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لبنان

لبنان
قضية اليوم

تقرير

ماكرون في بيروت نهاية األسبوع:
موفد
ّ
الفرنسيون «سلتهم فاضية»
َ
يصل الموفد الفرنسي باتريك
ِ
دوريل إلى بيروت نهاية األسبوع .ثمة
من ّ
يعول على هذه الزيارة باعتبار
أن نتائجها ستكون حتمًا إيجابية.
ّ
تتقاطع
المعلومات
كل
اآلن
ى
حت
ً
لون حلوال
حول أن الفرنسيين ال ِ
يحم ّ
جدية ،فالعثرات الخارجية ال تقل عن
تعقيدات الداخل
ميسم رزق
ُ
ُ
لم يكن ينقص صورة الغموض الكبير
يكتنف املساعي الدولية «ألجل
الــذي
ِ
ل ـب ـن ــان» س ـ ــوى ت ـض ـ ُ
ـاع ــف امل ــؤش ــرات
الــداخـلـيــة السلبية لــدحــض التعويل
ُ
على حــراك فرنسي ،ز ِعــم أنــه سيؤدي
الــى والدة حكومية قريبة جـدًا ،وذلك
من خالل مؤشرات عديدة:
ُ ّ
الحكومة املكلف سعد
األول ،أن رئيس َ
الحريري ،الذي كانت القوى السياسية
خارج البالد،
ِ
تنتظر ّأخبارًا عن جولته ِ
الوفاضَ .
بعد
بدأ يتبي لها أنه خالي
ّ
يتوجه الحريري
مصر واإلمــارات ،لن
َ
إلى باريس كما كان متوقعًا .وبحسب
ّ
أك ـثــر م ــن م ـص ــدر ،سـيـتــوجــه الــرئـيــس

استطالع
حاول الفرنسيون َ
األجواء ُبشأن إذا ما كان
هناك ما ي ِمكن القيام به
امل ـك ـلــف م ــن أب ــو ظ ـبــي ال ــى تــرك ـيــا في
ّ
غـضــون يــومــن ،وزيــارتــه هــذه تتعلق
ّ
بـمـلـفــات «مــالـيــة  -شـخـصـيــة» تتصل
بــأعـمــالــه ه ـنــاك .وه ــذا األم ــر يعني أن
ل ـيــس ف ــي ج ـع ـبــة ال ـفــرن ـس ـيــن م ــا هــو
لنقاشه مع الحريري.
جديد
ِ
الـثــانــي ،هــو االت ـصــاالت الـتــي أجــراهــا
ال ـفــرن ـس ـيــون ف ــي األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة مع
ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ،ت ـح ــدي ـدًا املـعـنـيــة

لم َ
تنجح باريس في التوافق مع السعودية ،على غرار توافقها مع اإلمارات (هيثم الموسوي)

بملف تأليف الحكومة .من بعبدا الى
عــن التينة م ــرورًا ب ـحــارة حــريــك .في
حديثهم ،لم ّ
يقدم الفرنسيون أي فكرة،
ولم َيظهر في كالمهم أن في جعبتهم
م ــا يـسـتـطـيـعــون م ــن خ ــال ــه الـضـغــط
ع ـلــى الـلـبـنــانـيــن لـتـقــديــم ال ـت ـن ــازالت.
ب ــل ع ـلــى ال ـع ـكــس ،ح ــاول ــوا اسـتـطــاع
َ
األجـ ـ ــواء ب ـشــأن إذا م ــا كـ ــان ه ـنــاك ما
ُي ِمكن القيام به!

والـثــالــث ،اسـتـمــرار الـتـعــارك الداخلي،
ُ
ال ــذي تـ ـ ّـو َج أخ ـي ـرًا بــالـهـجــوم املـتـبــادل
َ
بـ ــن رئ ـي ـس ـ ّـي ال ـج ـم ـه ــوري ــة َ ومـجـلــس
النواب َ
عبر اإلعــام .وإن كانت خلفية
ه ــذا ال ـت ـعــارك ،ظــاهــريــا ،هــو مــا صـ ّـرح
به النائب أنــور الخليل حول «الفصل
السابع» ،لكن يبقى األصل في حزازات
النفوس بني الرئيسني.
آخ ـ ــر املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ب ـح ـســب م ــا أك ــدت ــه

