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لبنان

لبنان

ّ
استعادة قطاع الخلوي ...قبل أي عمل آخر
قضية اليوم

أفتت هيئة االستشارات والتشريع
ّ
«يتوجب على
في وزارة العدل ُبأنه
وزارة االتصاالت أن تبادر ،وبشكل
فوري وتلقائي ،إلى استالم قطاع
الخلوي» .هذه استشارة لم يلجأ إليها
وزير االتصاالت محمد شقير بالرغم من
توصية لجنة االتصاالت النيابية بذلك.
أولويته كانت السياسة ال القانون.
ولتصويب المسار ،على الوزير طالل
حواط استرداد القطاع قبل البحث
في مستقبله
إيلي الفرزلي
«ي ـ ـتـ ـ ّ
ـوجـ ــب عـ ـل ــى وزارة االت ـ ـصـ ــاالت
م ـم ـث ـلــة ب ـش ـخــص الـ ــوزيـ ــر أن ت ـب ــادر،
وبشكل فوري وتلقائي ،ومنذ الساعة
ال ـص ـف ــر لـ ـي ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء الـ ــواقـ ــع فـيــه
 ،2020/1/1إلـ ــى اتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ــراءات
اإلداريــة والعملية كافة الستالم إدارة
القطاع الخلوي ،على أن تتولى وزارة
االت ـصــاالت بواسطة املــديــريــة العامة
لالستثمار والصيانة مهمة اإلدارة،
م ــن دون ال ـح ــاج ــة إلـ ــى أي تــرخـيــص
أو م ــواف ـق ــة يـ ـص ــدران ع ــن أي مــرجــع
آخـ ــر س ـ ــواء ف ــي ال ـس ـل ـطــة الـتـنـفـيــذيــة،
القضائية أم التشريعية».
بهذا الوضوحّ ،
ردت هيئة االستشارات

هيئة االستشاراتّ :
استرداد القطاع ال يتطلب
موافقة مجلس الوزراء
والـ ـتـ ـش ــري ــع فـ ــي وزارة ال ـ ـعـ ــدل عـلــى
السؤال الذي وجهه إليها رئيس لجنة
االتـ ـص ــاالت ال ـن ـيــاب ـيــة ح ـســن ال ـحــاج
ً
(بناء على توصية من اللجنة):
حسن
ه ــل ي ـح ـتــاج اسـ ـت ــرداد إدارة الـقـطــاع
ف ـ ــي ظ ـ ــل ع ـ ــدم الـ ـتـ ـم ــدي ــد ل ـل ـشــرك ـتــن
الخلويتني إلى قرار مجلس الوزراء؟
ّ
مبرر السؤال ،كان التضارب في اآلراء
ب ــن أعـ ـض ــاء ل ـج ـنــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت ،فــي
جلسة  ،2020/1/20الذين أصروا على
أن االس ـتــرداد ال يحتاج إلــى قــرار من
مجلس الوزراء ،وبني وزير االتصاالت

(مروان طحطح)

السابق محمد شقير الــذي لم يسمع
إال لنفسه وملصالح فريقه السياسي،
ض ـ ــارب ـ ــا ع ـ ـ ــرض ال ـ ـحـ ــائـ ــط الـ ـق ــان ــون
وت ــوص ـي ــة ل ـج ـنــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت ،وق ــرر
رفـ ـ ّـض االسـ ـ ـت ـ ــرداد وال ـس ـي ــر بـتـمــديــد
مقنع لشركتي «زين» و«أوراسكوم».
لتأكيد وجهة نظره ،لم يتردد شقير
بنزع صالحية املوافقة على استرداد
القطاع عن نفسه ،بحجة «مــا يحمله
ذلـ ــك م ــن ت ــداعـ ـي ــات ي ـع ــود أمـ ــر ال ـب ـ ّـت
فيها إل ــى السلطة السياسية ممثلة
بمجلس الــوزراء» .هرب من استشارة

هيئة االس ـت ـشــارات فــي وزارة الـعــدل،
الـ ـت ــي ُوج ـ ـ ــدت إلرش ـ ـ ــاد ال ـس ـل ـطــة إل ــى
ً
طــريــق ال ـقــانــون ،مـفـضــا األخ ــذ بــرأي
أحـ ــد م ـس ـت ـشــاريــه ،ب ـح ـســب م ــا أع ـلــن
الحاج حسن بعد جلسة اللجنة .ورأي
املستشار ،على ما يتضح من البيان
الذي أصدره املكتب اإلعالمي لشقير،
ي ـل ـفــت إلـ ــى أن «ت ـغ ـي ـيــر إدارة ق ـطــاع
ال ـخ ـل ــوي ي ــأت ــي م ــن ض ـمــن صــاحـيــة
مجلس الوزراء .وفي وضعية حكومة
ت ـصــريــف األعـ ـم ــال يـتـطـلــب األمـ ــر إمــا
مــوافـقــة مجلس الـ ــوزراء أو الحصول

