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سياسة

سياسة
على الغالف

المشهد السياسي

LBC
يخسر
جعجع
ّ

لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لـ«البرغل والمعكرونة»!

ّ
مانحو «سيدر» يهددون :الخصخصة اآلن!

أموال القوات خوة
شرعية ّ
انتهت الجولة األولى ،أمام المحاكم ،بعد نحو  12عامًا من النزاع بين بيار الضاهر وسمير وجعجع .كسب الضاهر هذه الجولة ،نتيجة عدم ّ
«القوات» (القديمة) ،ال
ِ
ّ
نتيجة ما ّ
بسهولة .أهان القاضية .مشكلته أن حصته ِمن تركة الحرب
النتيجة
«بلع»
جعجع
يستطع
لم
أمس.
الصادر
الحكم
يقول
ما
هذا
أوراق.
ن
م
للمحكمة
مه
قد
ِ
ّ
األهلية ّ
ّ
مميزة .الحكم يقول :المؤسسة اللبنانية لإلرسال ،مع «انترناسيونال» أو بدونها ،كان ينبغي أن تعود ملكيتها للشعب اللبناني ...صاحب المال الذي كانت تجبيه
القوات إبان الحرب
محمد نزال
قبل أكثر ِمــن أربعة أشهر ،وفــي ختام
ج ـل ـســة امل ــرافـ ـع ــة ،ت ـ ّ
ـوج ـه ــت ال ـقــاض ـيــة
فاطمة جوني إلــى الخصمني أمامها،
قــائ ـلــة« :ل ـس ــت ِم ــن ال ـن ــوع الـ ــذي يقبل
ّ
ّ
التدخلّ ،
وحيادية،
لدي مناعة مطلقة،
ّ
مع علمي أننا لسنا في مدينة فاضلة،
ولكن َمن لديه ّ
شك فليقل لي اآلن وأنا
ّ
عـنــدهــا ال أح ـكــم ف ــي ال ـق ـضــيــة» .تـقــول
ّ
تتنحى .وكالء
لهما إنها حاضرة ألن
«الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـ ّـيــة» أع ـطــوهــا الـثـقــة،
وعلى رأسـهــم النائب املحامي جــورج
عـ ـ ـ ــدوان ،وك ــذل ــك ف ـع ــل ب ـي ــار ال ـضــاهــر
ووكيله املحامي نعوم فــرح .ابتسمت
جوني ،القاضية املنفردة الجزائية في
ب ـيــروت ،للحاضرين ورفـعــت الجلسة

ّ
يتحتم
كان
ه
أن
رأت القاضية
ّ
التلفزيون بفعل حل
مصادرة
ّ
ميليشيا القوات اللبنانية
إلــى الحكم .أص ــدرتّ القاضية حكمها
أم ـ ّـس« :إب ـطــال الـتـعــقـبــات املـســوقــة في
حق ّ
املدعى عليهم (الضاهر واملؤسسة
اللبنانية لــإرســال إنترناسيونال)».
سـ ـمـ ـي ــر جـ ـعـ ـج ــع ب ـ ــاس ـ ــم «الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ّـوات»
هـ ــو الـ ـجـ ـه ــة املـ ـ ّـدع ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى ال ـض ــاه ــر
بتهمة إسـ ــاءة األم ــان ــة .خـســر جعجع
الـ ـقـ ـض ـ ّـي ــة ...إلـ ــى اآلن .ال ـق ـض ـ ّـي ــة ال ـتــي
أث ـي ــرت ق ـضــائـ ّـيــا ،قـبــل نـحــو  12عــامــا،
لم تنته بعد .سيكون هناك استئناف
ّ
ودفـ ــوع وأش ـي ــاء كـثـيــرة مـمــلــة .احتفل
ال ـ ـضـ ــاهـ ــر أمـ ـ ـ ــس مـ ـ ــع ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــن فــي
تلفزيونه .جعجع بــدا مـكـســورًا .ذهب
ّ
متحدثًا
بعيدًا عندما تناول القاضية
ع ــن «ط ـع ـج ـت ـهــا ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة» .راح ــت
تصريحاته «تنطنط» ِمــن شاشة إلى
أخرى« :الحكم في جزء منه هو افتئات

