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سياسة

سياسة
قضية اليوم

في الواجهة

ّ
ُ
في  4شباط املاضي وقعت الشركة اليونانية التي ل ّزمت
إنشاء معمل «دير عمار  ،»2اتفاقية مع شركة مملوكة من
الشقيقني تيدي وريمون رحمة ،ومن عالء الخواجة ،من
أجل نقل التزامها إلى عهدتهم بعد إجراء تعديالت على
العقد من صيغة أشغال ملصلحة الدولة ،إلى عقد  ،BOTأي

إنشاء وتشغيل ملدة  20سنة ،ثم تحويل امللكية إلى الدولة.
بمعنى آخر ،جرت «خصخصة» هذا املعمل مقابل تراجع
الشركة اليونانية عن دعوى التحكيم الدولي ّ
ضد لبنان
وحصولها على مبلغ  50مليون دوالر ّ
سدده امللتزمون
الجدد الذين فازوا باستثمار مردوده اإلجمالي نحو .%14

ُ
قبل  8سنوات ،افتعل خالف بني التيار الوطني الحر
ّ
وحركة أمل ،فتعطل املشروع الذي كان مملوكًا من الدولة.
ثم دخلت شركة خاصة ،لتحصل على «امتياز» تشغيل
املعمل ملدة  20سنةَ ،
وبيع االنتاج للدولة ،فوافق الجميع
على «الخصخصة» بال عقبات .هل كان ثمة خيار آخر

بعدما وصلت القضية إلى التحكيم الدولي وكان لبنان مهددًا بخسارة
أكثر من  100مليون دوالر؟ تبدو القوى السياسية املعنية جاهزة دومًا
لرمي هذا السؤال في وجه منتقديها .لكن الجواب بسيط :نعم ،كان ثمة
ّ
خيار ،وهو حل أزمة الضريبة على القيمة املضافة التي عطلت املشروع،
وحرم مفتعلوها اللبنانيني  5ساعات من الكهرباء يوميًا!

اتفاق على «دير عمار  :»2 -خصخصة الكهرباء بدأت
محمدوهبة
ك ـ ـ ــان مـ ـ ـش ـ ــروع إنـ ـ ـش ـ ــاء م ـع ـم ــل إنـ ـت ــاج
ّ
واملسمى
للكهرباء في منطقة دير عمار،
«ديــر عمار ،» 2-عبارة عن عقد أشغال
مل ـص ـل ـح ــة الـ ـ ــدولـ ـ ــة فـ ـ ـ ــازت فـ ـي ــه ش ــرك ــة
يونانية اسمها « »J&P Avaxبموجب
مناقصة عمومية إلنشاء معمل إنتاج
كـهــربــاء بـقــدرة  550مـيـغــاوات وبمبلغ
 360.9م ـل ـي ــون ي ـ ـ ــورو ،إال أنـ ــه ت ـح ـ ّـول
بقرار من مجلس الوزراء في  21نيسان
 2018إلـ ـ ــى ع ـق ــد شـ ـ ــراء ط ــاق ــة طــويــل
األم ــد  -يسمى  - PPAملصلحة شركة
لبنانية ،علمًا بأنه ّ
ينص على تسليم
املعمل للدولة اللبنانية بعد  20سنة
قابلة للتمديد  5سنوات .بمعنى آخر،
إن ه ــذا الـتـحــويــل للعقد يـنـطــوي على
ع ـنــاصــر « »BOTواضـ ـح ــة ،أي إن ـشــاء
املعمل وتشغيله ثم تحويل ملكيته إلى
الــدولــة اللبنانية .وس ــواء ك ــان اسمها
 PPAأو  BOTف ــإن ه ــذه الـصـيـغــة من
ّ
الـعـقــد تــرتــب عـلــى الــدولــة مـنــح امتياز
للمتعهد ال يمكن إقـ ــراره إال بموجب
قانون في املجلس النيابي ،استنادًا إلى
املــادة  89من الدستور التي ّ
تنص على
أنــه «ال يجوز منح أي التزام أو امتياز
الستغالل مورد من مــوارد ثروة البالد
الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة
أو أي احتكار إال بموجب قانون وإلى
زمن محدود».
هكذا إذًا ،انطلق قطار خصخصة معامل
إنتاج الكهرباء .بدأت هذه الخصخصة
بـتـســويــة ب ــن ثــاثــة أط ـ ــراف عـلــى عقد
ينطوي على إشـكــالـيــات م ـت ـعـ ّـددة؛ من
أبرزها ضريبة القيمة املضافة التي لم

يعرف إذا مــا كانت داخــل السعر الــذي
فــازت الشركة على أســاســه أو خارجه،
وعـلــى دع ــوى تحكيم مــن املتعهد ّ
ضد
ال ــدول ــة الـلـبـنــانــي يطالبها فـيــه بعطل

وض ــرر عــن تــأخــر األش ـغ ــال اب ـت ـ ً
ـداء من
تشرين األول  2013إلى اليوم.
ال ـت ـس ــوي ــة ب ــن االط ـ ـ ـ ــراف الـ ـث ــاث ــة ،أي
الــدولــة اللبنانية ،والـشــركــة اليونانية