على موافقة استثنائية».
قـ ـ ـ ّـدم ش ـق ـيــر دي ـب ــاج ــة غ ــري ـب ــة ت ــراع ــي
تــوصـيــة لـجـنــة االتـ ـص ــاالت ب ـضــرورة
اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرداد ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ،ل ـك ـن ـه ــا ع ـم ـل ـيــا
تــرجــئ ه ــذا االس ـت ــرداد إل ــى أج ــل غير
مـ ـسـ ـم ــى ،بـ ـحـ ـج ــة ان ـ ـت ـ ـظـ ــار امل ــوافـ ـق ــة
االستثنائية .فكانت رسالته املوجهة
إلــى كــل مــن «أوراس ـك ــوم» و«زي ــن» في
 ،2019/12/31يبلغهما فيها مباشرة
الـ ـ ــوزارة بــات ـخــاذ اإلج ـ ـ ــراءات الــازمــة
السـتـعــادة القطاع املنتهية مــدتــه في
اليوم نفسه ،لكن مع إعطائهما مهلة

 60ي ــوم ــا السـ ـ ـت ـ ــرداد إدارة شــركـتــي
الخلوي تبدأ من تاريخ الحصول على
املوافقة االستثنائية.
تلك ديباجة فتحت مستقبل القطاع
على املـجـهــول .ال هــو ُمسترد وال هو
ّ
ُملزم ،لكن بحكم األمر الواقع استمرت
الـشــركـتــان فــي الـعـمــل كــاملـعـتــاد .وقــد
ع ـمــدتــا بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ذلـ ــك إلـ ــى ال ــدع ــوة
ُ
ل ـج ـم ـع ـيــة ع ـم ــوم ـي ــة ت ـع ـق ــد ي ـ ــوم غ ــد.
وع ـل ــى جـ ـ ــدول أع ـم ــال ـه ــا :أخـ ــذ الـعـلــم
ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس اإلدارة
واملدير العام وأعضاء مجلس اإلدارة

تقرير

ميسم رزق
ُ
ستمر
فــي الشكل كما فــي املـضـمــون،
الــذكــرى ال ـ  15الغتيال الرئيس رفيق
الحريري في  14شباط  2020كحدث
ـاب ــر .ت ـح ـ َـت وطـ ــأة ال ـت ـبــاي ـنــات الـتــي
عـ ِّ
ش ــق ــت صـ ـف ــوف  14آذار ،سـتـحـضــر
م ـك ــون ــات ـه ــا إل ـ ــى الـ ـبـ ـي ــال ك ـم ــن يــأتــي
«لتقديم واجب العزاء» ،بال أي انتماء
ل ـف ـك ــرة أو روح .ه ـ ــذا امل ـش ـه ــد ل ـيـ َـس
جـ ــدي ـ ـدًا ،ولـ ــن ي ـك ــون ُم ـف ــاج ـئ ــا .ت ـك ـ ّـرر
ـارق
ذلــك فــي الـسـنــوات املــاضـ ّيــة ،مــع فـ ِ
أســاســي هــذا الـعــام ُمتمثل بــ«خــروج
الــرئـيــس سعد الـحــريــري مــن السلطة
وم ــن ال ـت ـســويــة م ــع ال ــرئ ـي ــس مـيـشــال
ع ــون» .سيرتفع الـصــوت االعتراضي
لـلـحــريــري ض ــد رئ ـيــس تـكـتــل «لـبـنــان
الـ ـق ــوي» ج ـب ــران بــاس ـيــل… ث ــم يـعــود
أدراج ـ ــه ه ــو واملـ ــدعـ ـ ّـوون م ــن حلفائه