مـ ـص ــادر لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أن مـسـتـشــار
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
ل ـ ـش ـ ــؤون ال ـ ـش ـ ــرق األدن ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ب ــات ــري ــك
ّ
دوريــل ،سيحط في بيروت نهاية هذا
َ
َ
األس ـبــوع .ثمة مــن يتعامل فــي لبنان
م ــع تــوق ـيــت الـ ـع ــودة ال ـفــرن ـس ـيــة ،على
أن ـه ــا وث ـي ـقــة ال ـص ـلــة ب ـم ـنــاخ إقـلـيـمــي
ّ
مستجد ّأسست له نتائج االنتخابات
األم ـيــرك ـيــة األخـ ـي ــرة ،وأن ه ــذا امل ـنــاخ

ّ
يتجه باملشهد اللبناني نحو مرحلة
ه ــدن ــة ع ـب ــر ت ــأل ـي ــف ح ـك ــوم ــة ظــرف ـيــة
بـ«التراضي»َ .
غير أن مسار األمور في
ّ
الـخــارج َ
ليس أقــل تعقيدًا من الداخل،
ُ
وتعيقه أكثر من عثرة.
َ
 بعد أن رأت باريس في تغيير اإلدارةاألمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــرصـ ــة ل ـل ـت ـع ــوي ــض عــن
إخفاقها في امللف اللبنانيّ ،
توجهت
ال ــى واشـنـطــن لـتـعــويــم مـبــادرتـهــا من

مداوالت مناقصة الفيول :الشركات
«اللبنانية العالمية» يحق لها المشاركة
جــديــد .ال ــواق ــع أن األمـيــركـيــن ليسوا
ّ
إيـ ـج ــابـ ـي ــن ف ـ ــي م ـ ــا يـ ـتـ ـع ــل ــق ب ــامل ـل ــف
اللبناني ،بعكس مــا يـحــاول البعض
التسويق .األميركيون أولوياتهم في
م ـكــان آخ ــر ،ول ـب ـنــان عـلــى آخ ــر ج ــدول
أعمالهم ،لــذا فــإن وضــع املـلــف بأيدي
الفرنسيني َ
ليس تفويضًا مطلقًا ،لكن
تــرك األمــر لهم للبحث عن حلول «إما
أن يــرفـضـهــا األم ـيــرك ـيــون أو يقبلون
بها في ما بعد».
 لـ ــم ت ـن ـ َـج ــح بـ ــاريـ ــس ح ـت ــى اآلن فــياستنساخ تــوافــق فرنسي  -سعودي،
ع ـ ـلـ ــى غـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي –
اإلمـ ــاراتـ ــي .اإلم ــاراتـ ـي ــون ك ــان ــوا أكـثــر
ّ
انـ ـفـ ـت ــاح ــا ف ـ ــي م ـ ــا يـ ـتـ ـع ــل ــق بـ ــاألزمـ ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ب ـي ـن ـمــا الـ ــريـ ــاض ال ت ــزال
عند موقفها الــرافــض ألي تسوية مع
إيــران وحــزب الله ،وبالتالي لن يكون
ب ـم ـق ــدور اإلم ـ ـ ـ ــارات ال ـق ـي ــام بـ ــأي دور
ّ
فـ ّـعــال مستقل عــن الـسـعــوديــة ،كما لن
يكون لدى الرئيس املكلف القدرة على
تجاهل الفيتو السعودي ألي تسوية،
َ
كان الفرنسيون ّ
عرابيها.
حتى ولو
 ال رأي واحدًا داخل اإلدارة الفرنسيةبـشــأن األزم ــة اللبنانية؛ ففيما يميل
مدير وكالة االستخبارات الخارجية
برنارد إيمييه الى الحريري ،بطبيعة
صديقًا قديمًا
الـحــال نـظـرًا إلــى كــونــه ّ
لجماعة «ث ــورة األرز» ،يـفــضــل رجــال
اإلليزيه تدوير الزوايا «على الطريقة
اللبنانية».
وأخـ ـ ـيـ ـ ـرًا واألهـ ـ ـ ـ ــم ،ط ـغ ـي ــان ال ـس ـق ــوف
ال ــداخ ـل ـي ــة ع ـل ــى م ــا عـ ــداهـ ــا .ف ــا أح ــد
مــن األط ــراف املـتـصــارعــن يـ ِـجــد نفسه
مضطرًا الــى الـتــراجــع .الـحــريــري  -في
جــول ـتــه خ ـ ــارج الـ ـب ــاد  -س ـ ِـم ــع كــامــا
مــن قبيل أن الــرعــايــة اإلقـلـيـمـيــة التي
ي ـب ـح ــث ع ـن ـه ــا هـ ــي مـ ـش ــروط ــة ب ـع ــدم
تنازله وبعدم العودة عن الالءات التي
َ
سـبــق أن وضعها ،بينما خــاصــة كل
حديث مع رئيس تكتل «لبنان القوي»
النائب جبران باسيل مفادها «ما َ
دام
ال ـح ــري ــري ه ــو الــرئ ـيــس امل ـك ـلــف ،ومــا
دام كل فريق يشترط حصته وأسماء
ال ـ ــوزراء ،فـيـحــق لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة
أن يطالب بحصة وازن ــة ،وان ّ
يسمي
وزراءه».

