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مجتمع وإقتصاد

سياسة
كهرباء

كالم في السياسة

درس روسي في ثوابت التاريخ والجغرافيا
جان عزيز
زيــارة بوتني لطهران ،بعد سبعني عامًا تقريبًا
ع ـل ــى ان ـس ـح ــاب آخ ـ ــر ال ـج ـي ــوش ال ــروسـ ـي ــة مــن
األراضـ ــي اإليــران ـيــة ،مناسبة لـيـقــرأ املـســؤولــون
ال ــروس أح ــداث الـحــاضــر واملستقبل ،فــي ضوء
أمثوالت التاريخ وعبره.
ل ـيــس ن ـحــن م ــن ي ـن ـبــش أشـ ـب ــاح ال ـت ــاري ــخ ال ـي ــوم،
يـ ـق ــول مـ ـس ــؤول روسـ ـ ــي رفـ ـي ــع .ب ــل ه ــم ح ـكــام
أنـقــرة خصوصًا مــن يفعلون ذل ــك .يستعيدون
ً
ق ــرن ــا كـ ــامـ ــا ،كـ ــان ي ـف ـت ــرض أن ي ـك ــون خــاتـمــة
ملــآســي الـبـشــريــة .كــأنـنــا ال ـيــوم عـلــى عـتـبــة عــودة
اإلمبراطوريات .علمًا ّ
بأن مثل هذه االستعادة ال
يمكن أن تكون منطقية ،وال حتى متخيلة .تركيا
سـنــة  1915كــانــت عـلــى أبـ ــواب ال ـس ـقــوط ،وك ــان
نظام جديد يقوم في املنطقة .هو نظام سايكس
بيكو .كيانات مركبة في معظمها وحــدود هشة
وتقسيمات غير طبيعية وال تاريخية .يومها لم
ً
يكن هـنــاك سـعــوديــة أص ــا .وتفككت السلطنة.
فـكـيــف الـ ـي ــوم! ل ـكــن ح ـتــى ف ــي ق ـ ــراءة ه ــذا امل ــدى
التاريخي ،يظهر لنا أن روسـيــا كانت تتصرف
دوم ـ ــا وف ـق ــا ل ـث ــواب ــت واضـ ـح ــة ف ــي سـيــاســاتـهــا
الـخــارجـيــة .هــي كــانــت دوم ــا مــع مــراعــاة أوض ــاع
األق ـل ـي ــات ف ــي ال ـش ــرق ك ـمــا ف ــي ك ــل ال ـع ــال ــم .منذ

الـقــرن الثامن عشر ،سنة  ،1772نــزل األسطول
القيصري الــروســي فــي خليج مــار جرجس في
بيروت .وكذلك في التاسع عشر ،سنة  1840كان
أسطولنا قبالة بـيــروت مـجــددًا .لكننا دوم ــا كنا
نعرف ثوابت التاريخ ونحترمها وال نحاول القفز
فوقها .حتى العاصمة األملانية التاريخية ،برلني،
وصلنا إليها مرتني ،في القرن الثامن عشر وسنة
 ،1945ثم خرجنا منها .باريس نفسها وصلنا
إليها زمن نابوليون وبعد اندحار هتلر ،وخرجنا
منها في املرتني أيضًا .ألننا نــدرك معنى اللعب
بثوابت التاريخ .في املقابل ،ها هي شبه جزيرة
القرم ،ألنها أرض روسية ،سلخها خروتشيف
عن موسكو وأهداها إلى كييف في الخمسينيات،
ع ــادت لتنفجر أزم ــة وتـفـجــر أزم ــات بـعــد ستني
عامًا على تلك الخطوة املنتهكة لقواعد تاريخها.
في السياق نفسه هي أوكرانيا كانت دومًا أرض
ه ــذا ال ـص ــراع ال ـتــاري ـخــي ،ب ــن غــربـهــا وشــرقـهــا،
وبــن روسيا وبولونيا .وهــو التاريخ يعلم كيف
أن استقرارها دومًا كان هشًا نتيجة هذا التاريخ
بالذات .من ينسى إعالن استقاللها لثمانية أيام
فقط سنة 1918؟! هــذه دروس الـتــاريــخ ،ونحن
نعرفها ج ـي ـدًا .وألن ـنــا نعرفها ال نستسلم أب ـدًا
ملــا يعاكس منطق التاريخ والـحــق .لكن مــن دون
مبالغة وال أطماع .حتى في يالطا ،تذكر تشرشل