ّ
سياسية بحتة ،كونها،
علينا ألسباب
أي القاضية ،وضعت رأيها السياسي
الـ ـبـ ـح ــت فـ ـ ــي الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــم» .هـ ـ ـ ــذه إه ــان ــة
لـلـقــاضـيــة .لــم ي ـصــدر ،أم ــسّ ،
أي بيان
عــن مجلس القضاء األعـلــى للتضامن
م ــع زم ـي ـل ـت ـهــم .ه ــل ع ـلــى ال ـقــاض ـيــة أن
تسكت على تطاول جعجع؟ إن تكلمت
سـيـخــرج َم ــن ي ـقــول ل ـهــاِ ،م ــن املجلس
املـ ــذك ّـ ــور ،إن ع ـل ـي ـهــا ال ـ ـتـ ــزام «م ــوج ــب
التحفظ» .أي أن تصمت .حسنًا ،دافعوا
ع ـن ـهــا أن ـت ــم ي ــا «كـ ـب ــار الـ ـقـ ـض ــاة» .أيــن
نــادي قـضــاة لبنان ،الكيان «الـثــوري»
الجديد ،الذي ِمن جملة أهدافه الدفاع
عــن كــرامــة الـقـضــاة وإل ــخ إل ــخ؟ سمير
ّ
ّ
مسيس،
جعجع يتكلم اآلن عن قضاء
بعدما كــان طلب ِمــن القاضية جوني
نفسها ،سابقًا ،أن تأتي إلــى ّ
مقره في
مـعــراب لسماع إفــادتــه .آن ــذاك قــالــت له
ّ
قاضية ،بكامل سلطتي ،فتعال
ال ،أنا
أنت إلينا أيها املواطن «العادي» .يبدو
ّ
أن هذه الوخزة ما زالت تؤمله .جعجع،
ّ
ال ـ ـكـ ــاره ل ـل ـق ـض ــاء املـ ـس ــي ــس اآلن ،هــو
نفسه َمــن كــان حضر قبل سنوات إلى
ّ
ّ
القضية نفسها ،بسيارة
العدلية ،في
ّ
«القواتي» السابق إبراهيم
وزير العدل
ّ
ّ
املتضرر غالبًا يصرخ ،يعترض،
نجار.
ول ـكــن أن يــذهــب إل ــى إه ــان ــة الـقــاضــي
والتشكيك في نزاهته ،بال إثبات ،فهذه
ثقيلة في «دولة القانون واملؤسسات».
حكم القاضية جوني ،الذي اتسعت له
نحو  120صفحةّ ،
ضم تفاصيل هائلة،
ّ
أره ـق ـه ــا ب ـهــا امل ـ ّـدع ــي وامل ــدع ــى عـلـيــه،
وش ـه ــود ك ـثــر ،ت ـصــل ال ـحــاضــر بــأكـثــر
ِم ــن  30س ـنــة خ ـل ــت .ح ـك ــايــات ال ـحــرب
األه ـل ـ ّـي ــة و«امل ـج ـت ـمــع امل ـس ـي ـحــي» ومــا
إلى ذلك .يكفي أحدنا أن يعلم أن كريم
بقرادوني كــان ِمــن بني الشهود ليعلم
ّ
كمية املعلومات فــي املـلــفَ .مــن حضر
ج ـل ـســة امل ــراف ـع ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،ق ـبــل نـحــو
أرب ـع ــة أشـ ـه ــر ،ح ـتـمــا س ـمــع الـقــاضـيــة
تقولّ :
«بدي أخلص بقى ِمن هامللف».