تقرير

ّ
ُ
شعل الشمال
فيديو إذالل شاب على يد مرافقي أسود ي ِ

بتأدية مهامهم كاملعتاد بعد تاريخ
 2019/12/31وانتخاب مجلس إدارة
جديد.
هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة صـ ـ ــارت ص ـع ـب ــة .بـعــد
ال ـف ـت ــوى ال ـت ــي أق ــره ــا ع ـض ــو الـهـيـئــة
الـ ـق ــاض ــي م ـح ـم ــد فـ ـ ـ ــواز وص ـ ّـدق ـت ـه ــا
رئيسة الهيئة القاضية جــويــل فــواز
ووافقت عليها املديرة العامة لــوزارة
العدل رلى جدايل ،فإن مفاعيل العقد
مــع «أوراسـ ـك ــوم» و«زيـ ــن» قــد انتهت
منتصف ليل  31كانون األول املاضي،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ال حـ ــاجـ ــة إل ـ ـ ــى م ـج ـلــس
إدارة جــديــد ،إذ «يتوجب على وزارة
ُ
االت ـص ــاالت أن ت ـب ــادر ،وبـشـكــل فــوري
وتلقائي ،إلى استالم قطاع الخلوي».
وعـ ـلـ ـي ــهُ ،يـ ـفـ ـت ــرض أن تـ ـك ــون امل ـه ـمــة
األولى لوزير االتصاالت الجديد بعد
نـيـلــه الـثـقــة اسـ ـت ــرداد ال ـق ـطــاع .أمــامــه
ً
استشارة ال تترك مجاال للشك في أن
من يريد تطبيق القانون عليه استالم
القطاع فورًا ،وقبل البحث في مصير
الـقـطــاع .بعد التنفيذ« ،يـجــوز لوزير
االتصاالت أن يرفع كتابًا إلى مجلس
ال ـ ــوزراء يطلب فيها إج ــراء مناقصة
جديدة إلدارة القطاع أو يطلب إجراء
ُ
مـ ــزايـ ــدة وفـ ـق ــا ل ــدف ـت ــر شـ ـ ــروط تـ ـع ـ ّـده
ّ
ال ـه ـي ـئ ــة امل ـن ــظ ـم ــة ل ــاتـ ـص ــاالت ملـنــح
الـ ـت ــرخـ ـي ــص» .ت ـل ــك خـ ـط ــوات الح ـق ــة،
ل ـك ــن األس ـ ـ ــاس أنـ ــه «ب ــان ـق ـض ــاء ف ـتــرة
التمديد األخـيــرة للعقد أصبح لزامًا
على الدولة اللبنانية أن تستلم فورًا
إدارة ّ ق ـطــاع ال ـخ ـلــوي م ــن الـشــركـتــن
امل ـشــغ ـل ـتــن» .ومل ــزي ــد م ــن الـتــوضـيــح،
وبما يمكن اعتباره ردًا مباشرًا على
ح ـجــة ش ـق ـيــر ل ـع ــدم تـنـفـيــذ مـضـمــون
العقد ،تؤكد هيئة االستشارات أنه «ال
يستقيم القول بضرورة االستحصال
ع ـ ـلـ ــى تـ ــرخ ـ ـيـ ــص أو مـ ــواف ـ ـقـ ــة ل ــذل ــك
االسـتــرداد من جانب مجلس الــوزراء
بـحـجــة أن األخ ـي ــر أجـ ــاز ت ـمــديــد مــدة
عـقـ َـدي الـخـلــوي ،وبــالـتــالــي يـكــون هو
ّ
املعني بالترخيص باستعادة إدارة
ً
القطاع عند انتهاء فترة التمديد عمال
بقاعدة املوازاة في الصيغ .فهكذا قرار
يفترض عندها أن مجلس الوزراء هو
املولج بإدارة القطاع ،وبالتالي يعود
إلـيــه ،باالستناد إلــى هــذه الصفة ،أن
يــديــر ال ـق ـطــاع بــالـطــريـقــة ال ـتــي يــراهــا
مـنــاسـبــة ،ويقتضي بــالـتــالــي الـعــودة
ّ
إلـيــه عـنــد كــل ق ــرار يتعلق بالخلوي،
فـ ــي حـ ــن أن ال ـ ــواق ـ ــع أن مـ ــن ي ـتــولــى
إدارة ال ـق ـطــاع ه ــو وزيـ ــر االت ـص ــاالت
بواسطة املديرية العامة لالستثمار
والصيانة».