امللتزمة ،والشركة اللبنانية التي سترث
االلـتــزام بصيغته التعاقدية الجديدة،
ان ـطـل ـقــت ق ـبــل أك ـث ــر م ــن ع ـش ــرة أش ـهــر.
بـحـســب امل ـع ـل ــوم ــات ،ت ـ ّ
ـوص ــل املـتـعـهــد

والشركة اللبنانية الوريثة إلــى اتفاق
في  4شباط املاضي بعد اجتماع عقد
ّ
في اليونان .هناك اتفق على أن تتنازل
الشركة امللتزمة عن أجــزاء أساسية من

الشركة الجديدة ستستعيد استثمارها بعد خمس سنوات والعائد اإلجمالي عليه ( %14هيثم الموسوي)

اتفاقات منجزة وتمويل غربي
اتفق الرئيسان ميشال عون وسعد
الـ ـح ــري ــري ،ع ـن ــد ت ــأل ـي ــف ال ـح ـكــومــة
الجديدة ،على نقطة جوهرية وهي
أنهما يريدان الوصول إلى برنامج
ع ـمــل م ـض ـمــون اآللـ ـي ــات وال ـن ـتــائــج،
لـتـحـقـيــق ق ـفــزة ف ــي م ـلــف ال ـك ـهــربــاء.
وي ـ ـبـ ــدو أن الـ ـح ــدي ــث ال ـ ـعـ ــام ان ـت ـقــل
إلـ ــى خـ ـط ــوات ت ـف ـص ـي ـل ـيــة .وي ـتــوقــع
أن تشهد األســابـيــع املقبلة سلسلة
خ ـطــوات تفتح ال ـبــاب أم ــام اتـفــاقــات
على عقود وصفقات بني القطاعني
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ل ـ ـب ـ ـنـ ــاء م ـع ــام ــل
إلنـ ـت ــاج أكـ ـث ــر م ــن  %60م ــن حــاجــة
لـبـنــان الـحــالـيــة لـلـطــاقــة .وق ــد جــرى
تسريع هــذه الخطوات فيما أبلغت
إي ــران وحــزب الـلــه ،بـصــورة رسمية،
االعتذار عن عدم قبول عرض األمني
العام لحزب الله السيد حسن نصر
ال ـل ــه بــال ـح ـصــول ع ـلــى دعـ ــم إي ــران ــي
إلنتاج الطاقة .وكــان املبرر الوحيد
أن لبنان يخشى تعرضه لعقوبات
قــاسـيــة مــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،وهــو
لن يغامر بهذا األمر.
البرنامج العملي السائد ،اليوم ،هو
السير باتفاقية تشغيل معمل دير
عـمــار لـلـطــاقــة املـنـتـجــة عـلــى الـفـيــول
ثم على البخار ،والسير في مشروع
إن ـ ـتـ ــاج الـ ـط ــاق ــة مـ ــن خ ـ ــال الـ ــريـ ــاح،
والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى إعـ ـ ـ ــداد م ـ ـشـ ــروع فــي
الزهراني على شاكلة دير عمار .فقد
بدأ العمل على إنشاء معامل إلنتاج
الـطــاقــة عـلــى الــريــاح بــواسـطــة ثــاث
شركات استأجرت العقارات الالزمة
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لها فــي منطقة عـكــار ،وهــي شركات
يملك ع ــاء ال ـخــواجــة اثـنـتــن منها،
ويـمـلــك الـثــالـثــة رج ــل األع ـمــال ألبير
خــوري .وستنتج هــذه املعامل نحو
 200ميغاوات.
وبـحـســب املـعـطـيــات ف ــإن الـعـمــل في
ه ــذه امل ـشــاريــع ف ــي ح ــال س ــار تحت
رقابة مشددة من وزارة الطاقة ،ومن

الشركة اليونانية تنازلت
والعقد
عن الدعوى
ّ
لمستثمرين جدد سددوا
لها  50مليون دوالر
دون أي نوع من املحاباة السياسية
أو غـيــر الـسـيــاسـيــة ،سيتيح املـجــال
لتوفير مـبــالــغ إضــافـيــة مــن فــاتــورة
املشتقات النفطية التي تحتاج إليها
الدولة لتشغيل املعامل.
وثمة حديث عن برنامج تعاون مع
شــركــة «روس ـن ـف ــط» ال ــروس ـي ــة الـتــي
فازت بعقد تشغيل املنشآت النفطية
ّ
ملد الدولة ،بكل ّ
مؤسساتها ،بما في
ذلــك قـطــاع الـكـهــربــاء ،بحاجتها من
الـفـيــول وبــأسـعــار تـقــل عــن األسـعــار
الحالية.

