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سياسة
قضية اليوم

تقرير

أوجيرو :فوضى مستمرة

كبيرة هي الضجة التي أثيرت في شأن ما ُس ّرب من رواتب ضخمة لعدد من الموظفين والمدراء .تم التشكيك بالمعلومات
لكن أحدًا لم يعلن عدم صحتها .حتى الحديث عن فروقات عن ثمانية أشهر لم تكن مقنعة لتبرير األرقام المرتفعة ،ألنها
ببساطة لم تكن شاملة .وضع أوجيرو ليس على ما يرام .بعد أزمة الرواتب أثيرت أزمة المناقالت ،وها هي اإلشاعات عن
فصل منصبي المدير العام عن رئيس الهيئة تقترب من الواقع

الرواتب
المرتفعة...
تابع
تستكمل «األخبار» نشر ّ
عينة إضافية
مـ ــن امل ــوظـ ـف ــن وروات ـ ـب ـ ـهـ ــم عـ ـ َـن شـهــر
أي ــار (القيمة الصافية الـتــي ُحـ ِّـولــت إلى
الـحـســابــات املصرفية لـهــؤﻻء املوظفني
بعد اقتطاع ضريبة الدخل واشتراكات
الـ ـضـ ـم ــان اﻻج ـت ـم ــاع ــي وال ـح ـس ــوم ــات
ال ـت ـقــاعــديــة اﻷخـ ـ ـ ــرى) .ك ــذل ــك ال تــدخــل
ضـمــن ه ــذه ال ـت ـحــويــات قـيـمــة السلف
املــال ـيــة ال ـت ــي ك ــان ق ــد س ـبــق لـلـهـيـئــة أن
دفعتها بشكل إضافي وبشكل شهري
مـبــاشــرة لكل ه ــؤالء األش ـخــاص كبدل
عمل إضافي شهري يقدر بـ  ٧٥ساعة
عمل إضافية شهرية (أجريت مقاصة
حسمت بنتيجتها الدرجات األربــع من
السلف):
 -1جــورج أسطفان ،رئيس النقابة43 :
مليون ليرة.
 -2طوني حنا ،املدير الفني 42 :مليون
ليرة.
 -3جـ ـب ــران خـ ـ ــوري ،ب ـت ـصــرف رئـيــس
الهيئة 26 :مليون ليرة.
 -4غابي سميرة 25 :مليون ليرة.
 -5بسام جرادي ،مدير املوارد البشرية:
 41مليون ليرة.
 -6رفعت ناقوزي 24 :مليون ليرة.
 -7غـ ــريـ ــس ح ـ ـ ـ ــداد ،م ـك ـت ــب ال ـ ـشـ ــؤون
القانونية 24 :مليون ليرة.
 -8روﻻ رباح 23 :مليون ليرة.
 -9عبد ال ــرؤوف قـبــان ،شــؤون تنظيم
اﻻتصاﻻت 22 :مليون ليرة.
 -10فؤاد بلوط 22 :مليون ليرة.
 -11مـحـمــد أب ــو زي ـنــب ،ق ـطــاع الــرواتــب
واﻷجور 22 :مليون ليرة.
 -12خــالــد مـ ــواس ،مـكـتــب الـخـلــوي في
الوزارة 22 :مليون ليرة.
 -13عبد الله إسماعيل ،أمني سر النقابة:
 21مليون ليرة.
 -14مهند الخطيب 21 :مليون ليرة.
 -15جوزيف بارود 21 :مليون ليرة.
 -16حسام جهير 21 :مليون ل.ل.
 -17محمد سلطاني 21 :مليون ليرة.
 -18منذر ريفي 20 :مليون ليرة.
 -19رك ــان ح ــوى :حـ ــارس 19 :مليون
ليرة.
 -20حكمت أدهمي :من دون مهمة19 :
مليون ليرة.
 -21تهامة غادر 17 :مليون ليرة.
 -22محمد الجنون 15 :مليون ليرة.
 -23ماهر مجذوب 23 :مليون ليرة.
 -24حسن التقي 22 :مليون ليرة.
 -25خليل حرشي 19 :مليون ليرة.
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من خالف مذكرة المدير العام التي تحدد عدد الساعات اإلضافية كوفئ ومن التزم بها تراجع راتبه! (الوكالة الوطنية لإلعالم)