أوقفوا السعار الطائفي!
ِ
عبد الكافي الصمد
َ
لم تتوان مجموعات من التيار الوطني
الـحــر ومــرافـقــي الـنــائــب زي ــاد أس ــود من
ج ـهــة ،وم ـج ـمــوعــات م ــن املـحـتـجــن من
مــدي ـنــة طــراب ـلــس وم ـنــاصــريــن لـلـقــوات
ّ
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،م ــن اف ـت ـع ــال ت ــوت ــر طــائـفــي
وم ـن ــاط ـق ــي ف ــي الـ ـب ــاد ل ـي ــل أمـ ـ ــس ،فــي
أخطر مرحلة ّ
يمر بها لبنان واملنطقة.
الـحـكــايــة كـمــا ج ــرى الـ ـت ــداول بـهــا على
وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،ب ــدأت
بعد اعـتــراض عــدد مــن الـشـبــان ،بينهم
مناصرون للقوات اللبنانية على وجود
أسود في أحد مطاعم جونية .ثم سرعان
م ــا ت ـطــور اإلشـ ـك ــال ّب ـعــد ق ـيــام مــرافـقــي
أسود بضرب أحد الشبان الطرابلسيني
وتصويره أثناء «إذاللهم» له ،مع إطالق
عبارات «كانتونية» ،وتوجيه الشتائم
له .ومع انتشار الفيديو الذي ُيظهر ما
ّ
جرى ،انتقل التوت ّر إلى طرابلس ،حيث
تـجـ ّـمــع ع ـشــرات الــش ـبــان لـلـتــوجــه نحو
جونية والـبـتــرون مــع دع ــوات وشتائم
طــائ ـف ـيــة وتـ ـه ــدي ــدات ل ـل ـت ـيــار الــوط ـنــي
الحر .وبالفعلّ ،
توجهت مجموعات من
طــراب ـلــس إل ــى ال ـب ـتــرون ،حـيــث حــاولــت
القوى األمنية منعهم من الوصول ،فيما
ُس ّجل إشكال على مدخل البترون بني
مناصرين للوطني الحر واملجموعات
الطرابلسية.
ُ
وبـ ـس ــرع ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،قـ ـ ِـطـ ــع الـ ـع ــدي ــد مــن
ال ـط ــرق ف ــي ال ـب ـقــاع األوسـ ــط وال ـش ـمــال،
بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع تـ ـجـ ـمـ ـع ــات عـ ـل ــى خــط
الساحل الجنوبي ،وإطالق عبارات ضد
«الوطني ّ
الحر».
وليس خافيًا وجــود أجــواء لــدى التيار
الــوطـنــي الـحـ ّـر تــؤشــر إلــى ق ــرار ب ــ«الـ ّ
ـرد
ٍ
ب ــامل ـث ــل» ع ـلــى ال ـ ـحـ ــوادث ال ـت ــي سجلت
خـ ــال األس ـب ــوع ــن األخ ـي ــري ــن م ــن قبل
«ث ـ ـ ـ ـ ّـوار» ي ــاح ـق ــون ن ــواب ــا ووزراء فــي
الـتـيــار فــي أكـثــر مــن مـنـطـقــة ،إذ يعتبر
اإلشـ ـك ــال م ــع أس ـ ــود أمـ ــس ال ـث ــان ــي من
ً
نــوعــه خــال يــومــن ،فـضــا عـ ّـمــا حصل
مــع نــائــب رئـيــس مجلس ال ـنــواب إيلي
الفرزلي والوزير السابق رائد خوري.
ّ
يتحول إلى
هذا التصعيد الخطير يكاد
اشتباك طائفي ،مع محاوالت الفريقني
ّ
شد العصب على حساب السلم األهلي
والـتـحــريــض الـطــائـفــي واملـنــاطـقــي ،في
لعبة وقـحــة ت ـهـ ّـدد وح ــدة لـبـنــان وســط
كل أجواء التوتر الطائفي التي تعصف
باإلقليم.
التوتر في طرابلس لم يكن وليد ساعة

ليل أمــس ،إذ سبقه نهارًا احتقان على
خلفية ق ـيــام مــرافـقــن ملـحــافــظ الـشـمــال
رم ــزي نـهــرا بـضــرب أحــد املحتجني في
س ــراي ــا ط ــراب ـل ــس ،م ــا أدى إلـ ــى مــوجــة
غضب وتهديد للمحافظ بعدم العودة
إلى املدينة.
وي ــوم أم ــس ،لــم تـكــن امل ـ ّـرة األول ــى التي
يخرج فيها محافظ الشمال من مكتبه
فــي ســرايــا طــرابـلــس خلسة ،وبمواكبة
أمـ ـنـ ـي ــة ،خ ـش ـيــة تـ ـع ـ ّـرض م ـح ـت ـ ّـج ــن لــه
َ
ّ
تجمعوا عند مدخلي السرايا ،مطلقني
ّ
هـتــافــات ض ــده ،ومـطــالـبــن بــإقــالـتــه من
م ـن ـص ـبــه ب ـع ــدم ــا تـ ـ ّ
ـوعـ ــدوه ب ـم ـن ـعــه مــن
ّ
الدخول إلى سرايا املدينة مجددًا.
فمنذ ان ـطــاق ش ــرارة ال ـحــراك الشعبي
في  17تشرين األول املاضي ،عمد عدد
مــن الـشـ ّـبــان والناشطني املنضوين في
َ
الـ ـح ــراك إل ــى االع ـت ـص ــام أمـ ــام مــدخــلــي
س ــراي ــا ط ــراب ـل ــس ،بـشـكــل ش ـبــه يــومــي،
داعــن إلى إقالة نهرا .اتهموه بالفساد
وامل ـح ـس ــوب ـي ــات ،ودخ ـ ــل بـعـضـهــم إلــى
مبنى الـســرايــا واعـتـصـمــوا أم ــام باحة
مكتب نهرا في الطبقة الثانيةّ ،
مرددين
هتافات وشتائم بحقه ،بعدما فتحوا
ّ
هواتفهم الشخصية وبــث ما يقولونه
ويـفـعـلــونــه م ـبــاشــرة ع ـلــى الـ ـه ــواء عبر
ّ
منصات التواصل االجتماعي ،ما كان
يــدفــع ح ــراس ن ـهــرا وع ـنــاصــر األج ـهــزة
ّ
التعرض لهم ،خشية
األمنية إلــى عــدم
أن ي ـت ـسـ ّـبــب ذلـ ــك ب ــان ــدف ــاع املـحـتـجــن
امل ــوج ــودي ــن ف ــي س ــاح ــة ع ـبــد الـحـمـيــد