ع ـل ــى أن ال ـج ــان ــب اآلخـ ـ ــر م ــن امل ـلــف
ي ـت ـص ــل ب ـت ـم ــوي ــل ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــات.
وي ـج ــري ال ـحــديــث ع ــن أن الـشــركــات
الـعــامــة لــن تلجأ إل ــى االق ـت ــراض من
األسـ ـ ــواق امل ـح ـل ـيــة ،ب ــل سـتـلـجــأ إلــى
أس ـ ــواق عــامل ـيــة ت ــوف ــر ل ـهــا حــاجـتـهــا
مــن األم ـ ــوال مـقــابــل فــوائــد مخفضة
أو م ــدع ــوم ــة ،وأن ال ـب ـحــث جـ ــار مع
مؤسسات عاملية لدعم هذه العملية.
ويقول رئيس الحكومة في مجالسه
إن ه ــذه الـعـمـلـيــات ستتيح وصــول
أم ـ ـ ـ ــوال إض ــافـ ـي ــة إلـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان ،كـمــا
ستخفف أع ـبــاء الـعـجــز الـنــاجــم عن
كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.
وق ــال مصرفي ب ــارز ل ــ«األخ ـبــار» إن
الــافــت فــي سـلــوك مــؤسـســات مالية
عــاملـيــة ،ومنها مــؤسـســات أميركية،
م ــا ي ـخــالــف ال ـتــوج ـهــات الـسـيــاسـيــة
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادة تـ ـ ـج ـ ــاه ل ـ ـب ـ ـنـ ــان .وي ـع ـت ـق ــد
املصرفي أن «الغزو» الروسي لقطاع
النفط والـغــاز فــي لبنان والـعــروض
اإليرانية في مجال الطاقة ،دفعا هذه
املــؤسـســات إلــى التخلي عــن شــروط
كثيرة ،وإلــى إبــاغ الجهات املعنية
فــي لـبـنــان اسـتـعــدادهــا لـلــدخــول في
عـمـلـيــات تـمــويــل بـفــوائــد منخفضة
جـ ـ ـ ـدًا ع ـ ــن ف ـ ــوائ ـ ــد ل ـ ـب ـ ـنـ ــان .ويـ ـج ــري
الحديث عن نحو  600مليون دوالر
سيتم الحصول عليها كقروض لسد
ح ــاج ــة م ـع ـمــل ديـ ــر ع ـم ــار وم ـعــامــل
الطاقة على الرياح.
م .و

العقد ملصلحة الشركة اللبنانية التي
تــأسـســت بمساهمة كــل مــن الشقيقني
ت ـي ــدي وريـ ـم ــون رح ـم ــة ب ـحـ ّـصــة ،%37
ورجل األعمال األردني (حامل الجنسية
ّ
بحصة تبلغ
اللبنانية) عالء الخواجة
 ،%40والـ ـش ــرك ــة ال ـي ــون ــان ـي ــة وغ ـس ــان
غـ ـن ــدور ب ـح ـ ّـص ــة  .%23وف ـ ــي امل ـق ــاب ــل،
ستتراجع الشركة اليونانية عن دعوى
ال ـت ـح ـك ـيــم ال ـت ــي رف ـع ـت ـهــا ضـ ـ ّـد ل ـب ـنــان،
وستتقاضى ثمنًا لـلـتـنــازل عــن العقد
ومطالباتها بالعطل وال ـضــرر قيمته
 50مليون دوالر وي ـسـ ّـدده املساهمون
رحمة وخواجة.
وبحسب صيغة املشروع املتفق عليها
بـ ــن ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ،فـ ـ ــإن املـ ـع ــام ــل س ـت ـبــدأ
باإلنتاج بعد  18شهرًا من بــدء البناء،
وس ـت ـن ـتــج ن ـحــو  500مـ ـيـ ـغ ــاوات ،على
أن يـكــون سـعــر الـطــاقــة املبيعة للدولة
اللبنانية ضمن حـ ّـد أعلى بقيمة 2.95
سنتًا للكيلوات ساعة الواحد (عدا عن
سعر الوقود) .ويرجح أن ينخفض هذا
الـسـعــر إل ــى  2.15سنتًا بـعــد احتساب
انتاج وحدات اإلنتاج العاملة بواسطة
الـبـخــار فــي املــرحـلــة الثانية مــن تنفيذ
املشروع.
وبـحـســب م ـص ــادر مـطـلـعــة ،ف ــإن نسبة
الــرب ـح ـيــة لـلـمـسـتـثـمــريــن الـ ـج ــدد ،رغــم
ال ـ ـس ـ ـعـ ــر امل ـ ـن ـ ـخ ـ ـفـ ــض نـ ـسـ ـبـ ـي ــا ورغ ـ ـ ــم
تسديد مبلغ  50مليون دوالر للشركة
اليونانية ،ال يزال مرتفعًا ،إذ إن الشركة
ستستعيد كلفة رأس املال خالل خمس
س ـنــوات ،وستتمكن مــن تحقيق عائد
إجمالي على االستثمار بمعدل .%14
ّ
على مــا يـبــدو ،إن االتـفــاق لــم تتبلغ به
الــدولــة اللبنانية بـعــد ،إذ إن ــه بحسب