إيلي الفرزلي
ل ــم ت ـن ـتــه ق ـض ـيــة ن ـق ــل امل ــوظ ـف ــن فــي
ه ـي ـئ ــة أوج ـ ـيـ ــرو مـ ــن مـ ــراكـ ــز عـمـلـهــم
خ ــاف ــا ل ــأص ــول .وع ـل ــى رغـ ــم ع ــودة
املدير العام عماد كريدية عن قراراته،
بعد أن استدعى كل املوظفني الذين
أخـ ــذ اإلجـ ـ ـ ــراء ب ـح ـق ـهــم ،واع ـ ـتـ ــذر مــن
بـعـضـهــم ،تـبــن أن ــه ع ــاد وأص ــر على
معاقبة البعض اآلخر .لكنه هذه املرة
لــم يعتمد األسـلــوب السابق (توقيع
ط ـل ـب ــات ال ـن ـق ــل ب ـش ـكــل م ـن ـف ــرد وم ــن
دون مــواف ـقــة املــوظ ـفــن وم ــدرائ ـه ــم)،
إنـ ـم ــا ط ـل ــب مـ ــن امل ــوظـ ـف ــن أن ـف ـس ـهــم
تــوق ـيــع ط ـل ـبــات نـقـلـهــم رغ ـمــا عـنـهــم،
ملجرد االرتياب بهم .من هؤالء :مالك
دهـ ـيـ ـن ــي ،س ــاس ــن ضـ ــاهـ ــر ،وص ـفــي
طاهر وأسامة عمرو.
أمـ ــا م ــن ش ـكــك ف ــي ض ـخــامــة رواتـ ــب
ب ـعــض مــوظ ـفــي أوجـ ـي ــرو ع ــن شهر
أي ـ ـ ـ ـ ــار ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي نـ ـ ـش ـ ــرت «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار»
ب ـع ـض ـه ــا ،وأب ـ ــرزه ـ ــا رات ـ ـ ــب ك ــري ــدي ــة
الـبــالــغ  112مليون لـيــرة ،أو مــن برر
ض ـخ ــام ـت ـه ــا ب ـت ـض ـم ـن ـه ــا فـ ــروقـ ــات
روات ــب ثـمــانـيــة أش ـهــر ،فـهــو تناسى
أن الفروقات جــاءت عشوائية وغير

عادلة وغير مبنية على قواعد ثابتة،
فكانت النتيجة تضخم روات ــب فئة
قليلة من املدراء واملوظفني املحظيني
وتــراجــع روات ــب ال ـســواد األع ـظــم من
امل ــوظ ـف ــن ،م ــا أدى إل ــى اعـتــراضـهــم
عـلــى حـســم «ال ـس ـلــف» مــن روات ـب ـهــم.
ح ـ ـت ـ ــى تـ ـحـ ـمـ ـي ــل املـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة إل ـ ــى
املــوظـفــن الــذيــن تــراجـعــت رواتـبـهــم،
انطالقًا من أنهم لم يعملوا ساعات
إضافية كافية لكي ال يتأثر راتبهم
بحسم السلف مقابل زيادة الدرجات
األربع (تقدر الدرجات األربعة بنحو
 40س ــاع ــة ع ـم ــل إض ــافـ ـي ــة) ل ــم يـكــن
مقنعًا .وعليه ،فإن من التزم باملذكرة
التي تحدد الحد األقصى للساعات
اإلضافية ب ــ 35ساعة ،تراجع راتبه،
فيما ارتفعت رواتــب من لم يلتزموا
ب ــامل ــذك ــرة أو س ـج ـلــت ل ـه ــم س ــاع ــات
إضافية غير محققة.
اع ـت ــراض ــات املــوظ ـفــن كــانــت كـبـيــرة،
ف ــاضـ ـط ــرت اإلدارة ،امل ـت ـخ ـب ـط ــة فــي
القرارات العشوائية ،إلى التراجع عن
تطبيق الحسومات .لكن ذلك لم يحل
دون حصول فئة محددة من العاملني
واملـ ــدراء عـلــى تـعــويـضــات كـبـيــرة في
شهر أيار ،هي قيمة فروقات تطبيق