ميليشيا «البزنس»
تقدمت «القوات» بالدعوى ّ
عندما ّ
ضد بيار الضاهر ،قبل نحو  12عامًا ،كان رجل األعمال ووكيل
ُ
اإلعالنات أنطوان الشويري ال يزال ّ
حيًا .إفادته في القضية ،كشاهد ،ض ّمنت الحكم ُ الصادر أمس عن
القاضية فاطمة جونيّ .ثمة مقطع في إفادته جدير بالتوقف عنده« :خالل عام  1993ط ِرح مشروع توأمة،
أو شراكة ،بني ثالثة تلفزيونات هي  LBCواملستقبل وتلفزيون لبنان ،تحت مظلة شركة قابضة بني
الرئيس الراحل رفيق الحريري والقوات اللبنانية املالكة الفعلية لتلفزيون  .LBCIجعجع أبلغ الشويري
بعد عودته من اجتماع مع الرئيس الحريري باستعداد األخير لتحسني نسبة ّ
حصة القوات في الشركة
القابضة ،وطلب إليه االجتماع في اليوم التالي بالرئيس الحريري ملتابعة املوضوع ،ولم يتم تكليف
ّ
الضاهر بهذه املهمة ألن الحريري كان قد رفض االجتماع بالضاهر بسبب حملة شنها التلفزيون
املذكور عليه.
ّ
وأفاد الشويري أنه اجتمع بالفعل في اليوم التالي مع الحريري ،الذي أبلغه باستعداده لرفع نسبة حصة
القوات اللبنانية في الشركة القابضة املزمع إنشاؤها ،وسلمه نسخة عن مشروع مرسوم جديد ينظم
البث الفضائي ،فقام هو ،أي الشويري ،بتسليم تلك النسخة لجعجع بحضور الضاهر ،وطلب من
جعجع تكليف شخص يتمتع بالخبرة السياسية ملتابعة هذا الشق مع الحريري» .بصرف النظر عن
ّ
تأثير مكان هذه اإلفادة في القضية املثارة ،في النزاع بني جعجع والضاهر ،إال أنها تبقى ،كونها
ّ ُ
تاريخية تعطي فكرة عن كيفية إدارة البالد في تلك الحقبة.
صادرة في حكم قضائي ،بمثابة وثيقة
ّ
األهلية .الحديث عن توأمة مؤسسات خاصة مع تلفزيون لبنان ،وكأن
كان ذلك بعد الخروج ِمن الحرب
ّ
ّ
األخير «ملك أبو» فالن أو علتان ،وشركة قابضة يقرر الحريري أن يزيد ِمن خالله الحصة لهذا أو ذاك.
إفادة الشويري هي تصوير للحظة إدارة بلد بذهنية «البزنس» .لحظة تحالف رجل األعمال مع رجل
امليليشيا ...بغية إدارة دولة.

ّ
احتفل الضاهر مع موظفي التلفزيون وقال إن
جعجع «كتير زغير قدام الوليد بن طالل» (مروان طحطح)

ُ
مجرد قراءة ّ
ّ
نص الحكم تسبب صداعًا.
ُ
كان جعجع يريد استعادة التلفزيون
(ال ــذي ك ــان اسـمــه املــؤسـســة اللبنانية
ل ــإرس ــال ،ب ــا «ان ـت ــرن ــاس ـي ــون ــال») .لم
ُ
صــل ع ـل ــى ذل ـ ــك .ت ـخ ـب ــره املـحـكـمــة
ي ـح ـ ّ
اآلن أنــه فــي ثمانينات الـقــرن املاضي،
ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـت ــي يـمـتــد إل ـي ـهــا ال ـن ــزاع
ال ـق ـض ــائ ــي ،ل ــم ت ـكــن «ال ـ ـقـ ــوات» ســوى
ميليشيا عـسـكـ ّ
ـريــة .كتبتها القاضية
بــوضــوح فــي ن ـ ّـص حـكـمـهــا« :الـقــانــون
اللبناني لم يختزن نصوصًا تعترف
ّ
ّ
املعنوية».
بالشخصية
للميليشيات
ل ــم ت ـك ــن ج ـم ـع ـيــة ،ل ــم ي ـك ــن ل ـه ــا «ع ـلــم
وخ ـب ــر» ،وبــال ـتــالــي ،أم ــام ال ـقــانــون ،لم
تكن موجودة .وكالء «القوات» ،وخالل
سـ ـن ــوات ال ـ ـنـ ــزاع ال ـق ـض ــائ ــي ،ح ــاول ــوا
ّ
«القوات» القديمة
تثبيت اتصال وحدة
ب ــ«ال ـق ــوات» ال ـجــديــدة (ال ـتــي أصبحت
شــرعـ ّـيــة) .باملعنى التاريخي ،بحسب
الـحـكــم ،نعم ربـمــا يـكــون هـنــاك وحــدة،
ول ـك ـن ـه ــا «ال ت ـس ـت ـق ـيــم مـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة
ّ
ّ
القانونية ...فبعد حل امليليشيات (مع
ّ
انتهاء الحرب األهلية) ،يكون كيانها
زال ِمن الوجود ،لذا فالوحدة (اتصال
الـ ـق ــدي ــم ب ــالـ ـح ــدي ــث) م ـس ـت ـح ـي ـلــة بــن
الوجود والعدم» .هل ّ
تحدثت القاضية
عــن «الـ ـق ـ ّـوات» عـلــى وج ــه الـخـصــوص،
ك ـمــا حـ ــاول ج ـع ـجــع ،ف ــي ّتـصــريـحــاتــه
ّ
أمـ ـ ــس ،أن ي ـ ـقـ ــول؟ كـ ـ ــا ،إنـ ـ ــه ُيـ ــدلـ ــس،
ّ
وربـمــا ُيــراهــن على أن أكثر الـنــاس لن
يـطــالـعــوا ال ـنــص ال ـكــامــل لـلـحـكــم .هــذا
ما جاء في النص« :كانت كغيرها ِمن
امليليشيات تسعى إلــى تقسيم البلد
وت ـم ــارس االق ـت ـتــال األه ـل ــي ب ــن أبـنــاء
البلد ال ــواح ــد» .لــم تكن القاضية هنا
ّ
تتحدث عن هــذه التفاصيل ّ
حبًا بها،

