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تقــرير
رسائل إلى المحرر
وقائع فساد
تعقيبًا على مقالة زينب حاوي
ف��ي «األخ �ب��ار» ع��ن التقرير ال��ذي
ّ
هز أركان نقابة املحررين ،أرسل
نقيب محرري الصحافة إلياس
عون ّ
الرد اآلتي:
ّ
«ورد ف � ��ي ج ��ري ��دت� �ك ��م ال� � �غ � ��راء
ال �ص��ادرة بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٣٠
(ال� �ص� �ف� �ح ��ة  )١٤ت� �ح ��ت ع� �ن ��وان
«ن � �ق � ��اب � ��ة م � � �ح� � ��رري ال� �ص� �ح ��اف ��ة
ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة :وق��ائ��ع ف�س��اد معلن»
ك �ل�ام ن �س��ب إل � � ّ�ي ،وف �ي��ه ت �ع� ّ�رض
ل � � �ع � � �ض � � َ�وي م � �ج � �ل� ��س ال � �ن � �ق ��اب ��ة
ال��زم�ي�ل�ين ح�ب�ي��ب ش �ل��وق ومنير
ن� � ّ�ج� ��ار .إن ه � ��ذا ال � �ك �ل�ام ّل ��م ي��رد
ع�ل��ى ل�س��ان��ي اط�ل�اق��ًا ،وإن� ��ي أك��ن
ل�ل��زم�ي�ل�ين ش �ل��وق ون � ّ�ج ��ار وك�م��ا
س��ائ��ر ال ��زم�ل�اء أع� �ض ��اء مجلس
ّ
ال� �ن� �ق ��اب ��ة ك� � ��ل م� �ح � ّ�ب ��ة واح � �ت� ��رام
وت �ق��دي��ر ،وان ك��ل م��ا ي�ح�ك��ى عن
الوضع الحالي للنقابة وعالقات
ال ��زم�ل�اء ب�ع�ض�ه��م ب �ب �ع��ض ،فيه
الكثير م��ن املبالغة ،ويستهدف
نقابة عريقة».
***
ّ
ّ
ت ��ؤك ��د «األخ � �ب � ��ار» دق � ��ة م ��ا ّ ورد
ف��ي م�ق��ال��ة زم�ي�ل�ت�ن��ا ال �ت��ي وث�ق��ت
الحديث الهاتفي .ونستغرب أن
ي�ك��ون ال � ّ
�رد ع�ل��ى ه��ام��ش امل�ق��ال��ة،
ً
ب� ��دال م ��ن دح ��ض ال �ت �ق��ري��ر ال ��ذي
ّ
ي�س��ل��ط ال �ض��وء ع�ل��ى م�م��ارس��ات
م��ؤس�ف��ة ،وح��ده��ا م��ن ش��أن�ه��ا أن
«تستهدف» النقابة العريقة
(التحرير)

♦♦♦

ميناء الدالية
ت� �ف� �ي ��د ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة
ل �ص �ي ��ادي األس � �م� ��اك ف ��ي م�ي�ن��اء
ال ��دال� �ي ��ة ب��أن �ه��ا ع �ل��ى ات� �ف ��اق م��ع
وزارة ال �ن �ق��ل ع �ل��ى ب �ن��اء م�ي�ن��اء
مستحدث مقابل ميناء الدالية
وبنفس االس��م (م�ي�ن��اء ال��دال�ي��ة)،
ونطالب وزارة النقل كما وعدتنا
م��رارًا منذ توقف العمل من قبل
امل �ت �ع �ه��د ف ��ي امل �ي �ن��اء ع �ل��ى إزال ��ة
ردم م ��ن داخ � ��ل امل �ي �ن��اء امل��ذك��ور
ري� �ث� �م ��ا ي� ��وج� ��د ال � �ب� ��دي� ��ل .وه �ن��ا
ن� �ق ��ول ل �ل �م �ع �ن �ي�ين إن أك� �ث ��ر م��ن
م�ئ��ة ص �ي��اد ع��اط�ل��ون م��ن العمل
م�ن��ذ ع �ش��رة أش �ه��ر ب�س�ب��ب ال��ردم
ال� � ��ذي وض � �ع ��وه داخ� � ��ل امل �ي �ن��اء،
ونطالب وزارة النقل واملتعهدين
ونحملهم املسؤولية قبل دخول
ف� �ص ��ل ال � �ش � �ت ��اء ،وب��ال �ت �ع��وي��ض
ع �ل �ي �ه��م ب� �ع ��د ت ��وق ��ف أع �م��ال �ه��م
وقطع أرزاقهم.
توضح الجمعية التعاونية عن
البيان ال��ذي أدرج من قبلها في
ال �ص �ح��ف ،أن أص� �ح ��اب امل �ن ��ازل
في منطقة الروشة هم صيادون
ومنتمون إلى التعاونية ونحن
م ��ن واج �ب �ن ��ا ال� ��دف� ��اع ع ��ن ك��ام��ل
حقوقهم.
الجمعية التعاونية لصيادي
األسماك في ميناء الدالية