سـلـسـلــة ال ــرت ــب والـ ــرواتـ ــب بـمـفـعــول
رج ـعــي عــن ال ـف ـتــرة الـســابـقــة املـمـتــدة
لفترة  8أشهر فقط ،مــن شهر أيلول
 2017ولغاية شهر نيسان  ،2018وتم
احتسابها وصــرفـهــا للموظفني مع
رواتب شهر أيار الفائت.
األبرز أن من بني هؤالء من لم يكن له
أي مهمة أو عمل أســاســي أو مكتب
أو حتى مكان عمل في الهيئة أو من

موظفون ال يزورون
أوجيرو لكن يحصلون
على ساعات إضافية

لم يزر مركز عمله منذ أشهر طويلة،
على ما تشير اللوائح املسربة التي
تنشر «األخبار» عينة إضافية منها.
إضافة إلى أزمة الرواتب التي ال تزال
تتفاعل فــي الهيئة ،تفاعلت مسألة

ح ـص ــول م ــدي ــر ال ـش ـب ـكــات ه ـ ــادي بو
فرحات على أربع درجات استثنائية،
كما انتشرت رسالة نصية في شأنها
ب ـ ــن املـ ــوظ ـ ـفـ ــن ،انـ ـط ــاق ــا م ـ ــن أن ـه ــا
مخالفة للقوانني واألنـظـمــة املرعية
في أوجيرو .لكن املفاجئ أن كريدية
ق ـ ـ ــام ب ـح ـم ـل ــة ت ـح ـق ـي ــق واسـ ـ ـع ـ ــة مــع
املوظفني ملعرفة مصدر الرسالة ،وهو
ما وجد فيه موظفون تعديًا فاضحًا
على حرية التعبير والتواصل.
وكانت القصة قد بدأت منذ أسابيع
ق ـل ـي ـل ــة ،حـ ــن اتـ ـخ ــذ م ـج ـل ــس إدارة
الهيئة قرارًا يقضي ،خالفًا للقوانني
وخالفًا ملواد النظام الداخلي للهيئة
ولـنـظــام املـسـتـخــدمــن ،بــزيــادة أربــع
درجــات إضافية استثنائية لترفيع
بــو فــرحــات ،ال ــذي يشغل فــي الــوقــت
نفسه ،منصب عضو مجلس إدارة
ال ـه ـي ـئ ــة .مـ ــا ي ـع ـن ــي أن بـ ــو ف ــرح ــات
قـ ــد ح ـص ــل فـ ــي ش ـك ــل إجـ ـم ــال ــي ،مــع
الــدرجــات األربــع التي أعطيت أخيرًا
ل ـج ـم ـي ــع مـ ــوظ ـ ـفـ ــي ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ،رب ـط ــا
بسلسلة الــرتــب وال ــروات ــب ،عـلــى ما
مـجـمــوعــه ثـمــانــي درج ـ ــات .وأصـبــح
ب ــال ـت ــال ــي أعـ ـل ــى م ــوظ ــف فـ ــي هـيـئــة
أوج ـيــرو مــع أعـلــى أقــدمـيــة على رغم