تقرير

ّ
مصارف تخفض قيمة دوالر الرواتب لموظفيها« :المركزي» يهددنا
ليا القزي
«املنصة» ُامل ّ
ّ
حدد
اختراع سعر صــرف
بـ 3900ليرة لبنانية لكل دوالر ،كان له
«فــائــدة» بالنسبة إلــى موظفي بعض
امل ـص ــارف ال ـت ـجــاريــة .ف ـع ـ ٌ
ـدد كـبـيــر من
هذه املصارف ،قام في األشهر الثمانية
األخـ ـي ــرة ب ـت ـحــويــل ن ـس ـبــةٍ م ــن رواتـ ــب
الـعــامـلــن لــديـهــا إل ــى ال ـ ــدوالر بحسب
ّ
سعر صرف  1515ليرة للدوالر ،حتى
ّ
ي ـت ـمــكــن امل ــوظ ـف ــون م ــن سـحـبـهــا على
ٌ
أساس سعر  3900ليرة للدوالر .خطوة
اع ـت ـب ــرت ـه ــا إدارات امل ـ ـصـ ــارف «إب ـ ــرة
املــورفــن» ملوظفني يـســود مستقبلهم
املهني القلق ،بعد أن كــانــوا قبل سنة
ُ«ي َ
حسدون» على «وظيفة املكتسبات»
ّ
الجمة .ومــن جهة العاملني ّفقد قبلوا
بهذه «الزودة» على اعتبار أنها تسند
احتياجاتهم وتـسـ ّـد جــزءًا ولــو يسيرًا
من التآكل الذي أصاب رواتبهم .ولكن
ّ
يبدو أن تاريخ صالحية هذه الخطوة
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قد شارف على االنتهاء.
قـ ـب ــل ق ـ ــراب ـ ــة أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،أب ـ ـلـ ــغ م ـص ــرف
«س ـ ــارادار» املــوظـفــن لــديــه تعديل آلية
دفــع الــرواتــب ،واسـتـبــدال سعر ال ــ3900
ب ـس ـعــر صـ ــرف ي ـب ـلــغ  3100ل ـي ــرة على
ّ
اعـتـبــار أن ه ــذا «سـعــر دوالر الـشـيــك»،
الذي يقوم املصرف ببيعه في «السوق»
ّ
ّ
حتى يتمكن من تسديد الرواتب ،مع ما
تعنيه من ترتيب خسائر إضافية على
ميزانيته .هذه الرواية ّقدمها «سارادار»
للموظفني ،طالبًا منهم التوقيع على
موافقتهم اعتماد سعر الصرف الجديد.
مل ـ ــاذا ت ــراج ــع «سـ ـ ـ ـ ــارادار» ع ــن «خــدمــة
الــ »3900ليرة؟ اإلدارة أبلغت املوظفني
ّأن مـصــرف لـبـنــان ُ
«م ـنــزعـ ٌـج» مــن هــذه
ّ
«الـخــدمــة» ،خاصة أن مـصــارف أخــرى
حـ ّـولــت كــامــل رواتـ ــب بـعــض املــوظـفــن
يسحبوها
من الليرة إلى الدوالر حتى ً
ّ
وفــق سعر  3900لـيــرة .إضــافــة إلــى أن
«املــركــزي» مــارس نوعًا من «التهديد»
على مـصــارف بـعــدم بيعها املــزيــد من

