح ـ ــزب الـلــه
من جهة أخــرى ،على أحسن ما يكون».
هــذه الـعــاقــة ذات أبـعــاد استراتيجية،
ت ـت ـج ــاوز اخ ـت ــاف ــا ف ــي وج ـه ــات الـنـظــر
ع ـل ــى ك ـي ـف ـيــة ح ــل أزمـ ـ ــة م ـق ـعــد وزاري.
ً
وتعطي املـصــادر على ذلــك مثال زيــارة
باسيل للعراق اليوم في أكثر االوقــات
حساسية ،أي بعد العقوبات األميركية
على اي ــران ،للتنسيق بـشــأن واح ــد من
أه ــم املـلـفــات ذات األب ـع ــاد االقـتـصــاديــة
والسياسية ،أي النفط.
الطبخة الحكومية شبه منتهية ،على
ما تؤكد املصادر ،ولكن تجري معالجة

ك ـ ــل الـ ـ ـثـ ـ ـغ ـ ــرات ،بـ ـم ــا ف ـي ـه ــا ال ـح ـق ــائ ــب
واألسـمــاء حتى تبتر إمكانية العودة
الــى ال ــوراء هــذه امل ــرة« ،عـلــى أن تبصر
ال ـن ــور قـبـيــل ع ـيــد امل ـي ــاد امل ـق ـب ــل» .من
جـهـتــه ،اسـتـفــاد الـتـيــار الــوطـنــي الحر
من هذا الوقت االضافي لغربلة أسماء
وزرائــه املقبلني التي كانت قبيل شهر
غ ـي ــر م ـح ـس ــوم ــة وي ـح ـك ـم ـه ــا ال ـ ـتـ ــردد.
والحديث هنا عن تسعة وزراء ،يضاف
اليهم وزير من حزب الطاشناق وآخر
درزي متفق عليه مسبقًا بــن رئيس
الجمهورية والـنــائـبــن ولـيــد جنبالط
وط ـ ـ ــال أرس ـ ـ ـ ــان .ال ـن ـظ ــري ــة ال ـعــون ـيــة
بتسمية الــوزراء هذه املــرة ترتكز على
عـنــوان واح ــد« :الـســرعــة فــي اإلن ـجــاز».
ُ
ف ـم ـن ــذ ن ـح ــو ث ــاث ــة أش ـ ـهـ ــر ،طـ ـل ــب مــن
ب ـ ـعـ ــض األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـق ـص ــر
الجمهوري ،كمرشحني لتولي حقائب
ُّ
فــي الحكومة املقبلة .وكــلــف كــل واحــد
ـؤالء بــوضــع خـطــة عـمــل ل ـلــوزارة
مــن ه ـ ّ
ال ـت ــي ُرشـ ـ ــح ل ـه ــا ،ع ـلــى أن ي ـع ــود بعد
أس ـبــوعــن لـتـقــديــم م ــا أن ـج ــزه .وكــانــت
ّ
النتيجة أن باسيل تمكن من استبعاد
مــن فشلوا فــي تقديم طــروحــات جدية
للنهوض بالحقيبة املكلفني بها ،فيما
أب ـقــي عـلــى مــن ت ـقــدم بــأف ـكــار عمالنية
وســريـعــة للتنفيذ .وفــي هــذا السياق،
ت ـ ـقـ ــول املـ ـ ـص ـ ــادر إن ثـ ــاثـ ــة مـ ــن أص ــل
تسعة وزراء سيكونون من «الصقور»،
أحدهم الوزير جبران باسيل واالثنان
اآلخران هما النائبان الياس بو صعب
وإبــراه ـيــم كـنـعــان (ف ــي ح ــال ُب ـ ّـت خيار
ت ــوزي ــره) .فــي مــا خ ـ ّـص بــو ص ـعــب ،ما
زال ــت الحقيبة غير محسومة ،ويــدور
الخيار بني وزارة االقتصاد أو الدفاع.
فإذا تسلم بو صعب االقتصادّ ،
يرجح
العونيون أن يرسو خيار الدفاع على
نجاد فارس ،ابن نائب رئيس الحكومة
السابق عصام ف ــارس .أمــا إذا عــن بو
ص ـعــب وزي ـ ـ ـرًا ل ـل ــدف ــاع ،فـتـعـلــو أسـهــم
رئيس اتحاد رجال األعمال للمتوسط
جاك صراف .بعض املحيطني بالوزير

