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سياسة

رسائل
إلى المحرر
وزارة االتصاالت توضح

حوار

درباس :قرار الرئاسة خارجي

ردًا عـلــى امل ـقــال املـنـشــور أم ــس بـعـنــوان "خــدمــات الـجـيــل الــرابــع:
تقاسم  200مليون دوالر بني  3شركات" ،نوضح أن املقال يحتوي
على مغالطات ويتنافى مع الحقيقة والواقع ،ما اقتضى منا ّ
الرد
اآلتي:
ـ ـ ال عالقة لوزير اإلتصاالت بهذه املناقصة ال بصورة مباشرة
َ
ّ
مباشر ،واللجان املشكلة من قبل شركتي "تاتش"
وال بشكل غير
ّ
و"أل ـفــا" ،اللتني تشغالن شبكتي الخليوي فــي لبنان ،هــي التي
جــري املناقصة على مسؤوليتها ،وإن نتيجتها النهائية لم
ُتـ َ
تــرفــع لغاية تاريخه إلــى وزيــر اإلت ـصــاالت .أكثر مــن ذلــك ،رفض
وزيــر اإلتصاالت طلب الشركات انتداب شخص من فريق عمله
لإلشراف على أعمال املناقصة.
ـ ـ في ما يتعلق باستبعاد شركة ّ ،ZTE
يهمنا أن نؤكد أن ّقبول
شــركــة فــي املـنــاقـصــات أو رفـضـهــا ي ـعــود للشركتني ّاملشغلتني
وليس للوزارة التي تأخذ علمًا بالنتيجة من قبل املشغل ،ويبقى
للوزير املوافقة على نتائج املناقصة أو رفضها في ضوء شفافية
اآللية املتبعة فيها والتعليل التقني الواضح للقرارات الصادرة
عن الشركتني.
ـ ـ ـ أما في ما يتعلق بموضوع تلبية وزير اإلتصاالت دعوة شركة
ه ــواوي لــزيــارتـهــا فــي ال ـصــن ،فـقــد سـبــق لـلــوزيــر أن لـ ّـبــى دعــوة
شركات عـ ّـدة لإلطالع على أبحاثها ومــدى التطور الــذي بلغته،
إمــا شخصيًا وإمــا بإيفاد مهندسني ّ
أخصائيني مــن فريقه في
الوزارة ،ومن بني هذه الزيارات زيارة شركة  ZTEفي الصني.
ـ ـ ـ نستغرب املبالغ املالية للمناقصات الــواردة في املقال والزعم
بأن ثالث شركات تتقاسمها ونؤكد أن مناقصات الجيل الرابع
ما زالت قيد الدرس ولم يتم عرض النتائج النهائية علينا بما
فيها مناقصة الـ .RADIO
المكتب االعالمي لوزارة االتصاالت
ّ
رد املحرر:
كان الفتًا أن وزير االتصاالت بطرس حرب ّلبى دعوات الشركات لالطالع
على ّ
تطورها التقني ،فهو محام وليس خبيرًا تقنيًا في مجال االتصاالت،
ً
فضال عن أن تلبية مثل هذه الدعوات شخصيًا أمر يزيد التساؤالت وال
يلغيها أن يكون ّلبى أكثر من دعوة .كما تجب اإلشارة إلى أن املال املدفوع
عـلــى املـنــاقـصــات هــو م ــال ع ــام يقتضي إنـفــاقــه وف ــق األص ــول القانونية
وبـشـفــافـيــة كــامـلــة ،وه ــو األم ــر ال ــذي لــم يحصل فــي هــاتــن املناقصتني.
ّ
التنصل مــن املسؤولية بالقول إن ال عالقة ل ــوزارة االتـصــاالت بهذه
أمــا
املناقصة ،فهو أمــر يثير االستغراب والشكوك أيضًا حــول طريقة إدارة
املــال العام والتسليم املطلق لشركات القطاع الـخــاص ،فيما كــان يتوجب
على وزيــر االتصاالت مراقبة الشفافية في االستثمارات التي تنفذ على
شبكتني مملوكتني مــن الــدولــة اللبنانية ويقتصر دور الـشــركــات على
إدارتهما فقط .وربما استعمل هذا التنصل من املسؤولية في اتجاه زيادة
التأثير على املناقصة ونتائجها.