ذات لحظة أن أوكــران ـيــا بحسب رأي ــه ،ج ــزء من
بــولــون ـيــا .ف ــرد س ـتــالــن :وفــرصــوف ـيــا ـ ـ عاصمة
بولونيا نفسها ـ كانت جزءًا من روسيا كذلك!
يبتسم املسؤول الروسي وهو يستعيد أمثوالت
التاريخ تلك ،ليضيف :علمًا أن األمانة التاريخية
تقتضي االعـتــراف بــأن تشرشل كــان سياسيًا
ق ــدي ـرًا وخ ـب ـي ـرًا .فـهــو م ــن ق ــال يــومــا إن الـنـظــام
األمـيــركــي مـثــالــي ،ش ــرط أن ي ــؤدي إل ــى انتخاب
رئيس أميركي عبقري! وهــذا مــا يظهر الفارق
ب ــن نـظــامـنــا ون ـظ ــام واش ـن ـطــن .نـحــن عــدنــا إلــى
القرم لهذه األسباب بــالــذات .لكننا ال نذهب إلى
ً
غرينادا مثال ونجتاح دولــة جــزيــرة ،ألن بضعة
شبان ثملني تورطوا في شجار في حانة! يفتح
امل ـس ــؤول ال ــروس ــي هــالــن ،عـنــد ذك ــر تشرشل
وأم ـي ــرك ــا ،ل ـي ـقــول :ف ــي أوروبـ ـ ــا ال ـي ــوم ث ـمــة دول ــة
قوية .هي أملانيا .حتى فترة قليلة مضت ،كنت
أرى أن ـهــا ال ــراي ــخ ال ــراب ــع ي ـق ــوم .لـكــن طـبـعــا على
قــاعــدة ال ـقــوة االقـتـصــاديــة والـسـيــاسـيــة .أخشى
أن تكون ميركل قد زرعــت بــذور تدميرها عبر
سياسة اللجوء التي بدأتها .ليس هذا من قبيل
العنصرية أو «الكزينوفوبيا» .إطالقًا .نحن في
روسيا لدينا خليط حقيقي من االنتماءات .لدينا
نحو عشرين مليون مسلم يعيشون فــي دولــة
روسيا االتحادية .لهم كياناتهم الذاتية ،كما هم

مندمجون فــي باقي الجغرافيا الــروسـيــة .لدينا
نـحــو  13جـمـهــوريــة إســامـيــة فــي روس ـي ــا ،وال
مشكلة فيها وال معها .املشكلة الوحيدة هي مع
اإلره ــاب .في جــذوره الفكرية واملالية والبشرية
واللوجستية .وهــي مشكلة عــاملـيــة ،ال روسـيــة.
لــذلــك هــو واج ــب الـعــالــم كـلــه فــي مــواجـهـتـهــا .ألن
ق ــدرة اإلره ــاب على ضــرب أي مـكــان فــي العالم
كبيرة وغير مـحــدودة .فــاإلرهــابــي أقــوى مــن أي
إج ــراءات محلية تـقــوم بها جهة واح ــدة أو دولــة
واح ــدة .يكفيه تجنيد شخص واحــد فــي مركز
الهدف الــذي يعد لضربه .في شــرم الشيخ بتنا
نميل إلــى االسـتـنـتــاج مــن املـعـلــومــات ومعطيات
التحقيقات التي في حوزتنا ،إلى أن القنبلة التي
انفجرت في طائرتنا زرعت داخل املطارُ .د َّست
أدى
بني الحقائب .ما يعني أن خرقًا أمنيًا بسيطًا ً
إلى تلك الكارثة .عنصر أمني واحد ،يمكن جهة
إرهابية أن تكون قد جندته باملال أو بمصلحة ما
أو باالقتناع بفكر اإلرهابيني ،تمكن من ضرب
إج ــراءات الحماية لدولة كاملة .لهذا حربنا على
اإلرهــاب يجب أن تكون شاملة .ويجب أن تكون
مستدامة حتى استئصال اإلرهــاب .لكن هذا ال
يعني أن نقفز فوق دروس التاريخ ،وال أن نعبث
بثوابت األوطــان .ومن ال يدرك ذلك ،فلن يحصد
إال العواصف.

تقرير

ّ
تأجيل محاكمة الدليمي وحميد :تمهيد للتفاوض مع «النصرة»؟
آمال خليل
كشف حنا جعجع ،وكيل الدفاع عن
املوقوفة سجى الدليمي ،في اتصال
م ـ ــع «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» تـ ـق ــدم ــه األس ـ ـبـ ــوع
ال ـف ــائ ــت أمـ ـ ــام امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكــريــة
ال ـ ـ ــدائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة ب ـ ـط ـ ـلـ ــب إخـ ـ ـ ـ ـ ــاء س ـب ـي ــل
ل ـل ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي كـ ـم ــال م ـح ـم ــد خـلــف
املوقوف منذ عام تمامًا ،مع زوجته
ال ـعــراق ـيــة س ـجــى الــدل ـي ـمــي (طـلـيـقــة
أم ـ ـيـ ــر ت ـن ـظ ـي ــم «داع ـ ـ ـ ـ ــش» أبـ ـ ــو بـكــر
درويــش
ال ـب ـغــدادي) ومــواطـنــه لــؤي َ
امل ـ ـصـ ــري .ال ـق ـض ـي ــة الـ ـت ــي ُعـ ـ ِـرضـ ــت
أمــام هيئة املحكمة األربعاء الفائت
ف ــي ثــانــي مـ ــرور ل ـهــا ،ل ــم ت ـصــل إلــى
مرحلة االستجواب .الجلسة األولى
منتصف تموز الفائت تأجلت بسبب
عــدم حـضــور خلف واملـصــري وعــدم
ت ــواف ــر م ـحــام ل ـلــدفــاع ع ــن الــدلـيـمــي.