من المحرر
تستقبل "األخ� �ب ��ار" رس��ائ��ل ال �ق� ّ�راء
ع �ل��ى ال� �ع� �ن ��وان اإلل �ك �ت ��رون ��ي اآلت� ��ي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق ال��رس��ال��ة م��ن أح��د امل��واض�ي��ع
املنشورة في "األخبار" ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

 14آذار :نقاش النصف  1+واالنتخابــا
تستمر النقاشات داخل قوى
 14آذار حول شكل الحكومة
وعناوين املرحلة ،لكن
االنتخابات الرئاسية فرضت
نفسها كملف رئيسي في
ضوء تأكيد شخصيات
مسيحية ان العمل يجب ان
يتمحور حول احترام املهل
وليس تحديد االسم
هيام القصيفي
تجزم اح��دى شخصيات قوى  14آذار ان
االنتخابات حاصلة حتمًا ،ولو بتأخير
تقني طفيف ليس اك�ث��ر .وي�ج��زم قيادي
مسيحي ب ��أن ال�ح�ك��وم��ة ستشكل حكمًا
ق �ب��ل ان �ت �ه��اء والي � ��ة رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
الحالية.
ال� �ح � �ك ��وم ��ة واالن� � �ت� � �خ � ��اب � ��ات ،ع� �ن ��وان ��ان
اس��اس �ي��ان ف��ي ص�ي��اغ��ة ع�ن��اوي��ن املرحلة
ال� ��راه � �ن� ��ة ل � � ��دى ق � � ��وى  14آذار .ون� �ب ��دأ
بالحكومة ،ال�ت��ي ل��م تتوقف شخصيات
 14آذار ع ��ن ال �ض �غ��ط وم �ط��ال �ب��ة رئ�ي��س
الجمهورية وال�ح�ك��وم��ة املكلف ب��اص��دار
تشكيلة حكومية حيادية .يعرف ارك��ان
 14آذار ان ثمة ما يعيق قبول الرئيسني
بتأليف الحكومة ،الحريصني على تفادي
اي ردود ف�ع��ل غ�ي��ر م�ح�س��وب��ة وم��أم��ون��ة
ال�ن�ت��ائ��ج ع�ل��ى خ �ط��وة ال�ت��أل�ي��ف .وت�ع��رف
ه � ��ذه ال � �ق� ��وى اي� �ض ��ا ان ال ش � ��يء ي�م�ك��ن
ان ت �ق��وم ب��ه اك �ث��ر م�م��ا ف�ع�ل��ت ح�ت��ى االن
الصدار مرسوم التأليف ،لكنها على ثقة
ان الحكومة ستتألف حكما قبل انتهاء
والي��ة رئيس الجمهورية ،وال يعني ذلك
ق�ب��ل امل��وع��د ب��أي��ام ،ب��ل يمكن ال �ق��ول انها
ستتألف «الع�ت�ب��ارات م��دروس��ة» م��ع بدء
سريان مهلة الدعوة الى االنتخابات اي
قبل  25آذار.
ال تمثل التركيبة العددية الهم الرئيسي
لقوى  14آذار ،ال  8-8-8وال  6-9-9موضع