«ال ــدوالر املـصــرفــي» ،أو طلب تسديده
عـلــى أس ــاس  3900ل ـيــرة .لــذلــك اعتبر
ب ـعــض ال ـعــام ـلــن ف ــي ال ـق ـط ــاع خـطــوة
«سارادار» ُم ّ
قدمة لتبدأ مصارف أخرى
تـخـفـيــض تـقــديـمــاتـهــا إل ــى املــوظ ـفــن،
ع ـب ــر رم ـ ــي امل ـس ــؤول ـي ــة ع ـل ــى م ـصــرف
لـبـنــان .أم ــا انــزعــاج «امل ــرك ــزي» فـمـ ّ
ـرده
ّ
ّ
إل ــى أنـ ــه يـبـيــع ك ــل املـ ـص ــارف «ك ــوت ــا»
ب ــال ــدوالر الـلـبـنــانــي تختلف حصتها
ب ــن م ـص ــرف وآخـ ـ ــر ب ــاخ ـت ــاف حـجــم
محفظته املالية والتزاماته ،كما ُت ِّ
سدد
امل ـصــارف قيمتها بــالـلـيــرة وف ــق سعر
 ،1515السـتـخــدامــات مصرفية وليس
لتمويل سلسلة رتب ورواتب داخلية.
ُي ّخبر أحد املسؤولني املاليني السابقني
أنـ ـ ـ ــه ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـس ــابـ ـق ــة ك ــان ــت
امل ـ ـصـ ــارف ب ـ ـشـ ــروط ُم ـع ـي ـن ــة ت ـش ـتــري
ُ ّ
الـ ــدوالرات مــن مـصــرف لبنان لتغطي
منذ الربع
احتياجات الزبائن« ،ولكن ُ
األخـيــر مــن الـعــام ّ ،2018بــدأنــا نالحظ
وج ــود طلب ُمضخم على ال ــدوالر من

ُ
قـبــل خـمـســة م ـص ــارف ك ـب ــرى  -بشكل
أس ـ ــاس ـ ــي  -ي ـ ـفـ ــوق حـ ــاجـ ــات ـ ـهـ ــا» .فــي
م ـص ــرف ل ـب ـنــان ول ـج ـنــة ال ــرق ــاب ــة على
املـ ـص ــارف بـ ــدأ «ال ـش ـع ــور بــال ـس ـخــن»،
ّ
ألن «امل ـ ــرك ـ ــزي» ي ـب ـيــع الـ ـ ـ ـ ــدوالرات مــن
ً
ّ
ُ
دون أن يـكــون بديال منها .ملــاذا ارتفع
ّ
الطلب؟ ُيجيب املسؤول بأن الدوالرات
ُ
اســت ـخــدم ــت ألك ـث ــر م ــن س ـب ــب« ،مـنـهــا