ّ
كرامي (الــنــور) املـجــاورة نحو السرايا.
يـ ـ ــوم اإلث ـ ـنـ ــن امل ـ ــاض ـ ــي ،وبـ ـع ــدم ــا عـلــم
ّ
ّ
املحتجون بــأن نهرا ي ــداوم فــي مكتبه،
اعتصم عدد منهم أمام مدخل السرايا،
ورشـ ـ ـق ـ ــوا نـ ــوافـ ــذ م ـك ـت ـبــه بـ ـح ـ ّـب ــات مــن
البرتقال ،في إشــارة منهم إلى انتمائه

ّ
محتجون
طالب
محافظ الشمال بعدم
العودة إلى طرابلس

ّ
إلى التيار الوطني الحر ،قبل أن يتسلل
عدد منهم إلى أمام مكتبه ،حيث كالوا
االتهامات والشتائم له.
ي ــوم أم ــس ،ت ـكـ ّـرر املـشـهــد ،فـتـ ّ
ـوجــه أحــد
ّ
املحتجني ،ويدعى خالد الديك ،إلى أمام
مكتب املحافظ ،ومن هناك وبعدما فتح
ّ
كــامـيــرا هاتفه الـخـلــوي كاملعتاد للبث
املباشر ،بدأ بإطالق الهتافات ّ
ضد نهرا،
متهمًا ّإياه بالفساد ،ومطالبًا بخروجه
م ــن مـكـتـبــه ألن «ط ــراب ـل ــس ال ت ــري ــده».
ّ
غير أن أحــد عناصر حماية نهرا هجم
عـلــى ال ــدي ــك وان ـه ــال عـلـيــه م ــع عناصر

آخرين ضربًا ولكمًا بعدما نزعوا منه
هاتفه الخلوي ،قبل أن يتدخل عناصر
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة امل ــوج ــودة فــي املـكــان
ل ـفـ ّـك اإلشـ ـك ــال ،وي ـط ـل ـقــوا سـ ــراح الــديــك
قبل استفحال األمر ،وخصوصًا بعدما
ّ
وج ــه نــاشـطــون على وســائــل التواصل
االجـتـمــاعــي ،بـعــد دقــائــق مــن اإلش ـكــال،
دعوات إلى االعتصام أمام السرايا.
وبالفعل ،لم تكد ّ
تمر دقائق حتى كان
ع ـ ـشـ ــرات امل ـح ـت ـ ّـج ــن ي ـت ـج ـ ّـم ـع ــون أمـ ــام
َ
مدخلي السرايا ،ما دفع عناصر القوى
األمنية املكلفة حماية السرايا إلى إغالق
املــدخـلــن ،ومـنــع دخ ــول أو خ ــروج أحــد
من السرايا وإليها ،مطلقني التهديدات
بحق نـهــرا ،ومتوعدين ّإي ــاه باالنتقام
لزميلهم ،فيما كان البعض منهم يدعو
إلــى الـنــزول إلــى الـبـتــرون ،مسقط رأس
نهرا ،واالعتصام أمام منزله.
بعد م ــرور نحو ســاعــة على االعتصام
ّ
املحتجون
وإط ــاق ســراح الــديــك ،غــادر
َ
مدخلي الـســرايــا ،األمــر الــذي أفسح في
امل ـجــال أم ــام ن ـهــرا ل ـل ـخــروج مــن مكتبه
م ـس ــرع ــا ب ــات ـج ــاه امل ـص ـع ــد ،ومـ ـن ــه إل ــى
س ـيــارتــه ف ــي الـطـبـقــة األرضـ ـي ــة .وغ ــادر
الـســرايــا بـمــوا ّكـبــة أمـنـيــة .وك ــاد املــوكــب
يدهس أحد الناشطني الذين اعترضوا
طريقه ،وهو محمد شوك أحد املشرفني
ع ـلــى هـيـئــة «ح ـ ــراس امل ــدي ـن ــة» ،م ــا دفــع
شوك وآخرين إلى بث فيديو على مواقع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي يـطــالـبــون نـهــرا
«بعدم العودة ّ
مجددًا إلى طرابلس».
(هيثم الموسوي)