ب ـيــان ص ــدر ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي عن
وزي ــرة الطاقة واملـيــاه نــدى البستاني،
فــإن الـ ــوزارة ال ت ــزال تنتظر «استكمال
املفاوضات مع الشركة املعنية ،وسيتم
رفـ ــع ن ـتــائــج امل ـف ــاوض ــات وفـ ــق صيغة
عقد عند ان ـجــازه إل ــى مجلس ال ــوزراء
لالطالع عليها وإعطاء القرار املناسب
وفق ما درجت على القيام به في كل ما
خص مشاريعها».
بـ ـي ــان ال ـب ـس ـتــانــي أوحـ ـ ــى ب ـ ــأن األم ـ ــور
غ ـيــر م ـن ـجــزة ب ـع ــد ،وذه ـ ــب ف ــي ات ـجــاه
تبرير عملية الخصخصة الـتــي أقـ ّـرت
ف ــي الـجـلـســة األخ ـي ــرة ملـجـلــس الـ ــوزراء
الـســابــق .تـقــول ال ــوزي ــرة إن ه ــذا الـقــرار
«فــرضـتــه مقتضيات املصلحة العامة
والجدوى االقتصادية الفضلى».
ي ـف ـت ــرض بـ ـه ــذا ال ـس ـع ــر الـ ـ ــذي جـ ـ ـ ّـدده
مجلس ال ــوزراء لكلفة شــراء الطاقة من
املـتـعـهــد ال ـجــديــد ،أن يــؤثــر عـلــى كلفة
عـقــد تـحــويــل الـطــاقــة املــوقــع مــع شركة
«كــاراديـنـيــز» التركية لتغطية املرحلة
ّ
االن ـت ـق ــال ـي ــة مـ ــن خ ــط ــة ت ـط ــوي ــر ق ـطــاع
الكهرباء من خالل مولدات عائمة .وإذا
كان التفاوض ال يزال قائمًا مع الشركة
التركية املتخصصة باملولدات العائمة
(البواخر) ،فإن األوســاط املطلعة تقول
إن الـشــركــة مـسـتـعــدة لخفض سعرها
الـحــالــي ( 4.95سـنــت عــن كــل كـيـلــوات،
ع ــدا ع ــن س ـعــر الـ ــوقـ ــود) ،ش ــرط تــأمــن
«ال ـح ـمــايــة ل ـهــا م ــن طــال ـبــي ال ـع ـمــوالت
فـ ــي كـ ــل مـ ــراحـ ــل الـ ـعـ ـم ــل ،وأن تـضـمــن
الــدولــة اللبنانية ص ــرف مستحقاتها
في املواعيد املحددة بحسب االتفاق».
وت ـ ــردد أن ال ـشــركــة ال ـتــرك ـيــة مستعدة
لخفض الكلفة نحو  %15على األقل.

ّ
 8سنوات تمهد لخصخصة إنتاج الكهرباء
ُ ّ
قـبــل نـحــو ثـمــانــي س ـنــوات ،ل ــزم إنـشــاء
معمل «دير عمار  .»2مشروع استقطب
ّ
تـ ـج ــاذب ــات س ـيــاس ـيــة واسـ ـع ــة عــطـلــت
املشروع وحرمت اللبنانيني من خفض
ساعات التقنني بأكثر من أربع ساعات
يوميًا .التجاذبات كانت تقنية ناجمة
ع ــن ج ـهــل ف ــي إع ـ ــداد دف ــات ــر ال ـش ــروط،
وقصور الــوزراء في التدقيق بامللفات،
ثم ّ
تحولت إلى تجاذبات سياسية على
هامش هذا العقد ،ما خلق مفاوضات
ب ـ ـ ــن أطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن ع ــدي ــدي ــن
حـ ـ ــول تـ ـح ــاص ــص ع ـ ـقـ ــود الـ ـكـ ـه ــرب ــاء
وإن ـشــاء املـعــامــل فــي مختلف املناطق.
ّ
ك ــل ـه ــا ع ـن ــاص ــر مـ ـ ّـهـ ــدت لـ ـب ــدء عـمـلـيــة
الخصخصة.
هذه القصة بدأت في نهاية  2011حني
أقـ ـ ّـر مـجـلــس ال ـ ــوزراء إطـ ــاق مناقصة
م ـ ـشـ ــروع إن ـ ـشـ ــاء م ـع ـم ــل إلن ـ ـتـ ــاج 550
ميغاوات في دير عمار بموازاة البحث
عن تمويل بقروض ّ
ميسرة .فازت شركة
« »J&P Avaxاليونانية في نهاية عام
 .2012مجلس الوزراء وافق على نتائج
املناقصة في  12آذار  ،2013ثم باشرت
ال ـشــركــة ال ـع ـمــل ف ــي  14ت ـشــريــن األول
 .2013ومع بدء تقديم الشركة امللتزمة
ف ــواتـ ـي ــره ــا ،ظـ ـه ــرت م ـش ـك ـلــة ضــري ـبــة
القيمة املضافة .العقد مع الشركة يخلو
مــن اإلش ــارة املـبــاشــرة والصريحة إلى
ضــريـبــة الـقـيـمــة امل ـضــافــة ،فـهــل يشمل
السعر هــذه الضريبة ،أم أنها تضاف
على السعر املعروض ،وبالتالي يجب
على الخزينة تسديد مبالغ إضافية
قيمتها  36مليون يورو (ما يوازي في