في الربع األخير ّمن
الـ ،2018بدأ يتضخم
الدوالر من
الطلب على ُ
قبل  5مصارف كبرى

تحويل الودائع من الليرة إلى الدوالر،
وم ـن ـهــا لـلـعـمـلـيــات ال ـت ـج ــاري ــة ،وج ــزء
ُ
منها استخدم لتحويل أنصبة أربــاح
مـســاهـمــن فــي امل ـص ــارف إل ــى ال ــدوالر
وإخــراج ـهــا مــن ل ـب ـنــان» .املـصـيـبــة هي
ّ
أن الـجـهــات الــرقــابـيــة عـلــى امل ـصــارف،
ّ
وعلى رأسـهــاُ «املــركــزي» ،اكتشفت كل
التحركات «املريبة» من دون أن تلجم
ح ـي ـت ــان» امل ـ ـصـ ــارفُ .يـ ـب ـ ّـرر امل ـس ــؤول
« ّ
بــأنــه «لــم يكن ُممكنًا س ــؤال املـصــارف
ع ـل ـنــا ،ول ـك ــن ل ـجــأنــا إلـ ــى طــري ـقــة غير
ّ
مباشرة حتى ال نخلق حالة قلق في
ال ـســوق» .اسـتـفــادت املـصـ ُـارف مــن هذا
«الـخـجــل» الــرسـمــي غـيــر امل ـب ـ ّـرر ،حتى
«تـ ـشـ ـف ــط» مـ ــا أم ـك ـن ـه ــا مـ ــن دوالرات
لـ ــدى م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،إلـ ــى أن «بـ ــدأت
دولــرة الــودائــع ترتفع بشكل كبيرّ ،
ثم
انطلقت انـتـفــاضــة  17تـشــريــن» .شـ ّـرع
مصرف لبنان وجود «الكوتا» بطريقة
ّ
«استنسابية ،فكانت تـتـ ّـم مــراقـبــة كل
م ـصــرف أسـبــوعـيــا ومـعــرفــة كــم بلغت

الـتــزامــاتــه لـيـتـ ّـم تـســديــدهــا» .إذًا كوتا
ال ــدوالر  -الوهمي  -هــي «اخ ـتــراع» ما
بعد انهيار ال ــ ،2019تحصل املصارف
بموجبها على «دوالرات» من مصرف
ُ
ل ـب ـنــان ،ت ـس ـ ّـدد قـيـمـتـهــا بــال ـل ـيــرة وفــق
ٌ ّ
سـعــر  .1515صـحـيــح أن املـبــالــغ التي
ـزي» ان ـخ ـف ـض ــت فــي
ي ـب ـي ـع ـهــا «امل ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ّ
األشهر املاضية ،ولكنها ال تزال سارية.
ُ
ُيفترض بـ«الكوتا» أن تساعد املصارف
على تغطية ف ــارق ال ـقــروض بــالــدوالر
ال ـتــي ُس ـمــح لـلـعـمــاء األف ـ ــراد بدفعها
والـفــوائــد عليها بالليرة ،كما تسديد
الودائع بالدوالر التي ُيريد أصحابها
سحبها وفق سعر املنصة  3900ليرة.
إدارات املـصــارف وجــدت استخدامات
أخرى لـ«الكوتا» ،كاملساعدة في تكوين
املــؤونــات بالليرة ،والـقـيــام بتسويات
مع الشركات واملؤسسات التي ُيساوم
بعضها ً املـصــارف على دفــع الـقــروض
مناصفة بني اللبناني والــدوالر ...وإال
تمتنع عن الدفع.