ّ
بــل كانت تفند ادع ــاءات الخصوم في
ّ
ّ
القضية ،كما أوردوهــا هم ،لتؤكد لهم
ّ
أن التنظيم ،وعلى فرض ثبوت وجوده
ّ
ّ
ال ـقــانــونــي ،ف ــإن وجـ ــوده ه ــذا ال ب ــد أن
ّ
ّ
«القواتي» لم
«شرعيًا» .التنظيم
يكون
يكن كذلك ،كسائر املتحاربني .القاضية
ّ
تحدثت بلغة الدولة ومنطقها .هي ال
للضاهر،
ترى أن لـ«القوات» وال حتى
ّ
أو ّ
أي معني آخر ِمن تلك الفترة ،الحق
ّ
في تملك أشياء حصلوا عليها بفعل
الجباية ِمــن ّ الشعب اللبناني .قالتها
بوضوح« :إن ّها أموال الشعب» .الحكم
ّ
ّ
يتحدث عــن أنــه بعد حــل امليليشيات،
ّ
فإنه ،وتبعًا للقانون ،يمكن أن «تؤول
وتضحى عرضة
أمــوالـهــا إلــى الــدولــة
ّ
ل ـل ـم ـصــادرة» .ه ــذا يعني أن ــه حـتــى لو
كـ ــان ال ـح ـك ــم أدان الـ ـض ــاه ــر ،ب ــإس ــاءة
األمانة ،فاألكيد أن ّ
ملكية التلفزيون لن
ّ
و«القوات» .أمام هذا
تؤول إلى جعجع
املـقـطــع ِمــن الـحـكــم ،ال يـعــود هـنــاك ِمــن
حــاجــة للحديث فــي ســائــر التفاصيل
ّ
القانونية األخ ــرى ،ســواء ملا عــرض له
ّ
في موضوع مرور الزمن أو الصالحية
ّ
املكانية وغير ذلك .هذه هي الخالصة.
ج ـع ـج ــع سـ ـخ ــر ِم ـ ــن مـ ـس ــأل ــة «أمـ ـ ـ ــوال
الـشـعـ ّـب» واملـ ـص ــادرة لـصــالــح الــدولــة،
وبــدا أنــه ُيريد ِمــن القاضية تعميمها
ّ
ع ـلــى جـمـيــع األح ـ ـ ــزاب ،ول ـكــن فــاتــه أن
ليس لألحزاب األخــرى قضايا مماثلة
اآلن أمــام القضاء .يمكنه قــول ذلــك لو
وصـلــت قضية مماثلة أم ــام القاضية
ث ــم ح ـك ـمــت خ ـ ــاف ح ـك ـم ـهــا .م ــا ذن ــب
ّ
جوني إن شاءت أقدار جعجع أن يكون
الـضــاهــر فــي حـيــاتــه؟ فــي الــواقــع ،ليت
جــونــي كــانــت فــي مــوقــع الـنــائــب الـعــام
ل ــدى مـحـكـمــة الـتـمـيـيــزُ ،بـع ـيــد انـتـهــاء