تقرير

 14شباط  :2020الحريري «ثائرًا» على باسيل
ُ
ّ
ال ــق ــدام ــى ك ــل إل ــى مـمـلـكـتــه ،ح ـيــث لم
ُيـعــد هـنــاك مــن مـجــال لتشكيل جبهة
معارضة ،على الرغم من التوحد ضد
العونيني.
ّ
بـ ـحـ ـس ــب الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـت ـ ــي وزعـ ـ ـ ـ ــت،
ً
إحياء
سيشارك نحو  3500شخص،
ِ
ل ـلــذكــرى ف ــي قــاعــة ُمـقـفـلــة .كـمــا جــرت
ّ
الـ ـع ــادة ،سـيـتـخـلــلـهــا «عـ ــرض شــريــط
وثــائ ـقــي وتـحـيــة وجــدان ـيــة فـنـيــة الــى
روح الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـحـ ــريـ ــري ورفـ ــاقـ ــه
الـشـهــداء» .أمــا على املنبر ،فلن يكون
لغير الحريري كلمة في هذه املناسبة.
كـ ـلـ ـم ــة ل ُـ ـ ــن ي ـ ـجـ ـ َـهـ ــد خـ ــال ـ ـهـ ــا رئـ ـي ــس
تـيــار «املـسـتـقـبــل» فــي تـبــريــر «تفاهم
املـ ـص ــال ــح» الـ ـ ــذي عـ ـق ــده م ــع بــاس ـيــل.
عوضًا عن ذلك ،فإن التوجه حتى اآلن
بـحـســب امل ـع ـلــومــات ه ــو «الـتـجـيـيــش
الـسـيــاســي ضــد ال ـت ـيــار ال ـعــونــي على
ق ــاع ــدة تـصـفـيــة ال ـح ـســابــات ،وتـبــريــد

الخطاب باتجاه حزب الله» .سيخرج
ال ـح ــري ــري «ثـ ــائ ـ ـرًا» ع ـلــى بــاس ـيــل في
أول إطاللة «سياسية ـ ـ شعبية» بعد
انتفاضة  17تشرين ،وهو عاد مساء
أم ــس ال ــى ب ـي ــروت م ــن ب ــاري ــس حيث
َ
كـ ــان يـنـتـظــر ق ـب ــول طـلـبــه ل ـل ـقــاء ولــي
الـعـهــد الـسـعــودي محمد بــن سلمان.
وفــي األي ــام املاضية ،عقد اجتماعات
م ــع دائ ــرت ــه ال ـقــري ـبــة وم ـج ـمــوعــة من
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــاريـ ــن ل ـ ــوض ـ ــع الـ ـعـ ـن ــاوي ــن
ال ـعــري ـضــة ل ـ َل ـخ ـطــاب .ع ـنــاويــن قــابـلــة
للتعديل وف ــق جــو زي ــارة السعودية،
حصلت قبل موعد الذكرى.
إن
ُ
ّ
َ
كان من املفترض أن يحط الحريري في
الرياض بداية األسبوع الحاليً ،لكن
الديوان امللكي لم يأذن له ،وخاصة أن
دخوله الى اململكة مشروط باللقاء مع
ابن سلمان .يقول العارفون إنه ّ
توسط
لــدى بعض أصــدقــائــه مــن الفرنسيني

واألميركيني لتعبيد الطريق ،مؤكدين
َ
أن «ال ـط ـلــب ل ـي ـ َـس م ــرف ــوض ــا ،ب ــل هو
ق ـي ــد الـ ـبـ ـح ــث» .قـ ــد يـ ـك ــون ال ـح ــري ــري
«راغ ـب ــا ف ــي ج ــس الـنـبــض الـسـعــودي
ت ـجــاهــه ك ــي يـبـنــي خ ـطــابــه ع ـلــى هــذا
األس ــاس» ،وربـمــا ينتظر ابــن سلمان
موقفًا منه في  14شباط كي ّ
يقرر إن
َ
كـ ــان سيستقبله أو ال ،بـعــدمــا ذهــب
ال ـ ــى ال ـت ـس ــوي ــة غ ـص ـب ــا عـ ــن ال ـج ـم ـيــع
مــن دون ضـمــانــات ســوى عــودتــه الى
ّ
رئاسة الحكومة .لكن املؤكد أن رئيس
ـابــق ُيــريــد أن يستعني
الـحـكــومــة ال ـسـ ِ
ُ
تصاعد مكانة
بغطاء اململكة ملواجهة
ُ
«املـعــارضــن» له في الساحة السنية.
ـرف
ن ـه ــاد امل ـش ـن ــوق ف ــي ب ـي ــروت وأش ـ ّ
ري ـفــي فــي ال ـش ـمــال ،إضــافــة إل ــى سنة
ـادر
 8آذار .وح ـس ــب م ــا ت ـكـ ِـشــف م ـص ـ ِ
ُمتابعة ،فإن العالقة بينه وبني رؤساء
الحكومات السابقني َ
ليست على ما