بحث او تفضيل ،رغم ان الصيغة الثانية
ت �ع �ط��ي ل �ق ��وى  14آذار ق � ��درة ال�ت�ع�ط�ي��ل
نفسها ال�ت��ي ستكون ل�ح��زب ل�ل��ه« .ولكن
م��ا نفع الحكومة اذا كنا سندخل اليها
والحزب من اجل تعطيلها فحسب» .الهم
الرئيسي عنوان الحكومة تبعا لعنوان
امل��رح �ل��ة ،اي ال �ب �ي��ان ال �ح �ك��وم��ي وم��وق��ع
حزب الله في املعادلة الداخلية وتورطه
في سوريا .ولقاءات باريس مع الرئيس
سعد الحريري او النقاشات التي يقودها
االط � � ��راف امل �س �ي �ح �ي��ون داخ � ��ل ل �ب �ن��ان ،ال
ت �ق��ارب ه ��ذه ال �ع �ن��اوي��ن م��ن ب ��اب ال �ت��رف
السياسي .ثمة تشديد على اهمية البيان
ال��وزاري ورفض مطلق لثالثية «الجيش
والشعب وامل�ق��اوم��ة» ،بعد ب��روز معادلة
قانونية جديدة :املقاومة تعني حزب الله
مسلحا ،وهذا الجناح املسلح اصبح على
الئحة ال��دول االوروب �ي��ة جناحًا ارهابيًا
(بعد التصنيف االميركي) ،فأي من الدول
ستتعامل مع حكومة يرتكز بيانها على
«الجناح االرهابي لحزب الله».
ال تدير قوى  14آذار مفاوضاتها لتشكيل
ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى ق��اع��دة ال �ت��وزع ال �ع��ددي،
ان�ت�ق��ل ال�ب�ح��ث ال ��ى م �ك��ان آخ ��ر« ،ن �ح��ن ال
ن��ري��د امل �ش��ارك��ة ف��ي ح�ك��وم��ة ال ن�ت�ف��ق مع
حزب الله على اي من عناوينها ،ال سوريا
وال االمن وال السالح وال البيان الوزاري،
فلتشكلها قوى  8آذار وحدها ،او ليذهب
ال �ج �م �ي��ع ال� ��ى ح �ك��وم��ة خ � ��ارج ال �ط��رف�ين،
لتسيير ام��ور الناس في االشهر القليلة
املتبقية قبل االنتخابات الرئاسية».
ت � ��درك ه� ��ذه ال� �ق ��وى ن �ت �ي �ج��ة ات �ص��االت �ه��ا
امل �س �ت �م��رة ب��رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة (ال� ��ذي
يشكو من كثرة الضغط عليه) ان اقصى
ما يمكن ان تقوم به هو املطالبة املستمرة
بتشكيل ال�ح�ك��وم��ة ،لكنها ت�ع��رف ايضا
انها ال تستطيع ان تفعل اكثر من الضغط
ال�س�ي��اس��ي ،وال ن�ي��ة ل�ه��ا بالتصعيد في
ال �ش��ارع م��ن اج��ل ذل ��ك .ف��ال�ك��رة ال �ي��وم في
ملعب رئيس الجمهورية ومن ثم الرئيس
املكلف ،وكالهما اليوم حذران من الدخول
في مغامرة التأليف بسبب الخشية من
اي ردة ف�ع��ل محتملة م��ن ج��ان��ب ق��وى 8
آذار .اال ان هناك رهانا قويا يقارب الثقة
امل�ط�ل�ق��ة ب ��ان رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ذاه��ب

حكما ال��ى تأليف الحكومة قبل انتهاء
واليته بأسابيع وليس بأيام.
ام��ا عن موقف النائب وليد جنبالط من
تأليف الحكومة فهو مجرد «رفع الثمن»
ل��دى اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة .وح�ين
يحني وقت االستدارة مجددا مع تحديد
الرياض موعدا له فسيتخلى عن معادلة
 6-9-9ويجد لذلك «الف تبرير وتبرير».
ثمة محاولة فاشلة القناع ق��وى  14آذار
ب��أن ح��زب ال�ل��ه بمثابة املنتصر الوحيد
ال �ي��وم ب�س�ب��ب وج ��ود ح�ك��وم��ة مستقيلة
وان� ��ه س �ي��رب��ح ع �ن��د ت��أل �ي��ف اي ن ��وع من
ال �ح �ك��وم��ات ،وان ق ��وى  14آذار خ��اس��رة
ال� �ي ��وم ب �س �ب��ب ح �ك��وم��ة م �ي �ق��ات��ي وان �ه��ا
ستخسر اكثر اذا لم تشارك في حكومة
 .6 -9-9ال تعير قوى  14آذار هذه املعادلة
اهتماما كبيرا ،ما دام الحزب ال يقدر ان

يفعل ف��ي ظ��ل ال �ت��وازن��ات ال��دول �ي��ة ،اكثر
مما ق��ام به حتى االن ،وم��ا دام��ت االم��ور
في سوريا ذاهبة الى منحى يختلف عما
ت ��روج ل��ه م��اك�ي�ن��ة  8آذار ،وااله ��م م��ا دام
لديها استحقاق داهم يتعلق بانتخابات
رئاسة الجمهورية بدأت تضع ثقلها فيه.
ي �ق��ول س �ي��اس��ي ب � ��ارز ف ��ي ق ��وى  14آذار
«ف��ي ع��ام  2005ك��ان��ت املفاضلة الدولية
بني موعد االنتخابات النيابية وقانون
االن �ت �خ��اب .ارت�ض�ي�ن��ا ق��ان��ون ع ��ام 2000
(رغ � � ��م ت �خ��وي �ن �ن��ا ح �ي �ن �ه��ا ف� ��ي ال � �ش ��ارع
امل�س�ي�ح��ي) م��ن اج��ل تثبيت االن�ت�خ��اب��ات
في موعدها .اليوم االنتخابات الرئاسية
واح �ت��رام امل�ه��ل ال��دس�ت��وري��ة اه��م م��ن اسم
ال��رئ �ي��س ال �ع �ت �ي��د» .ووف� ��ق ه ��ذه ال�ق��اع��دة
س�ت�ح�ص��ل االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة ،وال
س �ي �م��ا ف ��ي ظ ��ل ت��أك �ي��د ام� �ي ��رك ��ي ب��ان �ه��ا

