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سياسة
تقرير

تضيق بالموازنة:
السلطة
ّ

هل تتكفل البواخر بتطييرها؟

هل إقرار مشروع قانون
موازنة  2018ما زال يشكل أولوية
لدى السلطة؟ السؤال مشروع في
ضوء سلوك هذه السلطة سابقًا،
وامتناعها عن إقرار الموازنات ألكثر من
 12عامًا ،لكن ال إجابة واضحة عنه،
بل هناك من يرصد محاولة من قوى
السلطة لـ»فرملة» الموازنة
محمد وهبة
س ـي ـكــون ص ـع ـبــا وم ـح ــرج ــا لـلـحـكــومــة
أن تحمل معها إلــى مؤتمر بــاريــس 4
موازنة يبلغ العجز فيها  12000مليار
لـيــرة .يترك هــذا األمــر انطباعًا سلبيًا
بــأن قــوى السلطة لــم تقم بــأي خطوة
في مجال اإلصالح املالي ،ما قد يعيق
حصول لبنان على مساعدات وقروض
من الدول املانحة ،تبعًا ملنطق املانحني.
هذا األمر واضح لدى اللجنة الوزارية
ال ـتــي ت ـحــاول خـفــض الـعـجــز أك ـثــر من
 3000مليار ليرة ،لكن الشكوك تحوم
حــول إمـكــان بلوغ هــذا الـهــدف فــي ظل
ّ
تسجل على
عدم رغبة قوى السلطة أن
نفسها خفض اإلنفاق قبل االنتخابات
النيابية مباشرة ،مخافة أن يؤثر ذلك
عـلــى الـنــاخـبــن الــذيــن اع ـت ــادوا سخاء
ال ـس ـل ـطــة ،أو م ــا ُي ـع ــرف ب ــ«الــزبــائ ـن ـيــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة» ،خ ـص ــوص ــا ف ــي مــوســم
االنتخابات.
حتى اآلن ،ال منهجية واضـحــة تحكم
عـمــل اللجنة ال ــوزاري ــة .مــا اتـفــق عليه
ف ــي اجـتـمــاعــاتـهــا ال ـســاب ـقــة ،ال يـنــدرج
ّ
ضمن أي خط ّة حكومية ممنهجة ،بل
هي عملية تقشف محاسبية بامتياز،
ال هــدف اقـتـصــاديــا أو اجتماعيًا لها.
باختصار ،هي عملية سياسية تراعي
ّ
رغبات دولية متصلة بمؤتمر باريس
 ،4امل ـف ـت ــرض ع ـق ــده ق ـبــل االن ـت ـخــابــات
النيابية.
الـهــدف املـحـ ّـدد لخفض النفقات يقوم
ع ـلــى م ـج ـمــوعــة م ــن اإلج ـ ـ ـ ــراءات الـتــي
ات ـف ــق ع ـلــى ب ـع ـض ـهــا ،وأبـ ــرزهـ ــا الـبـنــد
املـتـعـلــق بـخـفــض  %20مــن امل ــوازن ــات،
بــاس ـت ـث ـنــاء ب ـن ــود ال ــروات ــب واألجـ ـ ــور.

متابعة

الكهرباء
تخذل قارورة
األوزاعي
ّ
ُ
الم ِشعة

الموقف الرافض للبواخر لم يعد مقتصرًا على حركة أمل والقوات اللبنانية ،بل بات يشمل حزب الله (داالتي ونهرا)

ـان اتفق عليه ،وهو أن
وهناك إجــراء ثـ ٍ
تقوم وزارة املــال بالتنسيق مع حاكم
مـصــرف لبنان ري ــاض ســامــة بــإجــراء
«ســوابــات» على ديــون بالليرة ،مقابل
ديون بالدوالر بقيمة  6مليارات دوالر
بفائدة  ،%1ما يمكن أن يخفض كلفة
الــديــن نـحــو  5ن ـقــاط مـئــويــة وتـحــويــل
ه ــذا ال ـج ــزء م ــن ال ــدي ــن م ــن ال ـل ـيــرة إلــى
الدوالر ،إال أن األرقام لم تنجز في هذا
اإلطــار في انتظار االتفاق مع مصرف
ل ـب ـنــان ع ـلــى ال ـس ـن ــدات ال ـتــي سـيـجــري
استبدالها.
وم ــن أب ــرز الـقـضــايــا الـعــالـقــة ،معالجة

محمد نزال
َ ُمـ ــن وضـ ــع ت ـل ــك الـ ـ ـق ـ ــارورة ال ـح ـم ــراء
امل ـش ـ ّـع ــة م ـكــان ـهــا؟ ه ـن ــاك ،ف ــي منطقة
ّ
الحيز الذي ُع ِثر عليها
األوزاعــي ،في
ف ـيــه ،ال يــوجــد س ــوى كــام ـيــرا مــراقـبــة
واح ـ ــدة .ه ــذا ج ـ ّـي ــد .سـنـعــرف الـفــاعــل.
ّ
األمنيون بيانات تلك الكاميرا،
سحب
َ ّ
ف ـل ــم ي ـ ــروا ش ـي ـئ ــاِ ،لـ ـ ــم؟ ألن ال ـك ـهــربــاء

موضوع الكهرباء وكيفية إدراجــه في
املوازنة ،سواء الكلفة الناتجة من دعم
املـحــروقــات أو الكلفة املتعلقة بــزيــادة
ساعات التغذية عبر العقود مع بواخر
الـكـهــربــاء ،أو اإلي ــرادات الـتــي يمكن أن
ت ـتــأتــى ع ــن زي ـ ــادة ال ـت ـعــرفــة ف ــي حــال
التوصل إلــى تغذية بمعدل  22ساعة
يوميًا.
فــي الــواقــع ،إن مــوضــوع الـكـهــربــاء هو
من أكثر املواضيع الخالفية بني قوى
السلطة؛ فالوزير جبران باسيل ّ
صرح
أمـ ــس ب ــأن ــه ف ــي حـ ــال ل ــم ي ـق ـ ّـر مـجـلــس
ّ
ال ـ ـ ـ ــوزراء خ ــط ــة ب ــواخ ــر ال ـك ـه ــرب ــاء فــي