♦♦♦

تتويج الهرطقة بترحيل النفايات
 ...وبعد أن أتحفتنا حكومتنا «العتيدة» بتنفيذ البيان الوزاري
بدءًا من قانون اإلنتخاب مرورًا بالتعيينات وإقامة دولة القانون
ً
وامل ــؤس ـس ــات ووقـ ــف ال ـه ــدر وال ـف ـس ــاد وص ـ ــوال إل ــى أزمـ ــة امل ـيــاه
ّ
رئيس
ُوالكهرباء املزمنة وغيرها وتعهدًا بالوصول إلى إنتخاب ّ ُ ٍ
رضي طموحات اللبنانيني ،ال تزال حكومتنا العاجزة تتخبط
ي ّ
بملف «تافه» إسمه النفايات...
ّ
ّلقد تخط ُت هرطقات هذه الحكومة العجيبة بهرطقاتها التي ال
ت َع ُّد وال تحصى ّ
وتوجتها بهرطقة ترحيل النفايات من خالل

قرار الترحيل الذي يجب على الشعب اللبناني بأكمله الوقوف
في وجهه حيث أن هذا اإلستخفاف ال ُيمكن له إال أن ُيواصل بنا
وبوطننا باإلنحدار إلى الهاوية...
ّ
إن كل هـ ُـذه األم ــوال الطائلة التي ستدفع إكــرامــا لهذه الهرطقة
ّ
َ
وعلميةٍ وتكليفةٍ بسيطة أمام
يمكن أن تحل بحلول أبدية وعمليةٍ ِ
هذا الترحيل العبثي وذلك من خالل الشروع في إنشاء معامل
ِّ
في كل األقضية من أجل نقل تلك النفايات عبر إشراف البلديات
من بعد إعطائها حقوقها املسلوبة من أجل فرزها من املصدر
بالشروط البيئية تحت
وإعادة تدويرها وتحويلها إلى أسمدة ً
إش ــراف الـخـبــراء الـبـيـئـيــن ...لتكون نعمة مربحة ولـيــس نقمة
مخسرة من خالل املناورة في إجتراح حلول مصيرها الفشل...
ّ
إن لترحيل النفايات شروطًا يستحيل على حكومتنا اإللتزام بها
من خالل حالتها اآلسنة واملختلطة بجميع أصناف «الكوكتيل»
ُ
أمام املحافل الدولية
ألنه ستنجم عنها مقاضاة قانونية وبيئية ّ
ستضاعف إنهيارنا وال طاقة للبنان على تحملها...
ّ
والجدير بالذكر أن نقل النفايات عبر املرفأ إلى ناقلة النفايات
سـيـنــذر بـكــارثــة بـيـئـيــةٍ كـبـيــرة جـ ـ ّـراء إنـ ــزالق كـمـ ّـيــات كـبـيــرة من
النفايات إلى البحر...
ّ
إن األح ـ ــرى ب ـه ــذه ال ـح ـكــومــة ورئ ـي ـس ـهــا ال ـحــريــص ع ـلــى أم ــوال
الـلـبـنــانــن تــوفـيــر املــائ ـتــن وخـمـســن دوالرًا لـلـطــن ال ــواح ــد من
النفايات املفترض أن تكون ُمنتجة ...األحــرى بهم توفيرها في
سبيل التنقيب وإسـتـخــراج النفط وال ـغــاز ُ
ومعضلة الكهرباء
ّ
وهلم ّ
جرا...
واملياه
عباس ّ
ّ
حيوك ،عيتا الشعب

رشيد درباس :لست حصة أحد! (مروان بوحيدر)

يرى وزير الشؤون
االجتماعية رشيد درباس
أن اللبنانيين أضعف من
أن يقرروا من يكون رئيس
جمهوريتهم المقبل،
معتبرًا أن «القرار ّيأتي من
الخارج ...ونحن ننفذه».
ورأى أن رئيس الجمهورية
القوي يكسر الكرسي ،وأن
الرؤساء الناجحين في تاريخ
لبنان لم يكونوا أقوياء

عبد الكافي الصمد
«خ ــده ــا م ــن اآلخ ـ ــر .قـ ــرار انـتـخــاب
رئ ـي ــس ج ــدي ــد ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ليس
ملكنا ،بل يأتي من الخارج ،ونحن
ننفذه .إذا كنا لم نستطع أن نملك
قــرار رفــع كيس زبالة من الطريق،
هــل تظن أنـنــا نملك ق ــرار انتخاب
رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس؟» .ب ـ ـه ـ ــذه «األري ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــة»
ينظر وزي ــر ال ـشــؤون االجتماعية
رش ـيــد دربـ ــاس ال ــى «أم األزمـ ــات»
السياسية في لبنان! وهو يرى أن
«رئيس الجمهورية القوي يكسر
الكرسي ،والــرؤســاء الناجحني لم
يكونوا أقوياء».
م ـ ــن م ـك ـت ـب ــه ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة املـ ـيـ ـن ــاء
ّ
امل ـط ــل عـلــى مـحـمـيــة ج ــزر النخيل