استبدال استيراد المازوت األحمر باألخضر لمصلحة من؟
صغر سنه قياسًا للمدراء العاملني
في الهيئة ،مما يجعله يتخطى في
اﻷقدمية جميع املدراء الذين هم أقدم
منه بسنوات عدة أمثال طوني حنا
وجـ ـ ــورج اس ـط ـف ــان وإيـ ـل ــي زي ـتــونــي
وم ـح ـمــد مـحـيــدلــي وأح ـم ــد رم ــاوي
وغ ـي ــره ــم .وق ــد وص ــف ه ــذا اإلجـ ــراء
ب ــأن ــه ت ـم ـه ـيــد ل ـي ـش ـغــل بـ ــو ف ــرح ــات
منصب املدير العام للهيئة بالوكالة
فــي كــل م ــرة يـغـيــب فـيـهــا كــريــديــة أو
حــن انـتـهــاء فـتــرة والي ـتــه بـعــد سنة
ونصف السنة.
وت ــذك ــر املـ ـص ــادر أن ب ــو ف ــرح ــات قد
قايض تمرير هذا القرار في مجلس
إدارة ال ـه ـي ـئــة م ــع ال ــدكـ ـت ــور غ ـســان
ض ــاه ــر ،ال ـع ـضــو اآلخـ ــر ف ــي مجلس
إدارة ال ـه ـي ـئــة ،م ـقــابــل امل ــواف ـق ــة من
قبله على تمرير اتفاق عقد خدمات
استشارية تقنية مــع ضــاهــر ،خالفًا
للقانون ،براتب  5آﻻف دوﻻر أميركي
شهريًا تضاف إلى التعويضات التي
يـتـقــاضــاهــا بـصـفـتــه ع ـضــو مجلس
إدارة والتي تبلغ ألفي دوﻻر شهريًا.
وب ـح ـس ـب ــة ب ـس ـي ـطــة ل ـف ـئ ــة ودرج ـ ــات
بــو فــرحــات ،يقول املـصــدر إنــه يتبني
أن ــه مــن املـفـتــرض أن يـكــون قــد شغل
منصبه الذي يشغله حاليًا ﻷكثر من
عشرين سنة مضت ،في حني أنه في
الــواقــع لم يمر عليه في هــذا منصبه
كمدير للشبكات سوى سنة واحدة.
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـخ ـطــوة وس ــط حــديــث
م ـت ــزاي ــد ع ــن رغ ـب ــة ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
ال ـح ــر ب ـف ـصــل م ـن ـصــب امل ــدي ــر ال ـع ــام
ع ــن مـنـصــب رئ ـيــس ال ـه ـي ـئــة ،الـلــذيــن
يشغلهما كــريــديــة حــال ـيــا ،كـمــا كــان
يشغلهما عبد املنعم يوسف ،وضمه
إل ــى الـكــوتــا املسيحية فــي املـنــاصــب
اإلدارية (كما كان سابقًا) .علمًا أن بو
فــرحــات هــو املــرشــح الوحيد مــن قبل
العونيني الستالم هذا املنصب .وفي
ظ ــل رف ــض ت ـي ــار املـسـتـقـبــل لـلـفـصــل،
ط ــرح ــت أيـ ـض ــا إمـ ـك ــانـ ـي ــة اسـ ـتـ ـب ــدال
مـ ـنـ ـص ــب املـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ألوجـ ـ ـي ـ ــرو
بمنصب املدير العام ملؤسسة كهرباء
لبنان (مسيحي حاليًا) ،إال أن األمر
لـ ــم ي ـب ــت بـ ـع ــد .وعـ ـلـ ـي ــه ،ف ـ ــإن خ ـطــوة
زي ــادة ال ــدرج ــات األرب ــع لـبــو فــرحــات
تمهد واقعيًا لتسلمه اإلدارة العامة
ألوج ـ ـيـ ــرو ،وب ــال ـت ــال ــي الـ ــدخـ ــول إل ــى
دائـ ــرة ال ـق ــرار ف ــي ق ـطــاع االت ـص ــاالت،
التي يسيطر عليها املستقبل (وزير
االت ـ ـصـ ــاالت ورئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
أوجيرو ومديرها العام).

ً
ابتداء من نهاية تموز
المقبل ،سيتوقف لبنان
عن استيراد المازوت األحمر
المخصص لالستهالك الخاص،
فينتقل إلى استيراد المازوت
األخضر حصرًا .قرار يعيد
هيكلة بنية السوق القائمة
على احتكار الدولة الستيراد
المازوت األحمر ،وعلى احتكار
القطاع الخاص الستيراد
لمازوت األخضر .مبررات القرار
كثيرة ،لكن حسابات الربح
والخسارة ال تزال ملتبسة
محمد وهبة
أع ـل ــن أمـ ــس وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة ف ــي حـكــومــة
ت ـص ــري ــف األع ـ ـمـ ــال سـ ـي ــزار أب ـ ــي خـلـيــل
«االنـتـقــال كليًا مــن امل ــازوت األحـمــر إلى
امل ـ ـ ـ ــازوت األخ ـ ـضـ ــر ن ـه ــاي ــة ش ـه ــر ت ـمــوز
املقبل» ،مشيرًا إلى أن «ال كلفة اقتصادية
إضافية على املواطن ،ألن ظروف السوق
أدت إلى تساوي أسعار املــازوت األحمر
واألخ ـض ــر» .كــذلــك قــال إن ال ـقــرار يحمل
مـفــاعـيــل بـيـئـيــة إيـجــابـيــة بـسـبــب الـفــرق
بني نسبة الكبريت املرتفعة في املازوت
األحمر والنسبة املنخفضة في املــازوت
األخضر ،أي «لن يبقى مازوت ملوث في
السوق اللبنانية».
وب ـح ـســب أبـ ــي خ ـل ـيــل ،ال ي ـشـمــل ال ـق ــرار
اسـ ـتـ ـي ــراد امل ـ ـ ــازوت األحـ ـم ــر امل ـخـصــص
السـتـهــاك مـعــامــل الـكـهــربــاء فــي لبنان،
رغ ـ ــم أن ـ ــه «أعـ ـل ــى م ــن  10ب.ب.م ،وه ــو
فـقــط لـكـهــربــاء لـبـنــان لـتـشـغـيــل معملي
الــزهــرانــي ودي ــر ع ـمــار ،ألنـهـمــا يعمالن
عـلــى امل ـ ــازوت» ،إال أن ــه أوض ــح أن هناك
ّ
خطة تقضي بــأن يبدأ تشغيل املعملني
ب ـ ّـواس ـط ــة الـ ـغ ــاز قــري ـبــا ب ـعــد اسـتـكـمــال
فــض ع ــروض «مـحـطــات اسـتـيــراد الـغــاز
الطبيعي».