كانت مقطوعة .هذه معلومات ّ
أمنية.
مـ ــاذا ع ــن ال ـكــام ـيــرا األخـ ـ ــرى ،األب ـع ــد،
لجهة الـطــريــق ال ـعــام؟ ال ي ــزال البحث
م ـس ـت ـم ـرًا .ع ـمــومــا ،س ـي ـكــون الـتـحــديــد
ّ
«م ــن املــألــوف هـنــاك رؤيــة
صـعـبــا ،ألن ِ
ّ
أش ـ ـخ ـ ــاص ي ـ ـ ـمـ ـ ــرون وه ـ ـ ــم ي ـح ـم ـل ــون
وأشياء»َ .من وضع
أكياسًا وصناديق
تلك الـقــارورة الحمراء ُامل ّ
شعة هناك؟
هذا هو السؤال املركزي اآلن وما عداه

قيادة الجيش تتعامل
بإيجابية مع تعميم
الحريري وخصوصًا
ّ
لجهة خفض ما يسمى
«التدبير رقم »3

ُ ّ
المصنعة
الجهة
معروفة،
للقارورة ّ
واسمها مدون عليها
مع الترميز الخاص

تـفــاص ـيــل .م ـ ّـرت عـلــى خ ـيــر ،عـلــى حـ ّـد
ّ
علم «الذريني» هذه ّ
املرة ،ولكن في ظل
الفلتان اإلشعاعي في سوق التهريب،
الذي ّ
تحدث عنه ّهؤالء إلى «األخبار»
ُ
فــي عــدد أمــس ،فــإنــه ال يمكن ألحــد أن
يضمن ما ُيمكن حصوله الحقًا.
ّ
يــوم أم ــس ،أص ــدرت الهيئة اللبنانية
ل ـل ـطــاقــة ال ـ ـ ّ
ـذري ـ ــة ،ال ـت ــاب ـع ــة لـلـمـجـلــس
ّ
الوطني للبحوث العلمية ،بيانًا جاء
ّ
امليدانية
فيه« :أظهرت نتائج التحاليل

جلسة مجلس ال ـ ــوزراء املـقـبـلــة ،فــ«لــن
نسير بــاملــوازنــة» .واملــوقــف نفسه ّ
عبر
عنه وزيــر االقتصاد رائــد خــوري أمام
ال ـل ـج ـنــة ال ـ ــوزاري ـ ــة ،ع ـل ـمــا بـ ــأن رئـيــس
الجمهورية ميشال عون كان له موقف
مـمــاثــل قـبــل الـجـلـســة األخ ـي ــرة ملجلس
ال ــوزراءّ ،
ملوحًا بالكشف عن معرقلي
ّ
خطة الكهرباء.
وف ــي امل ـقــابــل ،ف ــإن املــوقــف الـعـلـنــي من
رفــض الـبــواخــر لــم يـعــد مقتصرًا على
حركة أمل والقوات اللبنانية ،بل بات
يـشـمــل ح ــزب ال ـلــه الـ ــذي أع ـلــن بـلـســان
نائب األمني العام ،الشيخ نعيم قاسم،

املادة ُامل ّ
ّأن اسم ّ
شعة هو «ِ »Am-Beمن
ن ــوع ن ـيــوتــرونــي ،وتـسـتـخــدم ك ـ ــ»well
 ،»loggingوهـ ـ ــي مـ ـحـ ـص ــورة ُداخـ ــل
املادة امل ّ
تسبب ّ
كبسولة مقفلة .لم ّ
شعة
ت ـس ـ ّـرب ــا ف ــي م ـك ــان ال ـع ـث ــور عـلـيـهــا أو
ّ
ّ
إشعاعيًا ،وقد راوحــت القراءات
تلوثًا
ّ
ّ
اإلش ـعــاعــيــة ال ـص ــادرة عــن ه ــذه امل ــادة
ضمن امل ـعـ ّـدالت املـ ُتـعــارف عليها لهذا
النوع من املصادر امل ّ
شعة» .نجا الناس
ِ
هذه ّ
املرة .كان يكفي أن يعبث بها أطفال
ّ
األوزاعــي ،أو حتى الكبار هناك ،وهذا
أمــر يـحــدث ع ــادة ،فنكون أم ــام ّ
تسرب
«ي ـ ّ
ـؤدي إلــى أض ــرار خطيرة ومميتة».
ّ
عندما جاءت القوى األمنية إلى مكان
الـ ـق ــارورة ،بـعــد اإلب ــاغ عــن وجــودهــا،
كان بعض أهالي املنطقة يطلبون إزالة
ّ
الـطــوق ال ــذي ضــرب حولها ليتمكنوا
ِم ــن الـسـبــاحــة كـمــا يـفـعـلــون دوم ـ ــا .لم
يكن أحــد ِمنهم يعرف مــا يحويه ذاك
الـ ـ ـش ـ ــيء .ي ـ ـ ــروي أحـ ـ ــد األمـ ـنـ ـي ــن ه ــذه
الـتـفــاصـيــل ضــاح ـكــا .أّعـلـنــت «الـهـيـئــة
ال ـ ّ
ـذري ــة» فــي بيانها أن ـهــا ،بالتنسيق
مع فوج الهندسة في الجيش اللبناني