حينه نحو  49.3مليون دوالر)؟
ال ـش ــرك ــة ال ـيــونــان ـيــة ّادعـ ـ ــت أن الـسـعــر
املعروض ال يشمل الضريبةّ ،
وأيدتها
وزارة الطاقة .دي ــوان املحاسبة أصــدر
قرارًا رقمه  652وقضى «باملوافقة على
الصفقة» مشيرًا إلى أن «من الطبيعي
عــدم احتساب ضريبة القيمة املضافة
ريثما ّ
يتقرر مصدر التمويل نهائيًا».
املــديــريــة العامة لالستثمار فــي وزارة
الـطــاقــة رفـضــت إرس ــال أوام ــر الـصــرف
ّ
بحجة أن الفواتير لم
إلــى وزارة املــال،
ّ
تتضمن قيمة ضريبة الـ  .TVAأيدتها
وزارة املال التي امتنعت عن صرف أي
مـبـلــغ .ب ــات ال ـخــاف علنيًا بــن التيار
الــوط ـنــي ال ـحــر م ــن ج ـهــة ،وح ــرك ــة أمــل
مــن جـهــة أخـ ــرى .وات ـهــم ال ـت ـيــار «أم ــل»
بــافـتـعــال أزم ــة الـضــريـبــة عـلــى القيمة
املضافة لعرقلة مشروع دير عمار ومن
خلفه خطة التيار لقطاع الكهرباء .ولم
تنف أمــل مسؤوليتها عن عرقلة «دير
ع ـم ــار  ،»2م ـب ــررة ذل ــك بــأن ـهــا «مـنـعــت
سرقة نحو  50مليون دوالر»!
ّ
استمر السجال حتى صــدور قــرار ثان
ّ
مــن دي ــوان املـحــاسـبــة يــذكــر فـيــه بــرأيــه
االس ـت ـش ــاري ال ـســابــق رق ــم  69وال ــذي
يـنـ ّـص على أنــه «فــي حــال عــدم إضافة
ّ
ورسو االلتزام
ضريبة القيمة املضافة
ّ
تصح اإلضافة الحقًا،
على العارض فال
ويعتبر السعر متضمنًا كافة األعباء
بما فيها ضريبة القيمة املضافة».
فــي ذل ــك ال ــوق ــت ،ك ــان املـتـعـهــد يــواصــل
تقديم الفواتير من دون قبضها ،إلى أن
قرر توجيه إنذار للدولة مطالبًا إياها

بدفع املبالغ الواجبة عليها وبغرامات
تأخير .فهو اشترى التوربينات الالزمة
إلنـ ـش ــاء املـ ـع ــام ــل ،إال أنـ ــه ل ــم يـسـتـطــع
إخراجها من مستودعات مرفأ بيروت
الجدال ،ثم ّقرر إعادتها إلى
بسبب هذا ّ
الشركة املصنعة التي باعتها ملستثمر
آخ ــر ي ـقــال إن ــه ك ــان يـعـمــل عـلــى إنـشــاء
معامل إنتاج كهرباء في مصر… وفي

سعر بيع الطاقة ّ
حده
األعلى  2.95سنتًا
للكيلوات ساعة ويرجح
انخفاضه إلى  2.15سنتًا
النهاية رفعت الشركة اليونانية دعوى
تحكيم في املحاكم الدولية ّ
ضد الدولة
اللبنانية.
الحـ ـق ــا تـ ـق ـ ّـرر الـ ـتـ ـف ــاوض م ــع ال ـشــركــة
امل ـل ـت ــزم ــة إلجـ ـ ــراء م ـص ــال ـح ــة .تـ ـك ـ ّـررت
املـ ـ ـح ـ ــاوالت م ـ ــن دون نـ ـ ـج ـ ــاح ،وس ــط
تجاذبات سياسية حـ ّـادة ترسو يومًا
عـلــى قضية معمل دي ــر عـمــار وتــرســو
حينًا على صفقة توسيع عقود شراء
الطاقة من املعامل العائمة ،أي البواخر.
وفي  21أيار ّ 2018قرر مجلس الوزراء
تـ ـح ــوي ــل الـ ـعـ ـق ــد املـ ــوقـ ــع مـ ــع ال ـش ــرك ــة