ّ
األهلية ،لكان ّربما شكل لبنان
الحرب
اخـتـلــف تـمــامــا .اآلن هــي ليست ســوى
قاضية جــزاء منفردة .ليس لها سوى
ّ
أن ّ
تبت بما بني يديها .ليس ذنبها أن
ّ
ّ
ّ
ل ــ«ال ـقــوات» تــركــة خــاصــة ج ــدًا ،قياسًا
بالتنظيمات األخرى ،متصلة بالحرب
ّ
األهلية.
باملناسبة ،الحكم وإن لم ّ يدن الضاهر،
فــي ّ الــدعــوى ض ـ ّـده ،إال أن ــه لــم يكن في
صفه أيضًا .أسقطت القاضية ادعــاءه
بحصول بيع بينه وبني جعجع ،لعدم
ت ـقــدي ـمــه م ــا ّي ـث ـب ـتــه .فـبـحـســب ال ـنــص:
«املحكمة تيقنت أن ّ
أي بيع للتلفزيون
لم يحصل» .في املقابل ،الحكم يتطرق
إلــى «عقد التفرغ» الــذي تــم عــام 1992
ّ
فتغير اسم
بــن «ال ـق ـ ّـوات» والـضــاهــر،
املؤسسة ،وكان هذا ملصلحة الضاهر،
ّ
وبــالـتــالــي «فـ ــإن األم ــر تــم حـتـمــا بعلم
ّ
جـعـجــع وم ــواف ـق ـت ــه» .ه ـك ــذا ،الـقـضّــيــة
األســاسـ ّـيــة فــي مـكــان آخــر تـمــامــا .إنها
تــركــة ال ـح ــرب األه ـل ـ ّـي ــة ،الـثـقـيـلــة ج ـ ّـدًا،
ال ـتــي رم ـيــت عـلــى قــاضـيــة ّرب ـمــا كانت
طفلة آن ــذاك ،فخرجت بالنتيجة التي
اقتنعت بها .باملناسبة ،بعض ّ
املقربني
ّ
ِمـ ــن ال ـق ــاض ـي ــة ،وإزاء كـ ــل الـتـعـلـيـقــات
اتية» املسيئة ّ
ّ
«القو ّ
ضدها ،نقلوا عنها
أمس أنها تكتفي بالقول« :الحمد لله
أنا ضميري مرتاح»ّ .
نص الحكم كان
واضـحــا أيضًا لناحية «التناقض في
إف ــادات الـضــاهــر (فــي مسألة الـبـيــع)...
ّ
علمًا أن الثابت هــو إنـشــاء التلفزيون
ّ
بالجهود التي بذلها» .الحكم يرى أن
الضاهر لم يستلم شيئًا ليسيء األمانة
فيه ،بل هو َمن أسس للتلفزيون ،وعمل
فيه من منطلق تخصصه املهني ،وهو
َمن ّ
«شرعه» الحقًا .النص واضح أيضًا
ّ
لـنــاحـيــة أن م ــا يـنـطـبــق ع ـلــى جـعـجــع،
لـنــاحـيــة أن املـلـكـ ّـيــة فــي ه ــذه القضية،
ب ـ ــاألس ـ ــاس ،هـ ــي ل ـل ـش ـعــب ال ـل ـب ـنــانــي،
كـ ــون ال ـت ـل ـفــزيــون ب ـنــي ب ـت ـلــك األم ـ ــوال
املــأخــوذة كجباية ِمــن الشعب ،ينطبق
أيـضــا على الـضــاهــر .أكـثــر ميليشيات
ال ـحــرب األهـلـ ّـيــة كــانــت تــأخــذ الجباية
ِمـ ــن «ال ـش ـع ــب» ف ــي م ـنــاطــق ّن ـفــوذهــا.
الحكم يذكر هذا أيضًا ،ويتلخص هذا
الجدال بالفقرة اآلتية« :هذا التلفزيون
الـ ـ ــذي كـ ــان ي ـت ـح ـتــم مـ ـص ــادرت ــه بـفـعــل
ّ
ح ــل ميليشيا الـ ـق ـ ّـوات الـلـبـنــانـ ّـيــة ،قد
اكـتـســب وجـ ــوده الـفـعـلــي الـشــرعــي من
خ ــال ال ـتــرخ ـيــص الـ ــذي ُم ـ ِـن ــح لـشــركــة
 LBCIالتي كــان الضاهر يملك معظم
أسهمها ،مع عــدم مساهمة جعجع أو
الجهة املـ ّـدعـيــة (ال ـقـ ّـوات) بـ ّ
ـأي مــال ِمن
تأسيس تلك الشركة ،وذلك
مالهما في ّ
في ضوء تعذر اعتبارهما مالكني ملال
امليليشيا املـنـحـلــة ،وال ـتــي لــم تساهم
بدورها بأي مال ِمن أمــوال املنتسبني
إليها ،بــل ِمــن مــال الشعب اللبناني».
يوم أمــس ،وإثــر صــدور الحكم ،احتفل
الـضــاهــر مــع الـعــامـلــن فــي التلفزيون
وتـ ـح ـ ّـدث ع ــن رب ــح ق ـضــايــا أخـ ــرى في
ً
تحكيم دول ــي قـبــل أيـ ــام ،ق ــائ ــا« :يلي
عملناه مع الوليد بن طــال باملقياس
الـعــاملــي مــا بـيـنـعـمــل ،وسـمـيــر جعجع
ك ـت ـيــر زغ ـي ــر ق ـ ــدام ال ــول ـي ــد ب ــن طـ ــال».
يبدو أن هذه ّأيام سعد الضاهر ّ
دوليًا
ومـحـلـ ّـيــا ...لـكــن ،هـنــا ،املـســألــة لــم تنته
بعد .اآلن ستبدأ ،مع االستئناف ،رحلة
ّ
قضائية أخرى.