ب ــاس ـي ــل ي ـض ـغ ـط ــون ب ــاتـ ـج ــاه تـسـلـيــم
االقـتـصــاد الــى بــو صعب حيث يمكنه
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ع ـ ــدة م ـل ـف ــات إصــاح ـيــة
ب ـخــاف وزارة ال ــدف ــاع ال ـتــي يعتبرها
هـ ــؤالء «وزارة وج ــاه ــة» .وال ــواق ــع أن
التيار بدأ «نفضته» في االقتصاد منذ
نحو شهر ،حني كلف بعض الحزبيني
بمرافقة الــوزيــر رائ ــد خ ــوري لالطالع
ع ــن ك ـثــب ع ـمــا يـمـكــن فـعـلــه ه ـن ــاك .من
جهة أخرى ،يقول ّ
املقربون من باسيل
إن األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي صـ ـ ــدد إع ـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظــر
فــي كــل اتـفــاقـيــات لـبـنــان االقـتـصــاديــة،
وسيضعها على جــدول أعمال الوزير
امل ـك ـل ــف ل ـي ـب ـل ـغــه ب ـت ـل ــك الـ ـت ــي يـنـبـغــي
امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ـي ـهــا وتـ ـل ــك الـ ـت ــي ت ـضـ ّـر
باالقتصاد اللبناني أكثر مما تفيده.
ي ــول ــي ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر األه ـم ـيــة
األك ـب ــر ل ـ ــوزارة ال ـع ــدل ،عـلــى أسـ ــاس أن
«مـ ـح ــارب ــة الـ ـفـ ـس ــاد تـ ـب ــدأ مـ ــن إصـ ــاح
ال ــوض ــع ال ـق ـض ــائ ــي الـ ـ ــذي ع ـج ــز وزي ــر
العدل سليم جريصاتي عن إجراء نقلة
نوعية فيه» ،بحسب املصادر العونية.
لذلك يجري التداول بإمكانية استبداله
َّ
بالنائب إبراهيم كنعان ،إذا ُحلت عقدة
الحقائب املارونية مع القوات .فالوزراء
الستة اليوم ّ
مقسمون على الشكل اآلتي:
مـقـعــدان للتيار الــوطـنــي الـحــر (وزارت ــا
ال ـخ ــارج ـي ــة والـ ـط ــاق ــة) وث ــال ــث لــرئـيــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ــن دون ح ـق ـي ـبــة ،واح ــد

تنفي مصادر العونيين
أن يكون حزب الله في
صدد استهداف حصة
الرئيس والتيار ( 11وزيرًا)

يلقي الوزير باسيل بعض ملفات الخارجية عن كاهله
ليتفرغ الى وضع الحزب الداخلي (هيثم الموسوي)

ل ـت ـيــار امل ـ ــردة (وزارة األشـ ـغ ــال الـعــامــة
وال ـن ـق ــل) ،ووزيـ ـ ــران ل ـل ـقــوات اللبنانية
(الثقافة والـعـمــل) .وهــو مــا يعني أن ال
مكان ملاروني ثالث في حصة الرئيس
وال ـت ـي ــار لـتـسـلـيـمــه ح ـق ـي ـبــة .ل ـكــن أحــد
الحلول املطروحة يقضي بإعادة توزيع
الحقائب القواتية بحيث يحصل وزير
قواتي ماروني على وزارة دولة ،مقابل
اس ـنــاد حقيبة لــوزيــرهــا األرثــوذك ـســي،
أي نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة غ ـس ــان
حاصباني .فيصبح تعيني كنعان في
ً
ال ـعــدل قــابــا لـلـتـحـقــق ،إال إذا ت ـقــرر أن
يـكــون ال ـ ــوزراء امل ــوارن ــة الـسـتــة حاملني
جميعًا لحقائب ،أو يرتفع عدد املقاعد
ً
املارونية إلى سبعة ،بــدال من ستة .أما
بــالـنـسـبــة إل ــى وزارة ال ـخــارج ـيــة الـتــي
سـتـبـقــى ف ــي ي ــد بــاس ـيــل« ،فـسـيـقــابـلـهــا
بطريقة جــديــدة فــي العمل ترتكز على
تخفيف امللفات عــن كاهله وتسليمها
ملستشاريه مقابل تفرغه أكثر للوضع
الحزبي الداخلي».
بـعـيـدًا عــن «ال ـص ـقــور» ،يـعـتــزم التيار
تـكـلـيــف ث ــاث ــة ش ـب ــان ب ـث ــاث حـقــائــب
ّ
م ـخ ـت ـل ـفــة .وبـ ـ ــات م ـح ـســومــا أن ت ـحــل
مستشارة وزير الطاقة الحالي سيزار
أب ـ ــي خ ـل ـي ــل ،ن ـ ــدى ب ـس ـت ــان ــي ،املـكـلـفــة
بمتابعة مـلــف الـكـهــربــاء ،مـكــانــه ،في
حــن رســا الخيار الثاني على رئيس
ج ـم ـع ـي ــة الـ ـط ــاق ــة االغـ ـت ــرابـ ـي ــة فـ ــادي
جريصاتي لتسلم حقيبة البيئة ،إذا
بقيت مــع التيار أو الــزراعــة إذا تمكن
الـتـيــار مــن الـحـصــول عليها ،وهــو ما
يسعى باسيل الى تحقيقه .أما الوزير
ال ـث ــال ــث ،وال ـ ــذي ي ــرج ــح أن ي ـك ــون من
الطائفة الكاثوليكية ،فلم يحسم بعد،
ولكن تستبعد املصادر أن «يكون من
قضاء زحلة على اعتبار أن جريصاتي
من القضاء وتستبعد أيضًا أن يكون
النائب نقوال صحناوي».
وفـ ــي م ـق ــارن ــة ب ــن طــري ـقــة ع ـمــل وزراء
الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ف ــي ال ـح ـكــومــة
الحالية وتلك املقبلة ،يقول العونيون
إن «ف ــري ــق ع ـمــل ال ــوزي ــر سـيـسـبـقــه الــى
وزارت ـ ــه ه ــذه املـ ــرة ،ول ــن ي ـكــون لـلــوزيــر
رف ــاهـ ـي ــة اخـ ـتـ ـي ــار م ـس ـت ـش ــاري ــه ال ــذي ــن
سيفرضهم عليه رئيس الـحــزب ضمن
آلـ ـي ــة ع ـم ــل واضـ ـح ــة ل ـت ـح ـق ـيــق نـتـيـجــة
عمالنية مــع حلول الصيف املقبل ،ألن
ّ
أي ت ـلــكــؤ ف ــي م ــا س ـبــق س ـي ــرت ـ ّـد سلبًا
على وضع التيار .لذلك ستتم معالجة
مسألة تقصير أي وزير بسرعة كبيرة».
لكن التيار هو نفسه كان قد قرر تأليف
مــا يشبه «حـكــومــة الـظــل» عند انطالق
َّ
الـحـكــومــة الـحــالـيــة ،بحيث يـكــلــف عــدد
مــن ال ـن ــواب بـمـتــابـعــة مـلـفــات الـ ــوزارات
التي يشغلها العونيون ،ملعاونة الوزير
ّ
يتبي أن الفكرة
وتصويب عمله ،قبل أن
لم تبصر النور ،وهــو ما يسمح بطرح
عــامــة اسـتـفـهــام ح ــول حقيقة تطبيق
مـ ــا ُي ـ ـت ـ ــداول ف ـي ــه ال ـ ـيـ ــوم ح ـ ــول تـعـيــن
مستشارين ملتابعة بعض امللفات في
الوزارات.