الـجـلـســة الـثــانـيــة تــأجـلــت أي ـضــا إلــى
 28كانون األول املقبل بعد استمهال
م ــن امل ـحــامــي جـعـجــع ل ــاط ــاع على
امل ـلــف .يـتــوقــع جعجع املــواف ـقــة على
طلب إخالء السبيل «بسبب اقتصار
تهمته على الدخول من سوريا إلى
لبنان ببطاقة مزورة خاصة لالجئني
الفلسطينيني وتزوير أخرى مماثلة
لصديقه املـصــري» .علمًا بــأن لخلف
ً
ً
( 26ع ــام ــا) س ـج ــا ح ــاف ــا م ــع فتح
اإلس ــام فــي أح ــداث نهر الـبــارد .لكن
القرار االتهامي الذي صدر بحقه من
املـجـلــس الـعــدلــي أش ــار إل ــى أن ــه كــان
قاصرًا في ذلك الحني ،فقرر في أيار
من عام  2014تجريمه وإحالته على
محكمة األح ــداث الـتــي حكمت عليه
بـعــد شـهــر واح ــد بــاألش ـغــال الـشــاقــة
ملــدة خمس سنوات ،واالكتفاء بمدة
تــوقـيـفــه .وم ــا هــي إال أســابـيــع قليلة

حتى تعرف إلى الدليمي وتزوجها.
اإلفـ ــراج الـجــديــد عــن خـلــف ،فيما لو
حصلُ ،
سينهي سجن أوالد زوجته
الثالثة وطفله ( 4أشهر) املحتجزين
م ـ ــع وال ـ ــدتـ ـ ـه ـ ــم ف ـ ــي سـ ـج ــن الـ ـنـ ـس ــاء
ف ــي ب ـع ـب ــدا ،ب ـعــد رفـ ــض املــؤس ـســات
الرعائية استقبالهم .كانت الدليمي

زوج
اإلفراج عن ّ
الدليمي سيحل أزمة
أبنائها المحتجزين معها
في السجن

ً
ح ــام ــا عـنــد تــوقـيـفـهــا وول ـ ــدت طفل
خ ـ ـلـ ــف األول فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـجـ ــن .وم ـن ــذ
توقيفهما ،التقيا للمرة األول ــى في
جلسة األرب ـعــاء الـفــائــت عندما ّ
التم
شمل األسرة تحت قوس العسكرية.
لكن ماذا عن الدليمي؟ يقول جعجع
إن «قصتها طويلة» ،متوقعًا تأجيل
الـجـلـســة املـقـبـلــة أي ـضــا .وي ـلـ ّـمــح إلــى
تــوافــق ضمني «لتعليق محاكمتها
وربـ ـ ـ ـ ـ ــط وضـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــا ب ـ ـم ـ ـلـ ــف تـ ـ ـب ـ ــادل
العسكريني املخطوفني».
فــي امل ـكــان ال ــذي وقـفــت فـيــه الدليمي
ق ـب ــل أس ـ ـبـ ــوع ،م ــن امل ـن ـت ـظــر أن تـقــف
جمانة ّ
حميد يوم الجمعة املقبل .أمام
هيئة املحكمة العسكرية الدائمة ،لم
تحضر ابنة عرسال ( 33عامًا) إال مرة
واحدة مطلع شباط الفائت حني كان
قــد مـضــى عـلــى توقيفها ع ــام كــامــل.
األم ل ـث ــاث ــة أوالد وص ــاح ـب ــة مـحــل

النحاسيات التي صــارت «شوفيرة»
سـ ـي ــارة م ـف ـخ ـخــة ،ل ــم ت ـس ـت ـجــوب في
مــرورهــا األول ،بــرغــم تــوكــل املحامي
ط ـ ـ ــارق شـ ـن ــدب لـ ـل ــدف ــاع ع ـن ـه ــا مـنــذ
توقيفها .فــي اتـصــال مــع «األخ ـبــار»،
لم يحسم شندب حضوره إلى جانب
موكلته بسبب وجوده خارج البالد.
كذلك ّ
يرجح املحامي أال تساق ّ
حميد
إلــى املحكمة فــي األس ــاس على غــرار
ما جرى في الجلسات املاضية .علمًا
ّ
حميد كــانــت قــد نقلت مــن مكان
بــأن
توقيفها في سجن النساء في ثكنة
بــربــر ال ـخ ــازن فــي ف ُـ ــردان إل ــى نـظــارة
األمن العام ،بعدما أدرج اسمها على
الئ ـحــة الـسـجـيـنــات ال ـلــواتــي طالبت
جبهة النصرة باإلفراج عنهن ضمن
صـفـقــة ال ـت ـب ــادل ال ـتــي تـشـمــل إط ــاق
ال ـع ـس ـكــريــن امل ـخ ـطــوفــن ف ــي ج ــرود
عرسال.

رد
أث ــار نـشـ ُـر «األخـ ـب ــار» ،ي ــوم  20تـشــريــن الـثــانــي ،2015
تـحـقـيـقــا تـحــت ع ـن ــوان «ديـ ــر األح ـم ــر :ال ـعــائــات تـنــازع
ُ
ال ـقــوات» ،ردود أفـعــال مــن املعنيني بما نـشــر ،فــي حزب
القوات اللبنانية ،وبني أهالي البلدة والقرى املحيطة .حزب
الـقــوات بــدا منزعجًا مما ُنــشــر ،فـ ّ
ـرد ببيان على موقعه
ِ
ّ
اإلل ـك ـتــرونــي هــاجــم فـيــه «األخـ ـب ــار» ،مــن دون أن يمس
املصادر التي استندت إليها كاتبة التحقيق ،رغم كون
هــذه املـصــادر مــذكــورة بأسمائها وصفاتها .كذلك ّ
رد
عضو بلدية عيناتا ،باخوس رحمة ،على كالم مسؤول
القوات اللبنانية في البقاع الشمالي مسعود رحمة الوارد
في التقرير ،ببيان جاء فيه:
لم نتفاجأ باألكاذيب واالفتراءات التي صرح بها منسق
حزب القوات اللبنانية في البقاع الشمالي مسعود رحمة
لجريدة «األخـبــار» ،وهو الــذي اتخذ من تزوير الحقائق
نـهـجــا ف ــي ح ـيــاتــه .لــذلــك نـجــد أنـفـسـنــا مـضـطــريــن إلــى
توضيح بعض األمور التي أتى على ذكرها في التحقيق.