ال يتناسب جدول األعمال لألسبوع التالي على التوالي ،مع
الوعود واآلمال التي رسمتها الحكومة الجديدة أمام
اللبنانيين .فاإلصالح انتهى أمس بتشكيل لجنة وزارية
للبرغل والمعكرونة كأبرز إنجازات الحكومة لهذا األسبوع،
الوزير محمد شقير الحائر بين كونه وزيرًا
في عضويتها ّ ً
لالتصاالت أو ممثال ألصحاب رؤوس األموال .وخارج مجلس
ّ
«المفوض السامي» المتابع لمؤتمر «سيدر»،
الوزراء ،أتى
مهددًا المسؤولين :أمامكم شهران لتنفيذ الوعود ،وإال...
لن ندفع!
ّ
كاملفوض السامي الفرنسي ،حضر
«امل ـنــدوب املشترك بــن الـ ــوزارات من
أجل املتوسط» واملسؤول عن تنفيذ
م ـ ـقـ ــررات م ــؤت ـم ــر «س ـ ـيـ ــدر» الـسـفـيــر
ال ـفــرن ـســي ب ـيــار دوكـ ــن إل ــى ب ـيــروت
أمس ،وعلى لسانه التهديد والوعيد
للمسؤولني اللبنانيني.
ّ
طـ ـبـ ـع ــا ،ت ـ ـهـ ــديـ ــدات دوك ـ ـ ـ ــن ،م ـغــل ـفــة
بـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة ل ـ ـب ـ ـنـ ــان االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
اإلصــاح ـيــة ،لـكــن مـشــروطــة بتنفيذ
«الخطة اإلصالحية» كمدخل اللتزام
ّ
ال ـ ـ ــدول ب ـ ــ«دعـ ــم لـ ـبـ ـن ــان» ع ـب ــر خــطــة
ّ
يخف أمام من
سيدر .إل أن دوكني ،لم
ِ
التقاهم أمــس ،أن فرنسا وحلفاءها
يعطون لبنان مهلة شهرين لتنفيذ
م ــا ي ــرون ــه م ــن «إص ــاح ــات أول ـ ّـي ــة»،
أس ــاسـ ـه ــا ال ـخ ـص ـخ ـصــة وأخ ـط ــره ــا
ف ــي ق ـطــاع االتـ ـص ــاالت ،وب ـعــدهــا ،إن
لم يلتزم ُلبنان ،فإن التزامات الدول
املانحة /املقرضة ستكون ّ
مهددة.
ِ
وبحسب املعلومات ،فإن دوكني طرح
النقاط التالية الواجب تنفيذها في
مهلة الشهرين :خفض عجز املوازنة
بـمــا ي ـعــادل  %1مــن الـنــاتــج املـحـلــي،
وضع آلية ملكافحة التهرب الضريبي
ّ
وجدية
والفساد على أن تكون فعلية
ولـ ـيـ ـس ــت شـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارات ،إطـ ـ ـ ــاق ع ـق ــود
الشراكة مع القطاع الخاص ،وتحرير
قطاع االتصاالت!
غير أن من وافــق على مؤتمر سيدر
ّ
يتحسس من
بكل سيئاته ،عليه أن ال
اللهجة الفوقية للمبعوث الفرنسي
والشروط القاسية والتهديدات!
ومـ ــن امل ــوف ــد ال ـفــرن ـســي ال ـ ــذي يعقد
م ــؤتـ ـمـ ـرًا ص ـح ــاف ـي ــا ع ـن ــد ال ـخــام ـســة
م ـس ـ ً
ـاء ف ــي ال ـس ـفــارة الـفــرنـسـيــة ،إلــى
مجلس ال ـ ــوزراء ،ال ــذي عـقــد جلسته
لنقاش  52بـنـدًا ،فــي غالبيتها منح
وه ـ ـبـ ــات .أب ـ ــرز ال ـب ـن ــود ط ـل ــب وزارة
امل ـ ــال ـ ـي ـ ــة إصـ ـ ـ ـ ـ ــدار س ـ ـ ـنـ ـ ــدات خ ــزي ـن ــة
بالعمالت األجنبية وتقديم عروض
اس ـت ـبــدال كــامــل أو ج ــزء مــن سـنــدات
الـخــزيـنــة بــالـعـمــات األج ـن ـب ـيــة ،بما
فـيـهــا ال ـيــوروبــونــد املـسـتـحـقــة خــال
الـعــام  ،2019وتفويض وزي ــر املالية
إجـ ـ ـ ــراء ع ـم ـل ـي ــات االس ـ ـت ـ ـبـ ــدال .وبـ ــدا
الفتًا بعد املوافقة على الطلبّ ،
تبرع
وزير العمل كميل بو سليمان ،الذي
يملك مكتبًا للمحاماة يدير الجانب
القانوني لعمليات إصــدار السندات
ال ـخــارج ـيــة لـلـبـنــان «ال ـي ــوروب ــون ــد»،
ب ـت ـقــديــم خ ــدم ــات م ـك ـت ـبــه «م ـج ــان ــا»
ملـتــابـعــة ه ــذا اإلصـ ـ ــدار .وه ـنــا يـجــدر
السؤال أيضًا :هل بو سليمان وزير
في الحكومة أم صاحب مكتب يدير
إص ــدار السندات اللبنانية وإن كان
مجانًا؟ وحتى لو لم يكن هناك نص
قانوني يمنع تضارب املصالح هذا
ّ
ت ـحــدي ـدًا ،إل أن روح ال ـقــانــون تمنع
التضارب في املصالح وتضعه
هــذا
ّ
موضع الشك.
ومـ ـث ــل بـ ــو س ـل ـي ـم ــان ،ي ـح ـت ــار وزيـ ــر
االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت م ـ ـح ـ ـمـ ــد شـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــرّ ،ف ــي
ً
كــونــه وزيـ ـرًا فــي الـحـكــومــة أو ممثال
للهيئات االقـتـصــاديــة ،كزيارته قبل
أيام رئيس ّالجمهورية ميشال عون
ً
بصفته ممثال للهيئات االقتصادية