ن ـح ــو  2300ط ــن م ـ ـ ــازوت أحـ ـم ــر ،مـنـهــا
 870أل ـف ــا ع ـبــر م ـن ـشــآت ال ـن ـفــط وبـيـعــت
فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق ،ف ـي ـم ــا الـ ـب ــاق ــي مـخـصــص
السـتـهــاك مـعــامــل الـكـهــربــاء ُ
ويـسـتـ َ
ـورد
ع ـبــر ع ـقــود م ــن دولـ ــة ل ــدول ــة ي ـقــال إنـهــا
ت ـن ـط ــوي ع ـل ــى فـ ـس ــاد واسـ ـ ــع ن ــات ــج مــن
ات ـفــاقــات جــانـبـيــة ب ــن م ـس ـتــورد محلي
والشركات الحكومية في كل من الجزائر
(أحد رموز هذه الصفقات ،وهو جزائري
من أصــل فرنسي ،مطروح تجنيسه في
مرسوم التجنيس الحالي) والكويت.
على أي ح ــال ،أث ــار ق ــرار إلـغــاء استيراد
املـ ــازوت األح ـمــر املـخـصــص لالستهالك
الـخــاص ،الـتـســاؤالت ّ
عمن سـتــؤول إليه
ح ـ ّـص ــة م ـن ـشــآت ال ـن ـفــط ال ـس ــوق ـي ــة .فهل
تـسـتــأثــر ال ـشــركــات الـخــاصــة بــاسـتـيــراد
امل ــازوت األخ ـضــر ،أم أن الــدولــة ستكون
ُ
شريكًا معها؟ ومن األسئلة التي طرحت
أيضًا في السوق ،ما إذا كانت الشركات
الخاصة مستفيدة من هذا القرار بسبب
املضاربة التي تتعرض لها من تهريب
امل ــازوت األحـمــر مــن ســوريــا إلــى لبنان،
وه ــل ت ـبـ ّـرر الـكـلـفــة الـبـيـئـيــة ه ــذا ال ـقــرار،
رغ ــم أن ال ـف ـقــراء فــي امل ـنــاطــق هــم األكـثــر
اسـتـهــاكــا ل ـل ـمــازوت األح ـمــر املستعمل
ل ـل ـت ــدف ـئ ــة فـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـج ـب ـل ـي ــة وف ــي
املصانع؟

ّ
مبررات بيئية وتجارية

بحسب املعلومات املستقاة من مسؤولني
رسميني ومــن تجمع مـسـتــوردي النفط
وت ـج ــار م ـح ــروق ــات غ ـيــر مـنـضــويــن في
ّ
التجمع ،فإن القرار له ّ
مبرراته التجارية
أيضًا ويثير بعض الشكوك أيضًا .فقد
صار صعبًا استيراد املازوت األحمر من
أوروبــا حيث أوقــف استعماله ،ولم يعد
متوافرًا إال في مناطق ّ
محددة في العالم
م ـثــل روس ـي ــا (م ـنــاطــق ال ـب ـحــر األسـ ــود)
والــواليــات املتحدة األميركية .وتضيف
املعلومات أنــه يرتقب أن توقف روسيا