آمال خليل
ينتظر أن ّ
تتسلم مؤسسة كهرباء
لـبـنــان ،ال ـيــوم ،تـقــريــر االسـتـشــاري
ّ
« ،»AF Consultال ـ ـ ـ ــذي ك ــل ـف ـت ــه
تحليل ال ـع ــروض الـفـنـيــة واملــالـيــة
لـلـمـشــاركــن فــي مناقصة تشغيل
وصـ ـ ـي ـ ــان ـ ــة مـ ـعـ ـمـ ـل ــي دي ـ ـ ـ ــر عـ ـم ــار
وال ـ ــزه ـ ــران ـ ــي .إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـلــزيــم
تـ ـن ـ ّـص ع ـل ــى إح ــال ــة ال ـت ـق ــري ــر إل ــى
اللجنة الفنية الخاصة وإلى لجنة
امل ـش ـتــريــات ث ــم إل ــى مـجـلــس إدارة
م ــؤس ـس ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان لـيـتـخــذ
القرار النهائي ّبشأنه.
هذه العروض فضت يوم الخميس
املاضي بحضور ممثلي الشركات
ال ـعــارضــة غـيــر املـسـتـبـعــدة ،وهــي:
شــركــة ( HPIشــركــة أمـيــركـيــة على
عـ ــاقـ ــة بـ ــامل ـ ـقـ ــاول م ـح ـم ــد دن ـ ــش،
عـلـمــا ان ال ـشــركــة تـنـفــي ان يـكــون
وك ـي ـل ـه ــا فـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان) ،وت ـح ــال ــف
( Primesouthأميركية) مع KSCC
(كــوي ـت ـيــة) (وكـيـلـتـهـمــا ف ــي لـبـنــان
ش ــرك ــة الـ ــديـ ــار /س ـم ـيــر ض ــوم ــط).
وبحسب امل ـصــادر ،فــإن سعر HPI

ً
ّ
يخص اتـهــام النائب إميل رحمة بأنه قطع
أوال :فــي مــا
مياه بئر مار يوسف عن أهالي دير األحمر ،فالعكس هو
الصحيح .من أعاد تشغيل البئر هو النائب رحمة ،وذلك
بعد مراجعة األهالي له وبعلم من رئيس التعاونية آنذاك
السيد جريس الفخري.
ثــانـيــا :فــي ظــل املـقــاطـعــة الـتــي حصلت فــي منطقة ديــر
األحـمــر إبــان االنتخابات النيابية عــام  ،2009كــان من
الطبيعي أن ينال النائب رحمة نسبة متدنية من أصوات
املقترعني ،وه ــذا مــا اعـتــرف بــه شخصيًا فــي أكـثــر من
ً
مناسبة .ولذلك ،يهمنا التأكيد ّأن ّ
هم النائب ،أوال وأخيرًا،
رفع الحرمان عن منطقة دير األحمر ،مهما كانت نسبة
االقتراع التي يحصل عليها .والدليل على ذلك ،سعيه من
َ
أجل وصل خطوط الكهرباء إلى منطقتي عني النعنعة
ومرسل ،إضافة إلــى مـ ّـد شبكة جديدة ملياه الشفة في
ً
عيناتا ،فضال عن تأمني الزفت والقيام بأعمال صيانة
في املنطقة.

ثالثًا :في ما خـ ّـص تزفيت طريق ايعات ـ ديــر األحمر ـ
اإلنمائي
عيناتا ،يهمنا التوضيح أنها باكورة التعاون
ّ
مع معالي الوزير غازي العريضي ،الذي طلب تعديل خط
ً
من ايعات خوفًا منه على
سير األعمال من عيناتا بدال ّ
تـضــارب سير األعـمــال مــع تـبــدل أح ــوال الطقس نتيجة
اقتراب فصل الشتاء.
رابـعــا :بالنسبة إلــى العالقة مع بلدية ديــر األحـمــر ،فإن
هذه األخيرة هي من ُتقاطع النائبً ،
بناء على توجيهات
رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع .مع اإلشــارة إلى
ّأن رحمة طلب من الــوزراء تسهيل أي طلب أو مشروع
إنمائي دون الــرجــوع إليه ،إيمانًا منه بحاجة منطقتنا
الكبيرة لإلنماء.
في املقابل ،أرسلت الدائرة اإلعالمية في «القوات» ـ ـ مكتب
دير األحمر ّ
ردًا اعتبرت فيه أن «ما جاء في املقال يجافي
ّ
الحقيقة ويـضــج باملغالطات» .تستغرب «األخ ـبــار» رد
«الدائرة اإلعالمية» ،ومحاولتها التذاكي من خالل تحييد