ولّ ـيــس ك ــوزي ــر ف ــي ال ـح ـكــومــة .إذ إن
النقاش في جلسة أمس حول حماية
بعض املنتجات الوطنية (املعكرونة،
ال ـ ـط ـ ـحـ ــن ،الـ ـ ـب ـ ــرغ ـ ــل ،الـ ـبـ ـسـ ـك ــوي ــت،
والــوي ـفــر ومـ ــواد الـتـنـظـيــف) ،أوصــل
إل ــى تـكــويــن لـجـنــة بــرئــاســة الــرئـيــس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري وعـ ـض ــوي ــة نــائ ـبــه
ووزراء االقـتـصــاد والصناعة واملــال
واالت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت وال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون
التجارة الخارجية و ....محمد شقير!
بصفته االقتصادية! وجرى النقاش
بني الوزير وائــل أبو فاعور وشقير،
ح ــول ف ـك ــرة ال ـح ـمــايــة ،وأش ـ ــار وزي ــر
االتـ ـ ـص ـ ــاالت إل ـ ــى أن قـ ـ ــرار ال ـح ـمــايــة
األخـيــر لبعض املنتوجات الغذائية
ورف ـ ـ ــع ال ـض ــري ـب ــة ع ـل ــى امل ـن ـت ــوج ــات
الـ ـت ــركـ ـي ــة ووقـ ـ ـ ــف اس ـ ـت ـ ـيـ ــراد بـعــض
املـنـتــوجــات ّ
ردت عليه تركيا بوقف
اسـتـيــراد الـخــردة مــن لبنان ،مـ ّـا دفع
ّ
بعمال الخردة في طرابلس والشمال
إلـ ــى االعـ ـ ـت ـ ــراض .ف ـس ــأل أبـ ــو فــاعــور
شقير عــن ع ــدد املـعـتــرضــن ،فــأجــاب
األخـيــر بــأن ه ــؤالء ي ـقـ ّـدرون بحوالي
 150عائلة ،وكان جواب أبو فاعور أن
الحماية يستفيد منها حوالي 2000
ع ــائ ـل ــة .ويـ ـق ــول م ـع ــارض ــو م ـش ــروع
ح ـم ــاي ــة ب ـع ــض امل ـن ـت ـج ــات (ال ـب ــرغ ــل
واملـعـكــرونــة )...إن ص ــدور هـكــذا قــرار
سـيــؤدي عمليًا إلــى تشريع احتكار
فــي ال ـســوق ل ـهــذه املـنـتـجــات ،بسبب
غياب املنافسة الجدية بني املنتجني