علم
و خبر
التفتيش والمبيدات المنتهية الصالحية
ُ
بـتــاريــخ  27تـشــريــن الـثــانــي املــاضــي ،أوص ــت املفتشية الـعــامــة الصحية
ّ
واالجتماعية والزراعية في دائــرة التفتيش املــركــزي ،بتسلم  30طنًا من
ُمبيد األنــامـيــد تنتهي صالحيتها نهاية الشهر الـحــالــي .كــذلــك ،أوصــت
املفتشية باستبدال  21طنًا غير مطابقة لدفتر الشروط ـ ـ لجهة التالعب
ومع مدة صالحية أطول».
بالبيانات امللصقة ُعليها ـ ـ بـ«كمية مطابقة ُ
بمعنى آخر ،عمدت املفتشية الى تجزئة صفقة املبيدات املعقودة مع إحدى
الـشــركــات عبر تمرير جــزء مــن الكميات الـتــي تنتهي صالحيتهًا قريبًا
واستبدال الكميات املتالعب بها بكميات أخــرى مع مدة صالحية أطول
ما يشي ّ
هها ملسألة تاريخ الصالحية للكميات التي ّقررت تمريرها.
بتنب ُ
ّ
وبالتالي فإن املفتشية ،وعوض أن توصي يمعاقبة الشركة التي تالعبت
بجزء كبير من كميات املبيدات ،اكتفت بتوصية استبدالها بكميات أخرى
مطابقةُ ،مكافئة الشركة بتمرير كميات تنتهي صالحيتها قريبًا!

ّ
خليل يوقع مرسومين لـ«الخارجية» ويحتجز واحدًا
ّ
َ
الدبلوماس َّيني أحمد
مرسومي تشكيل
وقع وزير املال علي حسن خليل
ِ
ســويــدان مــن بــرلــن إلــى اإلدارة املــركــزيــة ،وإرس ــال بشير سركيس إلى
القنصلية ّالعامة فــي هيوسنت ُ ،قبل أن ُيرسلهما إلــى رئــاســة مجلس
ّ
الحقًا في
الوزراء ليوقع عليهما الرئيس املكلف سعد الحريريُ ،لينشرا
ُ ّ
ّ
الجريدة الرسمية .إال أن خليل لم يوقع على املــرســوم الثالث املتعلق
بنقل بشير عزام من بعثة لبنان الدائمة لدى األمم املتحدة إلى برلني،
ّ
ألن حركة أمل تعتبر ّأن موقع القنصل العام في برلني هو ُ
«عرفًا» من
ّ
ّ
ّ
حصة الطائفة الشيعية ،وهي كانت قد سمت الدبلوماسي حمزة جمول
لتوليه خلفًا ألحمد سويدان.
ّ
ّ
ولـكــن وزارة الـخــارجـيــة اخ ـتــارت نـقــل ع ــزام إل ــى بــرلــن وتـعـيــن جـ ّـمــول
ّ
«الرقم  »3في السفارة اللبنانية لدى أملانيا ،ما أدى إلى امتناع وزير
ّ ّ
يتم حل هذا اإلشكال.
املال عن توقيع املرسوم ،إلى أن