ً
ابتداء
إنتاج املــازوت األحمر وتصديره
من عام  ،2022ما يعني أن استيراده من
ً
أي مكان آخر سيكون مكلفًا جدًا ،فضال
عن ضرره البيئي .ويشير املدافعون عن
القرار إلى أن توحيد النوعية في السوق
سـيـخـفــف م ــن ال ـف ــات ــورة الـصـحـيــة الـتــي
ندفعها بسبب تساقط الكبريت الناتج
من استهالك املــازوت األحمر واشتعاله
في األجواء اللبنانية.
ومن املبررات أيضًا ،أن هناك اتفاقًا مع
مستوردي املشتقات النفطية على أن
ال يحصر اسـتـيــراد املـ ــازوت األخـضــر

ُ
فرض على الشركات
أن تشتري من منشآت
النفط  400ألف طن من
المازوت األخضر

بيد جهة ّ
معينة ،بل أن يجري تقاسم
الـ ـحـ ـص ــص فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق عـ ـب ــر إجـ ـب ــار
الشركات املـسـتــوردة على شــراء كمية
من املازوت األخضر من منشآت النفط
مساوية لكميات املــازوت األحمر التي
كانت تشتريها من املنشآت سابقًا ،أي
مــا ي ــوازي  400أل ــف ط ــن .فــي الـبــدايــة،
كـ ـ ــان تـ ـج ـ ّـم ــع م ـ ـس ـ ـتـ ــوردي امل ـش ـت ـق ــات
النفطية يرفض هذا األمر وأبلغ وزارة
الـطــاقــة رف ـضــه أن ت ـفــرض عـلـيــه شــراء
ّ
حصة من منشآت النفط ،لكنه رضخ
ب ـع ــدم ــا اسـ ـتـ ـص ــدرت م ـن ـش ــآت ال ـن ـفــط
قــرارًا من مجلس شــورى الــدولــة يتيح
لــوزيــر الـطــاقــة إع ــادة الـعـمــل بــإجــازات
االستيراد وقت اللزوم .الشركات كانت

أكبر الخاسرين من قرار وزير الطاقة هم الفقراء في المناطق الجبلية (هيثم الموسوي)

إعادة هيكلة السوق

ال شـ ّـك في أن قــرار أبــي خليل يــؤدي إلى
إع ــادة هيكلة جــذريــة فــي بنية الـســوق.
فـهــو ،مــن جـهــة ،يلغي اسـتـيــراد امل ــازوت
األحمر املحتكر من الحكومة اللبنانية
عـبــر مـنـشــآت الـنـفــط ،وي ـ ّ
ـوس ــع ،مــن جهة
ثــانـيــة ،اسـتـيــراد امل ــازوت األخـضــر الــذي
كان محتكرًا من القطاع الخاص ،أي من
تجار املشتقات النفطية .في عام ،2017
أي قـبــل ص ــدور ال ـق ــرار ،اس ـت ــورد لبنان

ت ــري ــد اس ـت ـم ــرار اح ـت ـكــارهــا ل ـل ـمــازوت
األخـ ـض ــر وال ت ــري ــد أي م ـنــاف ـســة مــن
الدولة.