مناقصة الفيول ال تزال
عالقة على اختالف التفسير
لقرار مجلس الوزراء بين وزارة
الطاقة وإدارة المناقصات.
«المناقصات» كانت طلبت
أن يتم االحتكام إلى مجلس
الوزراء التخاذ القرار المناسب
كما جرت العادة في حالة
الخالف لحسم طبيعة
الشركات التي يحق لها
المناقصة.
ّ
المشاركة في ّ
وزارة الطاقة فضلت تجنب
طلب الموافقة االستثنائية
وذهبت إلى طلب تفسير
القرار من قبل األمانة العامة
لمجلس الوزراء .وقد جاءها
الجواب واضحًا أمس:
هذه الصالحية منوطة
بالمجلس مجتمعًا .وبناءً
عليه ،اكتفت باإلشارة إلى
أن ّمداوالت مجلس الوزراء
توضح أن «المقصود
بشركات النفط العالمية هو
الشركات العالمية ،لبنانية
هل سيحل
أو غير لبنانية»ُ .
ذلك المشكلة وتطلق
المناقصة؟
إيلي الفرزلي
على أهمية حسم الـخــاف بــن وزارة
الـ ـط ــاق ــة وإدارة املـ ـن ــاقـ ـص ــات ب ـش ــأن
تفسير ق ــرار مجلس ال ـ ــوزراء املتعلق
بإطالق مناقصة الستيراد الفيول ،إال
ً
أن إشكاال آخر طرأ على القضية .كتاب
وزيــر الطاقة ريمون غجر إلــى األمانة
ال ـعــامــة ملـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،أثـ ــار نـقــاشــا
دسـتــوريــا  -قــانــونـيــا أبـعــد مــن مسألة
حسم مسألة املناقصة.
درج ــت ال ـعــادة ،فــي حــالــة الـخــاف بني
اإلدارة امل ـع ـن ـيــة («الـ ـط ــاق ــة» ف ــي هــذه
الـحــالــة) وإدارة املـنــاقـصــات ،أن يحال
األم ـ ـ ــر إل ـ ــى م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء الت ـخ ــاذ
امل ـ ـنـ ــاسـ ــب ب ـ ـشـ ــأنـ ــه .لـ ـك ــن ه ـ ـ ــذه امل ـ ـ ــرة،
ألن م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء مـسـتـقـيــل ،وألن
ُ
مناقصة الفيول تعتبر من األولويات
ال ـتــي يـجــب حـسـمـهــا ف ــي أس ــرع وق ــت،
طرح السؤال عن الجهة التي يفترض
ً
بـهــا ال ـح ـســم .أوال ،ك ــان االقـ ـت ــراح بــأن
ي ـس ــري ع ـلــى هـ ــذه ال ـح ــال ــة م ــا يـســري
ع ـلــى امل ــراس ـي ــم ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي حــالــة
ً
ت ـص ــري ــف األعـ ـ ـم ـ ــال .وب ــالـ ـت ــال ــي ،ب ــدال
مــن عــرض األم ــر على مجلس ال ــوزراء
ّ
ل ـبــتــه ،يـكـفــي ا ّل ـح ـصــول ع ـلــى مــرســوم
استثنائي يوقعه رئيسا الجمهورية
وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،م ـت ـض ـم ـن ــا امل ـ ــوق ـ ــف مــن
ال ـخ ــاف .احـتـمــال آخ ــر ج ــرى ال ـتــداول
به ،وكان ّ
يؤيده مدير إدارة املناقصات
جـ ـ ــان الـ ـعـ ـل ـ ّـي ــة ،ي ــدع ــو إلـ ـ ــى أن تـعـمــد
لجنة الـطــاقــة النيابية إلــى حــل حسم
األم ــر ،بصفتها الــرقــابـيــة عـلــى أعـمــال
الحكومة .بالنتيجة ،اعتبر البعض أن
اللجوء إلى لجنة الطاقة يتعارض مع
مبدأ الفصل بني السلطات .وبالتالي
لــم يبق ســوى صــدور قــرار استثنائي
ع ــن رئ ـي ـســي ال ـج ـم ـهــوريــة والـحـكــومــة
يـحـســم امل ــوق ــف بــالـنـيــابــة ع ــن مجلس
الـ ــوزراء .وفيما ت ـ ّ
ـردد أن وزي ــر الطاقة
رفع هذا الخالف إلى رئاسة الحكومة