اليونانية من عقد تعهدات  ،EPCأي عقد
إنشاء املعمل ملصلحة الدولة اللبنانية،
إل ــى عـقــد  ،PPAأي «ع ـقــد شـ ــراء طــاقــة
طــويــل األم ــد ( 20سنة قابلة للتجديد
 5س ـن ــوات) ت ـعــود ب ـعــده امل ـن ـشــآت إلــى
الدولة اللبنانية ،وذلك بواسطة شركة
لبنانية… شرط أن تتنازل شركة «J&P
 »Avaxعن دعوى التحكيم أمام املراكز
ال ــدول ـي ــة لـتـســويــة ال ـن ــزاع ــات املتعلقة
باالستثمارات ،وعلى أن يعتمد سعر
 2.95س ـن ـتــا /لـلـك ـيـلــوات س ــاع ــة ،على
ك ــل أنـ ــواع امل ـح ــروق ــات» .يــوم ـهــا ،طلب
مجلس الوزراء من وزارة الطاقة واملياه
«اتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة لـتــوقـيــع
ال ـع ـقــد ،ب ـمــا فـيـهــا االس ـت ـعــانــة بمكتب
محاماة دولي وعرض العقد بصيغته
ال ـن ـهــائ ـيــة ع ـلــى مـجـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء» ،إال
أن األم ــن ال ـعــام ملجلس ال ـ ــوزراء فــؤاد
فـلـيـفــل تــاعــب ب ـق ــرار مـجـلــس ال ـ ــوزراء
وأجرى «تصحيحًا» عليه يلغي عبارة
«وعرض العقد بصيغته النهائية على
مجلس الوزراء» والقصد وراء التعديل
واضح!
خ ــاص ــة امل ـس ـيــرة ال ـطــوي ـلــة أن ال ـقــوى
السياسية ،وتحديدًا حركة أمل والتيار
الوطني الـحــر ،اختلفت حــول املشروع
ع ـن ــدم ــا ك ـ ــان ع ـل ــى ال ـش ــرك ــة امل ـت ـع ـهــدة
ً
أن تبني مـعـمــا لـحـســاب ال ــدول ــة .ولــم
يتفق الجميع على حل إال عندما بات
املشروع كناية عن خصخصة ،يجري
العمل على استنساخها فــي مشاريع
أخرى ،أبرزها معمل الزهراني.
م .و

مكافحة الفساد:
لكل طائفة سنيورة تحميه
انتظم تعيين اعضاء المجلس
االعلى لمحاكمة الرؤساء
والوزراء منذ عام  ،1992مع
أول انتخابات نيابية اعقبت
صدور قانون انشائه عام
 .1990مذذاك لم تلتئم
هيئته مرة برئاسة قاض
وعضوية سبعة قضاة الى
سبعة نواب
نقوال ناصيف
ٌ
فسح
اتفاق الطائف ،أ ِ
ملرتني فقط منذ ّ
فــي امل ـجــال ام ــام تــوقــع الـتـئــام املجلس
االع ـل ــى مل ـحــاك ـمــة الـ ــرؤسـ ــاء والـ ـ ـ ــوزراء.
كلتاهما ُبنيتا على مــوقــف سياسي،
وب ــدت ــا مـحــاولـتــن فــاشـلـتــن لتصفية
حـســاب اكـثــر منهما ولــوجــا ج ّــديــا الى
محاسبة .لم تكونا ســوى تشفي عهد
م ــن س ـل ـفــه ،ورج ـ ــاالت ع ـهــد ج ــدي ــد من
رجاالت عهد منصرم .السلطة نفسها،
م ــذذاك ،ال ت ــزال قائمة الــى الـيــوم ـ ـ وإن
بتغيير بـعــض ّوجــوهـهــا ـ ـ هــي االكـثــر
ش ـب ـه ــة ،إذ ت ـم ــث ــل االص ـ ــل وال ـ ـفـ ــرع فــي
االرتكاب واملحاسبة.
أولــى املرتني كانت للبحث عن وسيلة
ّ
الجميل من العودة
ملنع الرئيس امــن
ال ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان ،وت ـخ ــوي ـف ــه مـ ــن مــاح ـقــة
قضائية بذريعة صفقة طوافات البوما
الفرنسية مــن اي ــام عـهــده ،ثبت للجنة
تـحـقـيــق نـيــابـيــة طـ ــوال سـنـتــن (1993
ـ  )1995أن ال ادلــة على تـ ّ
ـورط الرئيس
ال ـســابــق لـلـجـمـهــوريــة ف ــي عـمــولــة غير
قانونية .ثانيتهما مع الوزير السابق
للنفط شاهي برصوميان بتهمة بيع
رواسب نفطية لوحق بها امام القضاء
الـ ـع ــادي عـ ــام  1999ق ـبــل ان يستعيد
م ـج ـلــس الـ ـن ــواب امل ـل ــف وي ـض ـعــه لــديــه
برسم املجلس االعلى ملحاكمة الرؤساء
والـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء .ف ــي امل ــرت ــن ه ــات ــنُ ،ع ــدت
مالحقة مسؤولني سابقني ـ ـ وكالهما
ال ـج ـم ـ ّـي ــل وب ــرص ــومـ ـي ــان ك ــان ــا خـ ــارج
منصبيهما ـ تصفية حساب سياسي.
فــي االول ــى جانب منها ســوري بغطاء
لبناني في عهد الرئيس الياس هراوي
ال ـ ــذي كـ ــان رأس حــرب ـتــه وآخ ـ ــر متني
وقف وراءه الوزير حينذاك ميشال املر
عـنــدمــا عـمــد ال ــى تـكــويــن املـلــف حينما
كان ال يزال في وزارة الدفاع .في الثانية
ك ــان بــرصــومـيــان الـسـهــم امل ـص ـ َّـوب الــى
الهدف االصــل الــذي هو الرئيس رفيق
الحريري في مطلع عهد الرئيس اميل
ل ـ ـحـ ــود .ب ـع ــد اقـ ـص ــائ ــه الـ ـح ــري ــري عــن
ال ـس ــراي ــا ،ب ــدأ ل ـحــود مــاحـقــة رج ــاالت
ع ـه ــده بــأول ـهــم بــرصــوم ـيــان وثــانـيـهــم
وزيـ ــر املـ ــال فـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة ف ــي وقــت
م ـت ــزام ــن ،ق ـبــل ان يـسـقــط ه ــذا املـسـعــى
تـمــامــا .وخــافــا ملــا كــانــت عليه دمشق
ّ
الجميل ملنعه
فــي تشجيعها مالحقة
من الـعــودة ،وقفت على الحياد ما بني
لحود والحريري.
ك ـل ـتــا ال ـســاب ـق ـتــن وق ـف ـت ــا ع ـن ــد ابـ ــواب
مـجـلــس ال ـن ــواب وان ـت ـه ـتــا ت ـمــامــا ،لكن
لسببني متباينني ومتناقضني:
فــي املـلــف االول لــم يثبت االت ـهــام ضد
الرئيس السابق فــي ضــوء عمل لجنة
ت ـح ـق ـيــق ن ـي ــاب ـي ــة ان ـش ـئ ــت فـ ــي ك ــان ــون
االول  1992وعـقــدت  17جلسة مــا بني
كــانــون الثاني وتشرين الثاني .1993
ف ــي  24ت ـشــريــن ال ـثــانــي  1993واالول
وناقش
من كانون االول ،التأم البرملان
ّ
تصويت تبنى
تقرير اللجنة ،ومن دون
ٍ
تــوصـيـتـهــا اح ــال ــة امل ـلــف عـلــى الـنـيــابــة
ال ـع ــام ــة ال ـت ـم ـي ـي ــزي ــة ،ب ـع ــد مــداخ ـل ـتــن
ل ـل ـن ــائ ـب ــن جـ ـ ــوزف مـ ـغـ ـي ــزل وم ـخ ــاي ــل
ضــاهــر قــاال ان االت ـهــام ـ ـ بحسب املــادة