استنسابية القرار وتوابعه

في املقابلّ ،
وجهت انتقادات إلى القرار،
مـفــادهــا أن ــه يمنح وزي ــر الـطــاقــة سلطة
استنسابية قــد تستعمل بنحو فاسد.
وجــود إج ــازات االسـتـيــراد ك ــأداة قمعية
ّ
ي ــرت ــب نـتــائــج عـكـسـيــة عـلــى ال ـه ــدف من
الـقــرار ،إذ قد يلجأ أي وزيــر للطاقة إلى
ات ـف ــاق ــات جــان ـب ـيــة م ــع م ـس ـت ــورد م ـعـ ّـن
م ــن أجـ ــل م ـن ـحــه إج ـ ــازة اس ـت ـي ــراد عـلــى
حـســاب آخــريــن ،ويمكنه أيـضــا أن يزيد
حـ ّـصــة ه ــذا املـسـتــورد ويـقـلــص حصص
آخرين .بمعنى آخر ،إن إجازة االستيراد
الـ ـص ــادرة ع ــن وزيـ ــر ال ـطــاقــة ال تخضع
ألي شـكــل مــن ال ـضــوابــط واألص ـ ــول ،بل
هي أداة استنسابية وفق أهــواء الــوزراء
بصرف النظر عن هويتهم.
ك ــذل ــك ي ـ ــرى تـ ـج ــار ال ـن ـف ــط أن األهـ ـ ــداف
البيئية ال تتحقق إال إذا اتـخــذ الــوزيــر
قـ ــرارًا بـمـنــع اسـتـعـمــال امل ـ ــازوت األحـمــر
املخصص ملعامل كهرباء وبمنع مــواد
نـفـطـيــة م ـشــاب ـهــة ف ـي ـهــا ن ـس ـبــة مــرتـفـعــة
ج ـدًا مــن الـكـبــريــت تستعمل فــي معامل
اإلس ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــت .ويـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاف إل ـ ـ ـ ــى عـ ـن ــاص ــر
الـ ـتـ ـل ـ ّـوث ه ـ ــذه أن هـ ـن ــاك ك ـم ـي ــة ك ـب ـيــرة
م ــن ال ــزي ــوت امل ـح ــروق ــة ال ـت ــي تستعمل
بطريقة عشوائية في املصانع واملخابز
واألف ـ ـ ـ ــران ...وبــاسـتـثـنــاء الـكـمـيــات الـتــي
أوقـ ـ ـ ـ ــف اس ـ ـت ـ ـي ـ ــراده ـ ــا ،فـ ـ ـ ــإن الـ ـكـ ـمـ ـي ــات
املستعملة مــن املـ ــازوت األح ـمــر وامل ــواد
املـشــابـهــة الـتــي تـحــوي نسبة عــالـيــة من
الكبريت والتي توافق وزارة الطاقة على
اسـتـيــرادهــا ال ت ــزال نسبة الـتـلـ ّـوث فيها
أعلى بنحو مرتني ونصف من الخفض
املحقق بنتيجة وقــف اسـتـيــراد املــازوت
األحمر املخصص لالستهالك الخاص.
أما بالنسبة إلى التهريب الذي يستفيد
منه الفقراء من سكان املناطق الجبلية،
فإنه من أبرز عناصر املنافسة التي كان
يتعرض لها مستوردو النفط في لبنان.
الـكـمـيــات امل ـهـ ّـربــة قــد ال ت ـكــون مـتــوافــرة
دائـمــا فــي الـســوق ،لكنها أقــل كلفة على
املستهلكني.
القرار لن ّ
يغير على املستهلك إال في أمر
واحــد :نسبة الحرق في املــازوت األحمر
أقل منها في املازوت األخضر ،ما يعني
أن ال ـك ـم ـيــات املـسـتـهـلـكــة ف ــي ل ـب ـنــان من
امل ــازوت األخـضــر قــد تــزيــد بسبب وقــف
استيراد املازوت األحمر ،وال سيما لدى
م ـصــادر االس ـت ـهــاك املـتـصـلــة بالتدفئة
امل ـن ــزل ـي ــة ف ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـج ـب ـل ـي ــة ،وف ــي
املصانع التي كانت تعتمد على املازوت
األح ـم ــر لـلـحـصــول عـلــى طــاقــة رخيصة
لتشغيل خطوط إنتاجها.

تقرير

خطة أمنية لبعلبك ...فقط في اإلعالم!
عـنــدمــا يعلن رئـيــس حــركــة أم ــل الرئيس
نبيه بري واألمني العام لحزب الله السيد
حـســن نـصــرالـلــه ،رف ــع الـغـطــاء السياسي
عن أي مرتكب في منطقة البقاع الشمالي،
وعـ ـن ــدم ــا ي ـ ـتـ ــرأس رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون جلسة استثنائية
لـلـمـجـلــس األع ـل ــى ل ـلــدفــاع (أع ـل ــى سلطة
أمـنـيــة وع ـس ـكــريــة) ،قـبــل حــوالــى الـشـهــر،
يخصصها ملناقشة األوضاع األمنية في
البقاع عمومًا وبعلبك خصوصًا ،ويقرر
اتـخــاذ الـتــدابـيــر األمـن ـ ي ــة الــازمــة لتعزيز
األمن فيها ،ماذا يمنع السلطة السياسية
ومن خاللها جميع املؤسسات العسكرية
واألمنية من تنفيذ قــرار ضبط األمــن في
البقاع الشمالي؟
املــؤســف بالنسبة ألهــالــي املنطقة ،ليس