فيها ،يــرى الــوزيــر الطرابلسي أن
اسـتـمــرار العماد ميشال عــون في
ت ــرش ـي ــح ن ـف ـس ــه «ك ـ ـ ــان خ ـط ــأ وق ــد
اسـ ـتـ ـن ــزف ــه ،ف ـي ـم ــا س ـم ـي ــر جـعـجــع
اسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــزف م ـ ـنـ ــذ األي ـ ـ ـ ـ ـ ــام األول ـ ـ ـ ــى
لـتــرشـيـحــه» .أم ــا ال ــوزي ــر سليمان
فرنجية فلم يكن خارج حساباته،
ح ـت ــى م ــن ق ـب ــل م ـ ـبـ ــادرة ال ــرئ ـي ــس
سعد الحريري ،ألن «يلي في قلبه
ً
على لسانه» ،ناقال عن رئيس تيار
املـ ـ ــردة ،ف ــي ع ـش ــاء جـمـعــه ومـفـتــي
طــراب ـلــس وال ـش ـم ــال ال ـش ـيــخ مــالــك
الـ ـشـ ـع ــار قـ ـب ــل أكـ ـث ــر مـ ــن ش ـهــريــن
وقبل الحديث عن املبادرة ،رفضه
انتخاب رئيس توافقي أو وسطي،
وأنه «مع عودة سعد الحريري الى
رئــاســة الـحـكــومــة ب ـم ــوازاة رئـيــس

تقرير

األسير على خطى الدليمي وحميد؟
آمال خليل
ال يتركز االهتمام على مجريات جلسة
محاكمة أحمد األسير املقررة الثالثاء
املقبل ،بقدر ما يتركز على املوعد الذي
سـيـضــربــه رئ ـيــس املـحـكـمــة العسكرية
العميد خليل إبراهيم للجلسة التالية،
إذ إن جـلـســة ال ـثــاثــاء بــاتــت ف ــي حكم
املؤجلة ،وفق ما أكد رئيس هيئة الدفاع
ع ــن األسـ ـي ــر امل ـح ــام ــي أن ـ ـطـ ــوان نـعـمــة
ل ــ»األخ ـبــار» .طــول امل ــدة بــن الجلستني
املقبلتني أو قصرها «سيشكل انعكاسًا
ملسار املفاوضات حــول صفقة التبادل
بــن داعــش والــدولــة اللبنانية لتحرير
العسكريني املختطفني لــدى التنظيم»،
يقول نعمة .اسم األسير «مطروح بقوة
على رأس الئحة التبادل التي ّ
يروج لها
داع ــش لـسـجـنــاء مــوقــوفــن ف ــي لـبـنــان،
يطالب بهم التنظيم» .ذلــك املشهد قد

ال يـشـكــل صــدمــة ل ــدع ــاة هـيـبــة الــدولــة
وذوي شهداء الجيش في أحداث عبرا.
نـمــوذج صفقة الـتـبــادل مــع «الـنـصــرة»
نـقـلـهــم إل ــى مــرح ـلــة م ــا ب ـعــد ال ـصــدمــة،
بــالـنـظــر إل ــى تـجــربــة سـجــى الــدلـيـمــي،
ط ـل ـي ـقــة ال ـ ـب ـ ـغـ ــدادي وس ـل ـي ـل ــة ال ـعــائ ـلــة
الجهادية بني «النصرة» و»داعش» في
سوريا والعراق ،وجمانة حميد ،ناقلة
مـتـفـجــرات الـعـمـلـيــات االن ـت ـحــاريــة في
بيروت ،والشيخ السوري محمد يحيى
الــذي أوق ــف فــي عــرســال مرتديًا حزامًا
ناسفًا.
مبرر تأجيل جلسة الـثــاثــاء سيطرح
من قبل هيئة الدفاع «التي ستستمهل
التخاذ موقف من قرار املحكمة املنتظر
ح ـ ــول الـ ــدفـ ــوع ال ـش ـك ـل ـيــة الـ ـت ــي كــانــت
تـقــدمــت بـهــا فــي الجلسة الـســابـقــة في
 20تشرين األول الفائت» أوضح نعمة.
حينها ،تقدمت الهيئة بأربعة دفــوع،

ّأول ـه ــا إب ـطــال التحقيقات األول ـي ــة مع
األس ـي ــر ،وثــانـيـهــا طـلــب اإلذن مــن دار
الـفـتــوى بمالحقته ألن ــه شـيــخ مـعـ ّـمــم،
وث ــال ـث ـه ــا االل ـ ـتـ ــزام ب ـس ــري ــة امل ـحــاك ـمــة
لــوجــود قــاصــر بــن املتهمني فــي ملف
عبرا ،ورابعها انتهاك سرية التحقيق
بنشر أج ــزاء منها قـبــل وص ــول امللف
إلــى املحكمة .أمــا إبــراهـيــم ،فقد تعهد
بإنجاز تقرير طبي حول حالة األسير
الـصـحـيــة م ــن قـبــل لـجـنــة م ــن الـطـبــابــة
العسكرية وعــرض نتائجه في جلسة
الثالثاء .وعن مسار املفاوضات ،لفتت
مـ ـص ــادر م ــواك ـب ــة إلـ ــى أن االتـ ـص ــاالت
ب ــدأت جــديــا بــن األط ــراف الـتــي دخلت
عـلــى خــط صفقة «ال ـن ـصــرة» ،مــن قطر
إل ــى تــرك ـيــا .لـكـنـهــا ّمل ـح ــت إل ــى دخ ــول
ط ــرف لبناني إل ــى جــانــب األم ــن الـعــام
الذي يمثل الدولة اللبنانية ،على خط
االتصاالت.