الكازينو يواجه األزمة :تخفيض في نسب الـ Bonus
ُيرام ،فهو ّ
يحملهم (تحديدًا) الرئيس
ـابــق ف ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة ،مسؤولية
ال ـسـ ِ
ع ــدم تـكـلـيــف ال ــوزي ــر ال ـســابــق محمد
الصفدي تشكيل الحكومة ،وانعكس
ذلـ ــك ب ـ ــرودة ف ــي ال ـع ــاق ــة م ــع نـجـيــب
ميقاتي ،وفتور مع تمام سالم.
األخ ـ ـيـ ــر وصـ ـلـ ـت ــه ال ـ ــدع ـ ــوة ل ـح ـضــور
الـ ــذكـ ــرى ،ع ـلــى ع ـكــس ال ـس ـن ـي ــورة ،إذ
إن هـنــاك معلومات متضاربة بشأن
دعوته .حتى يوم اإلثنني املاضي ،لم
ّ
ُ
يكن قد تسلمها ،كذلك وزير الداخلية
الـســابــق نـهــاد املـشـنــوق .لـكــن الــدعــوة
ّ
ح ــط ــت ع ـلــى م ـك ـتــب ال ــوزي ــر ال ـســابــق
أش ـ ــرف ري ـف ــي ال ـ ــذي «مـ ــن امل ـ ّ
ـرج ــح أن
يـحـضــر» كـمــا قــالــت م ـص ــادره .وفيما
ج ـ ـ ــرى اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء جـ ـم ــاع ــة «األم ـ ــان ـ ــة
ال ـع ــام ــة» ل ـ ـ  14آذارُ ،دعـ ــي «الـ ـق ــوات»
و«الكتائب» و«األحرار» ،كذلك الحزب
«االشتراكي».
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ك ــازي ـن ــو ل ـب ـنــان ُم ـت ـض ـ ّـرر أي ـض ــا من
األزمـ ــة االق ـت ـصــاديــة .ل ـل ـمـ ّـرة األول ــى
م ـن ــذ ت ـع ـيــن روالن خ ـ ــوري رئـيـســا
ملجلس اإلدارة ،في الـ  ،2017ينقلب
م ـي ــزان األرب ـ ــاح م ــن اإلي ـج ــاب ــي إلــى
خسرها
الـسـلـبــي 20 .مـلـيــون دوالر ِ
ال ـك ــازي ـن ــو ،ف ــي مـ ـ ّـدة  65ي ــوم ــا ،منذ
ان ــدالع انـتـفــاضــة  17تـشــريــن األول.
ان ـع ـكــس ذل ــك ع ـلــى ص ــاف ــي األر ّبـ ــاح
الــذي كــان مــن املفترض أن ُيحققها
امل ــرف ــق ن ـهــايــة ال ـ ـ  ،2019وبــال ـتــالــي
ب ـ ــات ـ ــت ب ـ ـعـ ــض االمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــازات الـ ـت ــي
ي ـح ـصــل عـلـيـهــا امل ــوظ ـف ــون مــوضــع
بحث إللغائها .فبحسب ما يتناقله
عـ ـ ٌ
ـدد م ــن ال ـع ــام ـل ــن ف ــي ال ـك ــازي ـن ــو،
ُ
تريد اإلدارة خفض بعض الرواتب،
واس ـت ـبــدال نـظــام ال ـع ــاوة ()Bonus
املـ ـعـ ـم ــول بـ ــه بــال ـب ـق ـش ـيــش (.)Tips
حـ ــال ـ ـيـ ــا ،ي ـح ـص ــل املـ ــوظ ـ ـفـ ــون ع ـلــى