 60من الدستور ـ يوجب تصويت ثلثي
ال ـنــواب كــي يـحــال املـلــف عـلــى املجلس
االع ـ ـلـ ــى ل ـل ـم ـح ــاك ـم ــة .ي ـق ـت ـضــي اي ـضــا
ب ـمــوجــب املـ ـ ــادة  19م ــن ق ــان ــون ان ـشــاء
املجلس االعـلــى ( 18آب  )1990اقـتــران
االت ـهــام بــالـجــرم واالدلـ ــة وال ـقــرائــن .كل
هــذه لــم تعثر عليها قشرة التسييس.
افـ ـ ــاق لـ ـح ــود مـ ـج ــددًا ع ـل ــى املـ ـل ــف ع ــام
 2000ـ ـ بعد سبع سنوات على وجوده
ّ
الجميل
فــي االدراج ـ ـ ـ عـنــدمــا ت ــردد ان
عــائــد الــى ب ـيــروت .ثــم نــام نهائيًا .كان
ذل ــك التسييس اول مـسـمــار فــي نعش
املجلس االعلى ،قبل ان ُي َّ
جرب حتى.
امل ـلــف الـثــانــي أت ــى اط ـف ــاؤه فــي مرحلة
انقالب مــوازيــن القوى في البالد رأسًا
على عـقــب ،بعد اغـتـيــال الـحــريــري عام
 2005ون ـش ــوء ب ــرمل ــان جــديــد بــأكـثــريــة
م ـن ــاوئ ــة ل ـل ـمــرح ـلــة ال ـس ــاب ـق ــة .اجـتـمــع
املجلس في  16آب وناقش تقرير لجنة
الـتـحـقـيــق الـنـيــابـيــة ال ـت ــي ال ـتــأمــت في
 14جلسة بــن كــانــون الثاني ونيسان
 2004وان ـت ـهــت ال ــى ال ـق ــول إن االف ـعــال
املنسوبة الــى برصوميان «غير ثابتة
ال ـث ـب ــوت الـ ـك ــاف ــي ،وال مـ ـب ـ ّـرر قــانــون ـيــا

وضع المحاسبة بين
يدي المجلس االعلى
لمحاكمة الرؤساء
والوزراء يجعلها
مستحيلة

التـهــامــه او مــاحـقـتــه» .فــي الحصيلة،
ق ـ ّـرر ال ـبــرملــان اغ ــاق مـلــف بــرصــومـيــان
وتبرئته ،باقتراع  56نائبًا ضد اتهامه،
في مقابل  10اصوات اتهمته ،و 27ورقة
بيضاء الى ورقة ملغاة.
مذذاك تأكدت الثالثية اآلتية :استحالة
الــوصــول الــى املجلس االعـلــى ملحاكمة
ال ــرؤس ــاء وال ـ ـ ــوزراء م ــن خ ــال مجلس
ً
ال ـن ــواب اوال ،وج ـ ـ ّـراء م ـقــاربــة اي ملف
م ــن ب ــاب س ـيــاســي ال ق ـضــائــي بـغــرض
تصفية حساب ثانيًا ،وارتباط كل ملف
بتوازن القوى السياسية الناظرة فيه
ثالثًا.
اال ان جلسة البرملان عام  2005افضت
الى نتائج اخرى ّ
كرست تلك الثالثية:
 - 1حسم اختصاص املالحقة بمجلس
النواب على انه مرجع االتهام ،وطريق
الوصول الى املجلس االعلى ،بعد االخذ
بــاجـتـهــاد محكمة الـجـنــايــات وقــرارهــا
ف ـ ــي  16ك ـ ــان ـ ــون االول  ،2002ب ـع ــدم