املصادر املــذكــورة في النص املنشور ،كالنائب السابق
طــارق حبشي واملسؤول القواتي السابق حنا حبشي،
وتركيز هجومها على «األخبار» وكاتبة التحقيق .وأما
َ
عبارة «لم يبق ،شكليًا ،من مرحلة «القوات» سوى آثار
شـعــاراتـهــا على ال ـج ــدران» ،الـ ــواردة فــي التحقيق ،التي
أثـ ــارت اع ـت ــراض «الـ ـق ــوات» ،فــا يخفى عـلــى مــن يجيد
ّ
تتضمن كلمة
القراءة املقصود بها .إذ يبدو جليًا أنها
«ش ـك ـل ـيــا» .ف ـفــي ال ـش ـكــل ،ال تـنـتـشــر ف ــي دي ــر األح ـمــر
ش ـع ــارات وأعـ ــام حــزبـيــة ،بــاسـتـنـثــاء مــا بـقــي مــن آثــار
الحرب األهلية وصورة حديثة للنائب إميل رحمة ُعلقت
فــي حـ ّـي آل حبشي فــي رســالــة سياسية واضـحــة ّ
ضد
رئيس القوات سمير جعجع .إن ما ورد في التحقيق ال
يريد القول إن القوات فقدت شعبيتها في دير األحمر،
وال أنها ستخسر أي انتخابات مقبلة .كل ما في األمر
هو محاولة لــإضــاءة على الــرأي اآلخــر في البلدة ،لكن
يبدو أن «القوات» ترفض وجوده ،مهما كان حجمه.

بلغ  325مليون دوالر ،فيما سعر
 Primesouthـ ـ ـ  KSCCب ـلــغ 349
مليون دوالر.
ط ــريـ ـق ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم ه ـ ــي اسـ ـ ـت ـ ــدراج
ُ
ال ـ ـعـ ــروض املـ ـحـ ـص ــور ،وق ـ ــد ط ــرح
فــي أواخ ــر آذار املــاضــي ويتضمن
ت ـش ـغ ـي ــل وصـ ـي ــان ــة م ـع ـم ـل ــي دي ــر
ع ـم ــار وال ــزه ــران ــي ل ـف ـتــرة م ـح ـ ّـددة
بـ ّخـمــس س ـن ــوات .ال ــاف ــت أن مهل
ف ــض ال ـعــروض ُمـ ـ ّـددت أرب ــع مــرات
«لـلـحـصــول عـلــى ع ــروض مطابقة
ـروط .وفضت العروض
لدفتر الـشـ ّ
عـ ـن ــدم ــا تـ ـل ــق ــت اإلدارة ع ــرض ــن
مطابقني تقنيًا وإداريــا وفق رأيي
اإلس ـت ـش ــاري والـلـجـنــة الـفـنـيــة في
املؤسسة املكلفة دراسة العروض»،
تقول مصادر في املؤسسة.
مـشـكـلــة ال ـع ــروض املــال ـيــة املـقـ ّـدمــة
من الشركتني انها تزيد نحو 100
مـلـيــون دوالر ع ــن كـلـفــة التشغيل
والصيانة التي تقوم بها الشركة
امللتزمة حاليًا ،اي الشركة املاليزية.
هذه الشركة لديها عقد بقيمة 225
مليون دوالر ،ينتهي في  16شباط
املقبل ،وهو أعلى من العقد املوقع
مــع الشركة التي سبقتها فــي هذا

امل ـجــال ،أي الـشــركــة الـكــوريــة التي
فــازت بمناقصة تشغيل وصيانة
املعملني املذكورين بني عامي 2005
و 2010بقيمة  120مـلـيــون دوالر.
هـ ــذا ي ـع ـن ــي ،أن ال ـك ـل ـفــة ت ــزي ــد كــل
خمس سنوات بقيمة  100مليون
دوالر! بني  2005واليوم هناك 200
مـلـيــون دوالر إضــاف ـيــة ،وال شـ ّـيء
ّ
يبرر كل هذه الزيادة سواء تضخم
األسعار أو التغيرات املطلوبة في

سعر  HPIبلغ  325مليون
دوالر وسعر Primesouth
 KSCCبلغ  349مليونا
دفاتر الشروط .الذرائع التي تساق
ل ـت ـبــريــر ه ـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــادة ان «دف ـت ــر
الـ ـش ــروط ف ــي امل ـنــاق ـصــة الـحــالـيــة
يـخـتـلــف ع ــن دف ــات ــر الـ ـش ــروط في
املـ ـن ــاقـ ـص ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة فـ ــي أمـ ــور
ً
ج ــوه ــري ــة .ف ـه ــو ي ـت ـط ـلــب أعـ ـم ــاال
إض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة أص ـ ـب ـ ـحـ ــت ضـ ـ ــروريـ ـ ــة،
مـنـهــا تــأهـيــل امل ــراج ــل األرب ـع ــة في
امل ـع ـم ـل ــن ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ســامــة

عقدتشغيل وصيانة المعملين قيمته حاليًا  225مليون دوالر (هيثم الموسوي)