ال ـ ـعـ ــاوات بـنـسـبــة م ــا ب ــن الـ ـ ـ %80
والـ ـ ـ  %130م ــن روات ـب ـه ــم ،ح ـتــى لو
ل ــم ُي ـ ًسـ ّـجــل أرب ــاح ــا .أثـ ــار املــوضــوع
بـلـبـلــة بــن الـعــامـلــن فـ ّـي الـكــازيـنــو،
ُ
الذي توضح مصادره أنه «لن تلغى
االم ـ ـت ـ ـيـ ــازات الـ ـت ــي ي ـح ـص ــل عـلـيـهــا
امل ــوظ ـف ــون» .ال ـخ ـطــوة ال ـتــي ق ــد يـتـ ّـم
ال ـل ـجــوء إل ـي ـهــا ،ه ــي «خ ـفــض نسبة
ال ـ ـعـ ــاوة الـ ـت ــي ي ـن ــال ــون ـه ــا ،بـسـبــب
األوض ـ ــاع االق ـت ـصــاديــة اآلن ـي ــة ،إلــى
ّ
أن ت ـت ـحـ ّـســن ال ـ ـظـ ــروف ويـ ـع ــود ك ــل
ّش ــيء إل ــى حــالـتــه الـطـبـيـعـيــة» .كما
أن ــه سيتم «خـفــض نسبة قليلة من
املـ ـص ــاري ــف ،ع ـلــى أن ن ـضــع دراسـ ــة
ّ
جديدة للوضع كل ثالثة أشهر».
ليس التدهور االقتصادي في البلد
ً
وح ـ ــده مـ ـس ــؤوال ع ــن ت ــآك ــل إيـ ـ ــرادات
الكازينو .فمنذ منتصف عام ،2016
ارتفعت ّ
حصة الــدولــة مــن اإلي ــرادات

من  %40إلى  .%50لذلكُ ،ي ّ
عد واحدًا
م ـ ــن األه ـ ـ ـ ـ ــداف ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة لـ ـ ـ ــإدارة
ّ
التوصل إلى اتفاق مع وزارة املالية
إلعادة النظر بالحصة التي تأخذها.
ً
فـضــا عــن سعي اإلدارة إلــى تمديد

تحاول اإلدارة
االتفاق مع «المالية»،
إلعادة النظر بالحصة
التي تأخذها

ّ
مدة االمتياز ،التي تنتهي بعد ست
ّ
ّ
س ـن ــوات« ،ح ــت ـ ُـى ن ّـتـمــكــن م ــن الـقـيــام
باستثمارات ونحقق األرباح».
ُ
مــن ناحية أخ ــرى ،تعقد الـيــوم لدى
ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي ج ـب ــل لـبـنــان
نـ ــدي ــم ال ـ ـنـ ــاشـ ــف ،ج ـل ـس ــة م ــواج ـه ــة
بــن رئـيــس مـجـلــس اإلدارة واملــديــر
الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـسـ ــابـ ــق لـ ـك ــازيـ ـن ــو ل ـب ـن ــان
ح ـم ـي ــد ك ـ ــري ـ ــدي ،واملـ ـح ــام ــي وديـ ــع
ع ـ ـقـ ــل ،بـ ـع ــدم ــا تـ ـغ ـ ّـي ــب كـ ــريـ ــدي عــن
الـجـلـســة األولـ ــى (ب ـتــاريــخ  9كــانــون
السفر .وعقل،
الثاني  )2020بداعي
ّ
بصفته ُمـقـ ّـدم دعــاوى بحق كريدي
ويطلب فيها تعيني حارس قضائي
لحماية األم ــوال الـعـ ّ
ـامــة والـخـ ّ
ـاصــة،
يـمـلــك مـسـتـنــدات جــديــدة ح ــول دفــع
مجلس اإلدارة السابق مبالغ مالية
الع ــامـ ـي ــن ومـ ــؤس ـ ـسـ ــات إع ــام ـي ــة
ـواد وجـ ـمـ ـعـ ـي ــات وس ـي ــاس ـي ــن.
ون ـ ـ ـ ـ ـ ٍ

وبـ ـحـ ـس ــب مـ ـعـ ـل ــوم ــات «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»،
ُ
ت ــدرس إمكانية توقيف كــريــدي في
ح ــال ع ــودت ــه إل ــى لـبـنــان وح ـضــوره
جـلـســة الـتـحـقـيــق .الــافــت فــي األمــر
ّأن اإلدارة الحالية للكازينو ،لم ّ
تد ِع
ُ ّ
ع ـلــى ك ــري ــدي أو ت ـح ــق ــق ف ــي الـتـهــم
بحقه والـهــدر فــي امل ــال الـعــام ،علمًا
ّ
ّ
املعني األول بما يجري .وهي
بأنها
ُ
لــم تـجــر تــدقـيـقــا داخـلـيــا بـشــأن أداء
ّ
اإلدارة ال ـســاب ـقــةُ ّ .ج ــل م ــا ص ـ ّـرح به
ّ
خ ــوري ،ســابـقــا ،أن ــه «ح ــن تسلمت
الـ ـك ــازيـ ـن ــو لـ ــم يـ ـك ــن مـ ــديـ ــونـ ــا ،لـكــن
خــال عشر سـنــوات كانت مداخيله
تنخفض بني  %8و .%10وفي العام
األول (فـ ــي ع ـه ــد خ ـ ـ ــوري) ارت ـف ـعــت
املــداخـيــل بنسبة  ،%10وع ــام 2018
بنسبة  ،%12فانتقلنا من الخسارة
الى الربح».
(األخبار)