صــاح ـيــة ال ـق ـضــاء ال ـعــدلــي ال ـن ـظــر في
قضية اعـتـبــرت انـهــا متصلة بمهمات
وزي ـ ـ ـ ــر ،ت ـ ـنـ ــدرج فـ ــي مـ ـفـ ـه ــوم االخـ ـ ــال
ب ــال ــواجـ ـب ــات ال ــوظ ـي ـف ـي ــة امل ـن ـص ــوص
عليها في املادة  70من الدستور .تاليًا
محاكمته امام املجلس االعلى ملحاكمة
الــرؤســاء والـ ــوزراء .كــان الـحــريــري عاد
ّ
بـقــوة الـ ُـى الـســرايــا ،وتقلصت عضالت
لحود ،وفتح باب التسويات بينهما.
ّ
فــي وق ــت ســابــق ،فــي ع ــز اط ــاق لحود
حملته على الفساد وإهــدار مال ،وكان
امل ـق ـص ــود مــاح ـقــة رج ـ ــال ع ـهــد سـلـفــه
الرئيس الياس هــراوي ورئيس معظم
حـكــومــاتــه ال ـحــريــري ،اص ــدرت محكمة
الـتـمـيـيــز ال ـجــزائ ـيــة ف ــي  24آذار 1999
قـ ــرارًا ق ــال بـصــاحـيــة الـقـضــاء ال ـعــادي
النظر في مالحقة برصوميان .بموجب
هــذا الـقــرار ُسـجــن الــرجــل  11شـهـرًا بال
محاكمة او قرار ظني ما بني آذار 1999
وشـ ـب ــاط  2000ق ـب ــل إطـ ــاقـ ــه ،ووض ــع
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ف ــي وقـ ــت الحـ ــق ع ــام
 2004ي ــده عـلــى مـلـفــه م ــن خ ــال لجنة
التحقيق النيابية.
 - 2تكريس االتهام في مجلس النواب
بـنـصــاب الـثـلـثــن ،تـمـهـيـدًا للمحاكمة
امــام املجلس ُاالعلى تبعًا آللية قانون
انشائهُ .يوقع خمس النواب على االقل
( 36نــائ ـبــا) عــري ـضــة تــوج ـيــه االت ـه ــام،
ويصير الى التصويت عليها بالنصاب
املـ ــوصـ ــوف ،امل ـم ــاث ــل ل ـن ـص ــاب ان ـع ـقــاد
ج ـل ـســة ان ـت ـخ ــاب رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
فــي امل ــادة  .49شــأن استحالة انتخاب
ال ــرئـ ـي ــس خ ـ ــارج تـ ــوافـ ــق ع ـ ــام يـضـمــن
ح ـض ــور  86ن ــائ ـب ــا ،ك ــذل ــك حـ ــال ات ـهــام
الرئيس او الوزير يتطلب توافقًا عامًا
ً
بات منذ عام  2005مستحيال لسببني
ع ـل ــى االق ـ ـ ــل :اول ـه ـم ــا تـ ـف ــادي تـكــريــس
ســابـقــة اسـتـسـهــال االت ـه ــام ،وثانيهما
وجود كتل نيابية مذهبية اضحى اي
موقف تتخذه احداهما حيال االخــرى
مرتبطًا مـبــاشــرة بالتسعير املذهبي.
اض ــف ان اي ــا مــن ّ الكتلتني املذهبيتني
املتماسكتني ،السنية والشيعية ـ الحال
التي ال نظير لها لدى الكتل ّاملسيحية
املنقسمة على نفسها ـ ـ يتعذر انـتــزاع
موافقتها على احد مرتكب فيها.
مــا شهدته فــي االي ــام االخـيــرة املــواقــف
املتناحرة من الرئيس فــؤاد السنيورة
ب ـعــدمــا س ــارع ــت مــرج ـع ـي ـتــا ال ـطــائ ـفــة،
السرايا ودار االفتاء ،الى وضع طائفته
امــامــه لـلــدفــاع عـنــه عـلــى ان اسـتـهــدافــه
ّ
يصح على كل
هو استهداف لها هــي،
طائفة اخرى وفي كل وقت.
يفصح الواقع ايضًا ـ وإن بدا الرئيس
السابق للحكومة النموذج ـ عن ان من
الـسـهــولــة بـمـكــان الـعـثــور فــي طائفته،
كما في كل طائفة ،على سنيورة مماثل
واكثر.

اتهام الرئيس أو الوزير يتطلب توافقًا عامًا شبيهًا بالتوافق
على انتخاب رئيس للجمهورية (هيثم الموسوي)