طالبًا حسمه بـقــرار استثنائيّ ،
تبي
أن مــا رف ـعــه هــو طـلــب «تـفـسـيــر» قــرار
ّ
مجلس ال ــوزراء ( )2020/7/2املتعلق
بـ ــإطـ ــاق م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة لـتـلــزيــم
اس ـت ـيــراد مـ ــادة ال ـف ـيــول لـ ــزوم كـهــربــاء
ّ
لبنان .مطلعون على امللف يعتبرون
أن هــذه الـخـطــوة أتــت بعدما ت ــردد أن
ّ
متحمسة
رئــاسـ ّـة الـجـمـهــوريــة ليست
لـلـتــدخــل فــي األم ــر وحـسـمــه مــن خــال
قرار استثنائي.
فــي كـتــابــه املــرســل بـتــاريــخ  18كــانــون
الثاني  ،2021يقول وزير الطاقة ريمون
غجر إن ال ــوزارة ّ
فسرت عبارة «تكون
ال ـص ـف ـقــة م ــن خـ ــال م ـنــاق ـصــة دول ـي ــة
ت ـش ـتــرك ف ـي ـهــا ش ــرك ــات ن ـفــط عــامل ـيــة»
ب ــأن مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ي ــري ــد «ح ـص ـرًا»
إشـ ــراك شــركــة نـفــط دول ـي ــة ،بـمــا فيها
شــركــات وطنية تملكها دول وتتمتع
ب ـخ ـب ــرات واسـ ـع ــة ف ــي مـ ـج ــال ت ـج ــارة
الـنـفــط ومـشـتـقــاتــه فــي ه ــذه املناقصة
م ــن دون وس ـي ــط ودون ال ـت ـل ــزي ــم مــن
الباطن ،وأعدت دفاتر الشروط الالزمة
لــذلــك( .ن ــص الـبـنــد ح ع ـلــى« :يـفـتــرض
بالعارض أن يكون شركة نفط عاملية»،
ونصت املادة  23على أنه «ال يحق ألي
من الفريقني أن يتنازل كليًا أو جزئيًا
عن أي من حقوقه وموجباته ،بطريقة
م ـبــاشــرة أو غـيــر م ـبــاشــرة ،ألي طــرف
ثالث»).
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ـش ـيــر غ ـج ــر ف ــي ك ـتــابــه
إل ــى أن إدارة املـنــاقـصــات فـ ّـســرت قــرار
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء (بـ ـم ــوج ــب ك ـتــاب ـهــا
املرسل إلى املديرية العامة للنفط في
 )2021/1/13ب ــأن «م ـشــاركــة شــركــات
نفط عاملية لم ترد في منت هذا القرار
على النطاق الحصري ،وال تحول دون
م ـشــاركــة ال ـشــركــات األخـ ــرى الــوطـنـيــة
واملحلية» .وقد اعتبرت «املناقصات»
أن «فرص نجاح املناقصة وتحصينها
م ــن أي ط ـعــن مـحـتـمــل ب ـهــا ي ـفــرضــان
توسيع قاعدة املنافسة ،كما توضيح
قــواعــد املـشــاركــة وآل ـيــات التنفيذ قبل
إطالق املناقصة».
طلب وزير الطاقة «اإلفــادة عن تفسير
قـ ــرار مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء» ك ــان الف ـتــا في
ع ـنــوانــه .ل ــم يــذهــب وزيـ ــر ال ـطــاقــة إلــى
طلب حسم الـخــاف كما جــرت العادة

في هذه الحاالت ،بل طلب من األمانة
العامة ملجلس ال ــوزراء تفسير القرار.
وهذا طلب يصعب عمليًا تنفيذه ،ألنه
ببساطة ال األمني العام ملجلس الوزراء
يحق لــه تفسير ال ـق ــرارات الحكومية،
وال رئـيــس الـحـكــومــة نفسه يستطيع
ذل ـ ـ ــك .وه ـ ـ ــذا أم ـ ــر يـ ـس ــري أيـ ـض ــا عـلــى
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب وع ـلــى األم ــن
العام ملجلس النواب ،وكالهما ال يحق
لهما تفسير القانون على سبيل املثال.

األمانة العامة
لمجلس الوزراء ترد
على غجر :ال صالحية لنا
لتفسير قرار الحكومة

قانونًا ،الجهة التي أصدرت القرار هي
وحدها من يحق له تفسيره ،حتى لو
كــان ذلــك عــن طريق قــرار جــديــد .كذلك
ف ــإن ال ـق ـضــاء اإلداري يـمـكـنــه تفسير
ال ـق ــرار ف ــي ح ــال طــرحــت عـلـيــه قضية
ما يفترض لحلها اللجوء إلى قرارات
مجلس الوزراء.
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـيــه ،كـ ــان بــدي ـه ـيــا أن تشير
األم ــان ــة ال ـع ــام ــة مل ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء في
ك ـتــاب ـهــا ال ـج ــواب ــي ال ـ ــذي وصـ ــل أمــس
إل ــى وزارة الـطــاقــة إل ــى أنـهــا «ال تملك
اخـ ـتـ ـص ــاص ت ـف ـس ـيــر ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال ـتــي
تـصــدر عــن مجلس الـ ــوزراء بحيث إن
تـفـسـيــر ت ـلــك ال ـ ـقـ ــرارات ي ـع ــود حـصـرًا
ملـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء دون أي م ــرج ــع
إداري آخ ـ ـ ـ ــر» .كـ ـم ــا أش ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن
دوره ــا يقتصر عـلــى ع ــرض مضمون
م ــداوالت الجلسات بـنـ ً
ـاء على الطلب،
وبعد موافقة رئيس مجلس ال ــوزراء.
ل ــذل ــك ،أوضـ ـح ــت األم ــان ــة ال ـع ــام ــة أنــه
بحسب مــداوالت مجلس ال ــوزراء ،فإن
«امل ـق ـص ــود ب ـش ــرك ــات ال ـن ـفــط الـعــاملـيــة