تدرك قوى  14آذار أن أقصى ما يمكن أن تقوم به هو املطالبة بتشكيل حكومة (مروان طحطح)

المشهد السياسي

لبنان بال انترنت غدًا :ابحثوا عن عبد المـ
يواجه لبنان بدءًا من
مطلع االسبوع املقبل أزمة
انترنت بعد تلكئه عن
سداد املستحقات عليه
للكونسورتيوم املالك
وحملت مصادر في
للكابلّ .
وزارة االتصاالت رئيس هيئة
«اوجيرو» عبد املنعم يوسف
املسؤولية في تأخير الدفع
غ� ��دا األح � ��د ق ��د ال ي �ع ��ود ل �ب �ن��ان م�ت�ص�لا
بالكابل الدولي  .IMEWEبمعنى اوضح،
قد يخسر نحو  %60من السعات الدولية
ال �ت��ي ت�س�م��ح ل�ل�ب�ن��ان�ي�ين ب��االت �ص��ال عبر
االن � �ت� ��رن� ��ت .ف �ق ��د ع �ل �م��ت «االخ � � �ب� � ��ار» م��ن
م �ص��ادر ف��ي وزارة االت� �ص ��االت ان ادارة
الكونسورتيوم املالك لهذا الكابل انذرت
ل�ب�ن��ان ب��وج��وب س ��داد ن�ح��و  1.6مليون
دوالر مستحقة عليه ف��ي مهلة اقصاها
 3ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي ال� �ج ��اري (غ � � ��دا) ،واال
ف�س�ي�ق��وم م�ج�ل��س ادارة ال�ك��ون�س��ورت�ي��وم
بالتصويت على م �ص��ادرة حصة لبنان

م��ن ال�ك��اب��ل امل��ذك��ور ،وف��ق م��ا ينص عليه
العقد.
وقالت املصادر إن رئيس مجلس االدارة
ك .ب .ت � �ي ��واري وج� ��ه االن � � ��ذار م �ن��ذ م � ّ�دة
ال��ى رئ�ي��س هيئة «اوج �ي��رو» عبد املنعم
ي��وس��ف ،اال ان األخ�ي��ر انتظر حتى امس
ال�ج�م�ع��ة ،ع�ش�ي��ة ع�ط�ل��ة ن�ه��اي��ة االس �ب��وع،
ليوجه كتابا الى وزي��ر االتصاالت نقوال
ص �ح �ن��اوي ي �ع �ل �م��ه ف �ي��ه ب ��أن ��ه ل ��ن ي �ك��ون
م� �س ��ؤوال ع� ّ�م��ا ق ��د ي �ح��دث ب �ع��د ان �ق �ض��اء
امل �ه �ل ��ة .م ��ا ع � ّ�دت ��ه دوائ � � ��ر ال � � � ��وزارة ع�م�لا
مقصودا يرمي الى افتعال ازمة في قطاع
االتصاالت على خلفية الصراعات الدائرة
في شأنه.
وك��ان��ت وزارة االت �ص��االت ق��د استنفدت
االعتمادات املخصصة لسداد ما يستحق
على لبنان ف��ي الكابل ل�ع��ام  .2013وهي
تحتاج الى سلفة يقررها مجلس الوزراء
لدفع اي مبلغ يتجاوز ه��ذه االعتمادات،
وه ��و م��ا أع��اق �ت��ه ظ ��روف ت�ع�ط�ي��ل تأليف
الحكومة الجديدة.
واوض �ح��ت امل �ص��ادر ان امل�ب�ل��غ املستحق
ع �ل��ى ل �ب �ن��ان ي �ع��ود ال� ��ى ب � ��دالت اض��اف �ي��ة
ناتجة ع��ن صيانة واستثمار الكابل ،اذ
يمتلك لبنان ح� ّ�ص��ة م��ن الكونسورتيوم
ت �ب �ل��غ ( %12ق �ي �م�ت �ه��ا  60م �ل �ي��ون دوالر
س�ي�خ�س��ره��ا ل�ب�ن��ان أي �ض��ًا) ال ��ى ج��ان��ب 9