م ــا يــأم ـلــونــه م ــن إج ـ ـ ــراءات ج ــذري ــة« ،بــل
صار أقصى طموحنا وضع حد لفوضى
السالح واملسلحني يوميًا ،بحيث يبادر
كل جهاز إلى تحمل مسؤوليته ،بمالحقة
مــن يخالف الـقــانــون ،فــي أي اتـجــاه كــان،
وإذا حـصــل أي اع ـت ــراض سـيــاســي على
اإلجــراءات اليومية ،عندها ،سيبادر أهل
املنطقة إلى قول األشياء بأسمائها» على
حد تعبير أحد رؤساء بلديات املنطقة.
ويسأل أحد نواب املنطقة األجهزة األمنية
عما إذا كانت أية خطة عسكرية أو أمنية،
س ــواء أكــانــت تقليدية أم استثنائية في
ال ـش ـكــل وامل ـض ـم ــون إلـ ــى أك ـث ــر م ــن شهر
(مجلس الدفاع انعقد في  18أيــار) حتى
تــوضــع مــوضــع التنفيذ ،وي ـقــول« :ح ــرام
أن تـسـقــط هـيـبــة ال ــدول ــة أمـ ــام حـفـنــة من

اللواء السيد يرفع سقف
خطابه في مؤتمر
صحافي يعقده عصرًا

امل ـج ــرم ــن واملــرت ـك ـبــن م ـمــن ي ــري ــدون أن
يـ ـص ــادروا ت ـض ـح ـيــات ال ـن ــاس والـجـيــش
وامل ـ ـقـ ــاومـ ــن م ـم ــن ت ـم ـك ـن ــوا مـ ــن هــزي ـمــة
اإلره ـ ــاب الـتـكـفـيــري وي ـق ـفــون ف ــي مــوقــف
العاجز إزاء عصابات ال تمت بصلة إلى

قيم الناس وعاداتهم وتقاليدهم».
ص ــرخ ــة األه ـ ــال ـ ــي س ـت ـج ــد ص ـ ــداه ـ ــا ،فــي
املؤتمر الصحافي الذي سيعقده النائب
اللواء جميل السيد عند الساعة الرابعة
من بعد ظهر اليوم في «الكورال بيتش»،
ومن املتوقع أن يرفع خالله سقف خطابه
السياسي ،عبر دع ــوة جميع الـقــوى إلى
ً
تحمل مسؤولياتها ،فضال عن التلويح
بإجراءات تصعيدية لألهالي.
وف ـي ـم ــا ن ـف ــى م ــرج ــع أم ـن ــي م ـع ـنــي عـلـمــه
ً
بوجود خطة أمنية ،قائال لـ«األخبار» إنه
سمع ذلــك فقط فــي وســائــل اإلع ــام ،لكن
أحـ ـدًا ل ــم يـطـلــب مـنــه أي ــة تـحـضـيــرات في
هــذا االتـجــاه ،تمنى رئيس بلدية بعلبك
حسني اللقيس «أن تشهد بعلبك تواجدًا
ً
فــاعــا لـكــل األج ـهــزة األمـنـيــة والـ ــدرك في

سبيل بسط سلطة الدولة وتفعيل دورها
وتوقيف مرتكبي األحداث املخلة باألمن.
وفــي اتصال مع «األخـبــار» ،قــال اللقيس:
«املطلوب ليس خطة أمنية معلنًا عنها
مسبقًا وهي حتمًا لن تؤدي إلى النتائج
امل ــرج ــوة ،وإن ـمــا تــدابـيــر جــديــة وصــارمــة
لـحـفــظ األم ــن وتــوق ـيــف امل ـخ ـلــن» ،وحــذر
القوى األمنية عن توقيف
من أن إحجام
املرتكبني «يدفع ُامل َ
عتدى عليهم إلى الثأر
وه ــذا تـمــامــا مــا يــؤيــده وج ـهــاء العشائر
الذين يطالبون األجهزة األمنية بحضور
فاعل في املنطقة وممارسة دورها بحزم
لتشكل رادع ــا ملــن تسول نفسه بالتعدي
عـلــى األم ــن وال ـحــد مــن عـ ــادات ال ـثــأر بني
الناس».
(األخبار)