استثمار املجموعة البخارية في
ك ــل مـعـمــل .لــذلــك طـلـبــت املــؤسـســة
ت ـح ـل ـيــل أسـ ـع ــار م ــن االس ـت ـش ــاري
 AF Consultوف ــق دف ـتــر ال ـشــروط
ال ـخ ــاص ب ـهــذه امل ـنــاق ـصــة» .اال ان
م ـص ــادر مـتــابـعــة ت ــرى أن الـسـقــف
امل ــال ــي األقـ ـص ــى ال ـ ـ ــازم ملـنــاقـصــة
ّ
كـ ـه ــذه «يـ ـج ــب أل يـ ـتـ ـع ــدى 250
مـلـيــون دوالر ،ألن دف ـتــر ال ـشــروط
الجديد ال يختلف عن السابق .وما
يحكى عــن رب ــط الكلفة اإلضــافـيــة
ب ـت ـح ــدي ــث امل ـج ـم ــوع ــة ال ـب ـخ ــاري ــة
فــي كــل مـعـمــل ،لـيــس دقـيـقــا ،اذ ان
اسـ ـتـ ـب ــدال املـ ـجـ ـم ــوع ــات ال ـحــال ـيــة
بــأخــرى جــديــدة يـكـلــف  25مليون
دوالر ،عـلـمــا ان كـلـفــة ب ـنــاء معمل
ح ــراري جــديــد كــالــزهــرانــي تحتاج
إلى  400مليون دوالر».
ّ
ت ـت ــوق ــع م ـ ـصـ ــادر اداري ـ ـ ـ ــة مــط ـل ـعــة
ُ
ان ت ـل ـغــى ن ـتــائــج ه ــذه امل ـنــاق ـصــة،
ن ـ ـظـ ــرا ال ـ ـ ــى االسـ ـ ـع ـ ــار امل ــرتـ ـفـ ـع ــة،
ونـ ـظ ــرا لـلـتـنــافــس ب ــن الـشــركـتــن
العارضتني املدعومتني من حركة
امـ ــل وت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل .واذا صـ ّـح
هذا السيناريو ،فان املتعهدين من
الباطن سيتولون تشغيل وصيانة
املـعـمـلــن ب ـعــد ان ـق ـضــاء مـ ـ ّـدة عقد
الشركة املاليزية الحالية ،وذلك في
تكرار لتجربة شركة  PSMفي عام
 .2004علما ان املتعهد من الباطن
ف ــي م ـع ـمــل ال ــزه ــران ــي ه ــي شــركــة
ابــو الفوز (املـقــاول فــوزي خليفة)،
وك ـي ـل ــة ش ــرك ــة POWER MAKE
الـهـنــديــة ،الـتــي ج ــرى استبعادها
مــن املـنــاقـصــة بسبب ع ــدم تطابق
عروضها من دفتر الشروط.
اال ان مصادر اخرى ال توافق على
ه ــذا ّ ال ـس ـي ـنــاريــو ،وت ـق ــول ان «كــل
امل ــؤشــرات تتجه الخـتـيــار الشركة
ال ـثــال ـثــة ال ـت ــي دخ ـل ــت ع ـلــى الـخــط
بعد تمديد مهلة تقديم العروض».
وتلفت إلى أن الوكيل املحلي لهذه
الـشــركــة ،أي شركة «الــديــار» ،يقف
خلفها نائب رئيس تيار املستقبل
سمير ضومط وابن شقيقته رالف
ف ـي ـصــل (وكـ ـي ــل ش ــرك ــة كــاردي ـن ـيــز
الـ ـ ـت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة امل ـ ـش ـ ـغ ـ ـلـ ــة لـ ـب ــاخ ــرت ــي
استجرار الطاقة).

جامعات

 :AUBعودة التثبيت الوظيفي بعد  30عامًا
حسين مهدي

القوات ودير األحمر و«الرأي اآلخر»

أخبار

كلفة تشغيل معملي دير عمار
والزهراني تزيد  100مليون دوالر
أنجزت الشركة
االستشارية السويسرية
« »AF Consultتحليل
العروض المقدمة
إلى مناقصة تشغيل
وصيانة معملي دير
عمار والزهراني .األسعار
جاءت أعلى بنحو 100
مليون دوالر من الكلفة
الحالية .مصادر معنية
تتوقع الغاء نتائج هذه
المناقصة ،وبالتالي تسليم
الشركة المتعهدة من
الباطن االعمال حتى اجراء
مناقصة جديدة