دول اخرى تسهم فيه.
ّ
وك��ان��ت هيئة « اوج �ي��رو» مكلفة تمثيل
حصة لبنان ،اال ان مجلس ال ��وزراء اعاد
هذه الصالحية الى وزارة االتصاالت في
نيسان  .2012ومنذ ذل��ك التاريخ يواجه
لبنان تشددا من قبل ادارة الكونسورتيوم
ف��ي مجال س��داد املبالغ املستحقة عليه،
ع �ل ��ى ع �ك ��س م� ��ا ك ��ان ��ت ع �ل �ي��ه االوض � � ��اع
س��اب �ق��ا ،اذ ت��أخ��ر ل �ب �ن��ان ف��ي س �ن��ة 2011
نحو سنة في تسديد املستحقات من دون
ّ
يتعرض الي اج��راء ،ول��م تترتب عليه
ان
الغرامات.
وسارع صحناوي امس الى ابالغ رئيس
ال �ح �ك��وم��ة ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي ب��ال��وق��ائ��ع،
وخارجية
فأجرى االخير اتصاالت محلية
ّ
لتفادي ازمة االنترنت املحدقة ،كما كثف
ص �ح �ن��اوي ات �ص��االت��ه ب��ال�ك��ون�س��ورت�ي��وم
لتوضيح الظروف التي حالت حتى اآلن
دون دف��ع املستحقات على ل�ب�ن��ان ،اال ان
االجواء ال تزال تدفع الى القلق.
خرق في طرابلس
أمنيًا ،استعادت طرابلس ه��دوء ه��ا بعد
خرق أمني امس ،وبعض رصاص القنص
ف��ي ش ��ارع س�ت��ارك��و ف��ي منطقة التبانة،
واط �ل ��اق ن� ��ار ع �ل��ى ج �ن��دي ف ��ي ال �ج �ي��ش،
ال� ��ذي اك �م��ل ان �ت �ش��اره ف��ي ش� ��ارع س��وري��ا
وعلى تخوم جبل محسن والتبانة .وكان

ملثمان على منت دراج��ة نارية قد أطلقا
ال�ن��ار صباحا على الجندي ف��ي الجيش
ال �ل �ب �ن��ان��ي ع �ي �س��ى ط ��ه ف ��ي ش � ��ارع ال �ت��ل،
فأصاباه ونقل الى املستشفى االسالمي
للمعالجة.
وف �ي �م��ا ال ي� � ��زال ال� �ت ��رق ��ب ي� �س ��ود ق�ض�ي��ة
اس �ت��دع��اء ف ��رع امل �ع �ل��وم��ات األم�ي��ن ال �ع��ام
ل�ل�ح��زب ال �ع��رب��ي ال��دي �م �ق��راط��ي ع�ل��ي عيد
ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق م �ع��ه ف ��ي ت�ف�ج�ي��ري ط��راب �ل��س،
أص � � ��درت امل ��دي ��ري ��ة ال �ع��ام��ة ل �ق ��وى االم ��ن
ال��داخ �ل��ي ب�لاغ��ا ع�ل�ق��ت ف�ي��ه ع�ل��ى م��ا نقل
عن عيد «لجهة رفضه الحضور الى فرع
املعلومات واستعداده للمثول امام اي جهة
قانونية اخ ��رى ،وإي ��راده جملة معطيات
منها ان شخصا يدعى بسام الحلبي من
مكتب العميد رئيس الفرع (عماد عثمان)
ط�ل��ب ،قبل حملة ال�ت��وق�ي�ف��ات ،م��ن املدعو
خضر ش��دود وذوي��ه م�غ��ادرة املنطقة ألن
ام ��را ب��اس�ت��دع��ائ�ه��م م��ع آخ��ري��ن سيجري
ق��ري�ب��ا ،وص ��وال ال ��ى امل�ط��ال�ب��ة بالتحقيق
مع الحلبي ومع العميد عثمان ،وما ورد
ف��ي ب�ي��ان ال �ح��زب ال�ع��رب��ي ال��دي�م��وق��راط��ي
لجهة تحويل امللف ال��ى جهاز أمني آخر
ومطالبته القضاء املختص بعرض األدلة
واالعترافات امام الجميع» .ونفت املديرية
«وج� ��ود اي ض��اب��ط او رت �ي��ب او ف ��رد في
شعبة املعلومات سابقا او حاليا باسم