هل يتمسك ّ
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هو الشركات العاملية ،لبنانية أو غير
لبنانية».
ه ــل ي ـح ـســم هـ ــذا ال ـتــوض ـيــح ال ـخــاف
بــن «ال ـطــاقــة» و»امل ـنــاق ـصــات»؟ وزيــر
ال ـطــاقــة أك ــد ل ــ»األخ ـب ــار» أن ال خــاف
م ــع «امل ـن ــاق ـص ــات» ف ــي هـ ــذه الـنـقـطــة.
ف ــال ــوزارة غ ـيــر مـسـتـعــدة لـلـمـســاهـمــة
ف ــي م ـن ــع الـ ـش ــرك ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـتــي
تــراعــي الـشــروط املطلوبة مــن التقدم،
ال ب ــل ه ــي ت ــرح ــب ب ـم ـشــارك ـت ـهــا .لكن
التخوف يكمن لــدى وزيــر الطاقة من
إم ـك ــان دخـ ــول ش ــرك ــات لـبـنــانـيــة غير
مؤهلة تحت جناح الشركات العاملية،
م ــن خـ ــال إج ـ ــراء ت ـح ــال ـف ــات تـتـحــول
فـيـهــا ال ـشــركــات الـعــاملـيــة ،مــع الــوقــت،
إل ـ ــى واجـ ـ ـه ـ ــة ،ف ـي ـم ــا ال ـع ـم ــل ال ـف ـع ـلــي
تـقــوده شــركــات لبنانية غير مؤهلة.
كـمــا يــوضــح أن دخ ــول تـحــالـفــات إلــى
امل ـنــاق ـصــة س ـي ــؤدي إل ــى ع ــدم ال ـق ــدرة
ع ـل ــى ت ـق ـي ـيــم الـ ـ ـع ـ ــروض ،وم ـ ــن شــأنــه
اإلخـ ـ ـ ــال ب ــالـ ـش ــرط امل ـ ـفـ ــروض ب ـق ــرار
مجلس الــوزراء الــذي حصر املشاركة
بالشركات العاملية دون سواها.
ولــذلــك ،تبقى األولــويــة بالنسبة إليه
ألن تشمل املناقصة الشركات العاملية
أو اللبنانية التي تملك صفة العاملية،
من دون أن يعني ذلك أن هذه الشركات
لـ ــن تـ ـك ــون قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ال ـت ـع ــاق ــد مــع
وكــاء لبنانيني أو فتح فــروع لبنانية
للشركة .لكن بالنسبة إلى الوزارة فإن
العالقة التعاقدية يجب أن تبقى مع
الشركة العاملية صاحبة العرض.
ه ــل سـتـسـيــر إدارة امل ـنــاق ـصــات بـهــذا
ّ
للعلية أن أكــد أنــه من
الـتــوجــه؟ سبق
ّ
الناحية القانونية ،فــإن املطلق يفسر
عـلــى إط ــاق ــه ،وال سـيـمــا بــالـنـصــوص
التي تتعلق بحرية املنافسة واملبادئ
االقتصادية العامة ،واالستثناء يفسر
ح ـص ـرًا وب ـ ـصـ ــورة ض ـي ـقــة ف ــي ح ــدود
الـنــص ال ــذي يجيزه متى وج ــد .وهــذا
ي ـع ـن ــي ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـي ــه عـ ـ ــدم وجـ ــوب
تقييد حق مشاركة الشركات الوطنية
واملـحـلـيــة ف ــي امل ـنــاق ـصــة .وع ـل ـيــه ،فــإن
م ــا ص ــدر ع ــن األم ــان ــة ال ـعــامــة ملجلس
الـ ــوزراء ال ّ
يغير فــي هــذا االقـتـنــاع من
ّ
حيث املبدأ ،لكن العلية رفض التعليق
ّ
على الكتاب ،بانتظار تسلمه رسميًا.