ّ
ب ـعــد ت ــوق ــف دام  30ع ــام ــا ،أعـلـنــت
ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ب ـي ــروت
إعـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـم ــل بـ ـنـ ـظ ــام ال ـت ـث ـب ـيــت
الوظيفي ألســاتــذة الـجــامـعــة ،على
أن يـ ـق ــوم ف ــري ــق ع ـم ــل م ــؤل ــف مــن
أعضاء في مجلس األمناء وإداريني
وأساتذة بوضع خطة لتطبيق هذا
ال ـن ـظ ــام واق ـت ــراح ـه ــا ع ـلــى مجلس
االمناء قريبًا.
ْ
وقــع هذا االعــان كان إيجابيًا عند
معظم أســاتــذة الجامعة ،وتحديدًا
ذوي عـقــود الـتــدريــس ب ــدوام كامل
م ـم ــن ل ــدي ـه ــم سـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة مــن
الـتــدريــس داخ ــل الـجــامـعــة .فــإعــادة
ن ـظ ــام الـتـثـبـيــت الــوظ ـي ـفــي تـجـ ّـســد
مـطـلـبــا أســاس ـيــا ل ــأس ــات ــذة الــذيــن
اتهموا إدارة الجامعة في مناسبات
عـ ّـدة بانتهاك حرياتهم االكاديمية
وحـ ـق ــوقـ ـه ــم فـ ــي تـ ـع ــوي ــض ن ـهــايــة
الخدمة ونظام التغطية الصحية.
الرئيس الجديد للجامعة ،فضلو
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خ ــوري ،سيلتقي ممثلي االســاتــذة
يــوم الجمعة إلبالغهم مــا آلــت اليه
اجتماعات مجلس األمـنــاء األخير
في هذا الصدد.
وب ـح ـس ــب بـ ـي ــان صـ ـ ــادر ع ــن إدارة
الـجــامـعــة ،ك ــان التثبيت الوظيفي
ل ــأس ــات ــذة ق ــد ع ـلــق ف ــي ع ــام 1985
«في ذروة الحرب األهلية اللبنانية،
في أعقاب اغتيال رئيسها العاشر
الــدك ـتــور مــالـكــولــم ك ـي ــر» .وأوض ــح
الـبـيــان أن مجموعات عمل درســت
سياسة تعليق التثبيت الوظيفي
لــأســاتــذة ط ــوال ال ـس ـنــوات العشر
املاضية ( )...واعتمد القرار بالتزكية
خالل التصويت في مجلس شيوخ
الـجــامـعــة ف ــي ع ــام  ،2014ودعـمـتــه
اإلدارة ال ـحــال ـيــة ب ـق ـيــادة الــرئـيــس
ف ـض ـلــو خ ـ ـ ــوري ،ووكـ ـي ــل الـ ـش ــؤون
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ل ـل ـجــام ـعــة ب ــال ــوك ــال ــة
مـ ـحـ ـم ــد حـ ــراج ـ ـلـ ــي ( )...وأجـ ـ ـ ــرت
االدارة الـحــالـيــة للجامعة سلسلة
م ــن ال ــدراس ــات تـحــت رع ــاي ــة لجنة
الـ ـش ــؤون األك ــادي ـم ـي ــة ف ــي مجلس

األم ـ ـنـ ــاء ،ب ـق ـي ــادة رئ ـي ـس ــة الـلـجـنــة
هدى الزغبي ،بالتعاون مع اللجنة
امل ــالـ ـي ــة ل ـل ـم ـج ـلــس الـ ـت ــي ي ـق ــوده ــا
الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي للبنك العربي
نعمة صـبــاغ .وخلصت الــدراســات
إل ــى أن «إع ـ ـ ــادة ال ـع ـمــل بــالـتـثـبـيــت
الــوظـيـفــي لــأســاتــذة مــع مــا ينجم
عنه من صيانة للحرية األكاديمية،
س ـت ــؤدي عـلــى األرجـ ــح إل ــى تعزيز

ينتظر عدد من األساتذة
االطالع على التفاصيل قبل
«التهليل»
توظيف واسـتـبـقــاء أكــاديـمـيــن من
مستوى عاملي فــي الجامعة ،وإلــى
تسهيل إجراء أبحاث تحدث تغييرًا
نمطيًا فــي الـجــامـعــة الـتــي أنشئت
قبل قرن ونصف».
ُيــذكــر أن الــوكـيــل الـســابــق للشؤون
األكاديمية أحمد دالل عمل جاهدًا
إلع ـ ــادة «ال ـت ـث ـب ـيــت الــوظ ـي ـفــي» من

دون أي تجاوب من مجلس األمناء.
ورأى خوري أن «التثبيت الوظيفي
ل ــأس ــات ــذة ،وامـ ـتـ ـي ــازات ــه ،يـمـنـحــان
الـ ـحـ ـم ــاي ــة األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـف ـض ـلــى
ويستحثان أبحاثًا ودراسات رفيعة
التأثير وشديدة األهمية» .وقال «ال
ي ــزال أمــامـنــا الـكـثـيــر مــن الـعـمــل في
تصميم وتنفيذ مراحل العودة الى
التثبيت الوظيفي لألساتذة».
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن إي ـجــاب ـيــة ال ـق ــرار
امل ـت ـخــذ ،ينتظر ع ــدد مــن األســاتــذة
االط ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ق ـبــل
«التهليل» لخطوة مجلس االمناء،
متأملني إشــراكـهــم جــديــا فــي وضع
آلية تنفيذ هذا القرار ،لتترجم هذه
الـخـطــوة عمليًا ملصلحة األســاتــذة
وال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ،خـ ــاصـ ــة أن ال ش ــيء
واض ـح ــا بـعــد ف ــي امل ـســألــة برمتها،
إال أن مــا يـشـيــر ال ـيــه األس ــات ــذة في
ّ
نقاشهم حول «التثبيت» بأنه يشكل
ض ـم ــان ــة حـقـيـقـيــة ل ـت ـح ــرراألس ـت ــاذ
الجامعي من أي قيود قد تفرضها
االدارة على حقه بالتعبير.

ضغوط بهدف تسوية مناقصات الكهرباء
يـتـعــرض املــديــر ال ـعــام لــاسـتـثـمــار فــي وزارة
الـطــاقــة غـســان بـيـضــون لـضـغــوط واس ـعــة من
أجـ ــل دف ـع ــه إلـ ــى ت ـعــديــل رأي ـ ــه وامل ــواف ـق ــة على
«ت ـس ــوي ــة» م ـل ـفــات عــال ـقــة أب ــرزه ــا مـنــاقـصــات
إنشاء معامل الكهرباء التي ّ
تبي وجــود ثغر
قانونية واسـعــة فيها ،علمًا بــأن هــذه امللفات
هــي م ـحــور األزمـ ــة بــن رئ ـيــس تـكـتــل التغيير
واإلصالح ميشال عون ورئيس مجلس النواب
نبيه بري .وبحسب املعطيات املتداولة ،فإن هذه
الضغوط وصلت إلــى مرحلة تقديم إخبارات
ّ
بالجملة بحقه للجهات الرقابية والقضائية.
ّ
اإلخـبــار األخـيــر جــاء موقعًا مــن «مــوظــف في
أح ــد امل ـص ــارف» ومـ ّ
ـوجـهــا إل ــى الـنـيــابــة العامة
لــدى دي ــوان املحاسبة ،وقــد تضمن معلومات
عــن مــايــن ال ـ ــدوالرات الـتــي يملكها بيضون
في حساباته الشخصية واستغالل منصبه
ً
البتزاز املقاولني واملتعهدين ...فضال عن تهم
أخ ــرى .ورغ ــم أن كــل امل ـصــارف لديها أقسام
الــزامـيــة ملكافحة تبييض األم ــوال وأن ــه واجــب
عـلــى أي مــوظــف الـتـبـلـيــغ ل ـهــذا الـقـســم عــن أي
ح ــاالت مشكوك فيها ،وواج ــب هــذه األقـســام
إب ــاغ هيئة التحقيق الـخــاصــة ،إال أن النيابة
العامة لــدى ديــوان املحاسبة أحالت امللف إلى
هيئة التحقيق الخاصة حيث بات لزامًا عليها
الفصل في مضمون هذا اإلخبار.
أبو فاعور يحيل «الكركي» الى القضاء
أحـ ــال وزيـ ــر ال ـص ـحــة ال ـعــامــة وائـ ــل اب ــو فــاعــور
(ال ـص ــورة) ال ــى الـنـيــابــة الـعــامــة التمييزية ملف
مطعم الكركي في منطقة الجديدة – جبل لبنان
«الذي سبق ان اقفله مراقبو وزارة الصحة وبحقه
محضر ضبط نظمته فصيلة الجديدة ،ليتبني
الحقا ،بعد كشف اجــراه فريق وزارة الصحة،
ان صـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــب امل ـ ـط ـ ـعـ ــم
موسى الكركي فتح الباب
الجانبي مــن املطعم وانــه
ُ
ن ــزع الـشـمــع االح ـم ــر عن
الـبــاب .وعند ســؤالــه أنكر
ذلـ ــك ب ــال ــرغ ــم م ــن تـعـهــده
تـســويــة وض ـع ــه» .واتـخــذ
وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ص ـف ــة
االدع ــاء الشخصي بحق
صاحب املطعم الجراء التحقيقات الالزمة.
كما أن ــذر ابــو فــاعــور شــركــة «ه ــوا تشكن» في
ال ـص ـف ــرا ب ـ ـضـ ــرورة ال ـت ـق ـيــد بـ ـش ــروط ق ـ ــرارات
الترخيص وتنفيذ اعـمــال صيانة ملستودعات
العلف وتغيير الفالتر وعــزل غرفة الجاروشة
وال ـت ـق ـي ــد ب ـس ــاع ــات ال ـع ـم ــل امل ـس ـم ــوح ب ـه ــا فــي
املناطق السكنية ،وتحديد آلية عمل والتنسيق
مع السلطات املحلية بخصوص عملية تخزين
العلف في املستودعات وعمل الشاحنات اثناء
تفريغ حمولة باخرة العلف.
لبنان يغرق بزيت الزيتون المستورد
استنكر تجمع الهيئات املمثلة لقطاع الزيتون
في لبنان «تدفق زيت الزيتون األجنبي بكميات
هــائـلــة إل ــى ع ــدد مــن املـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة املنتجة
ّ
لــزيــت الــزيـتــون ليقضي على مــا تبقى مــن أمل
بــاس ـت ـمــرار زراعـ ــة الــزي ـتــون الــوط ـن ـيــة ،عـلـمــا أن
ثـمــن تـنـكــة الــزيــت امل ـس ـتــورد ال يـتـعــدى نصف
كلفة إنتاج تنكة الزيت الوطني» .وطرح التجمع
ً
تساؤال عن «السعر العاملي لزيت الزيتون الذي
ال ي ــزال األع ـلــى فــي تــاريـخــه (أك ـثــر مــن خمسة
آالف دوالر للطن) فكيف تصل تنكة الزيت إلى
لبنان بنحو أربعني دوالرًا ما لم يكن هذا الزيت
مخلوطًا بــزيــت الـبـنــدق الـتــركــي ،ال ــذي اخترعت
ال ـغــش ب ــه ب ـعــض ال ـش ــرك ــات اإلي ـطــال ـيــة امل ـ ـ ّ
ـزورة
وعممته على عدد من ّ
ّ
مزوري الزيت في العالم؟
علمًا أن كثافة هــذا الــزيــت هــي الكثافة نفسها
لزيت الزيتون ،ويصعب كشفه إال في املختبرات
املـتـخـ ّـصـصــة» .وأب ـلــغ الـتـجـمــع ال ـج ـهــات املعنية
ض ــرورة مـنــع اسـتـيــراد زي ــت الــزيـتــون مــن أجــل
حماية األمن الحياتي للمزارعني واألمن الغذائي
والصحي للشعب اللبناني.