اللبنانيني .ويجري همس عن وجود
ش ــرك ــة مـ ـح ــددة س ـت ـك ــون املـسـتـفـيــد
األول من أي قرار مماثل.

َ ِّ
باسيل ُ«ينقر» على بو صعب

ّ
شهيب
وحني أثار وزير التربية أكرم
مسألة األساتذة الناجحني في كلية
الـتــربـيــة بإعطائهم ال ــدرج ــات الست
املستحقة لهم بموجب سلسلة الرتب
والــرواتــبّ ،أيــده وزيــر الـ ّـدفــاع الياس
ب ــو ص ـّع ــب ،ال ـ ــذي أكـ ــد أن األس ــات ــذة
يستحقون ذلك .غير أن الوزير جبران
ّ
بــاسـيــل ،وب ــن امل ــزح وال ـج ـ ّـد ،استهل
ّ
متوجهًا لرئيس الحكومة :ما
الكالم
يقوله الــوزيــر بو صعب ّ من رأي في
ّ
مـلــف ّاألســاتــذة وفــي مـلــف النازحني
ال يمثل رأينا! وتابع «ممازحًا» :وإن
استمر الحال على ما هو عليه فإنني
سأضطر ألخذ إجراءات! فما كان من
أبــو فاعور إال أن تابع «املــزحــة» :خذ
إج ــراءات ــك ألن الــوضــع مستمر على
مــا هــو عليه .واعـتــرض باسيل على
مسألة منح األساتذة الدرجات الست
من خلفية اعتباره أن سلسلة الرتب
والرواتب بأكملها خطأ وأن الحكومة
املــاضـيــة أقــرتـهــا تـحــت تـحــت ضغط
«الـشـعـبــويــة» .وعـنــدمــا شــرح الــوزيــر
أل ـب ـيــر س ــرح ــان أن إقـ ـ ــرار ال ــدرج ــات
الـســت يـحـتــاج إل ــى قــانــون بـعــد قــرار
مجلس شــورى الدولة إبطال القرار،
بـ ـ ّـرر ال ـح ــري ــري ضـ ـ ــرورة اإلق ـ ـ ــرار في
الجلسة الحكومية ب ــأن ال ـنــواب في

دوكين طالب
المسؤولين بالخصخصة
وتحديدًا في قطاع
االتصاالت

ّ
باسيل للحريري :كل ما يقوله بو صعب حول النازحين واألساتذة ال يمثل رأينا (هيثم الموسوي)

املـجـلــس بـعــد أس ـبــوعــن سـيـقـ ّـدمــون
ال ـقــانــون وتـضـطــر ّ الـحـكــومــة عندها
إلقـ ـ ــراره وي ـن ــزل ال ــن ــواب ويـلـتـقـطــون
ال ـص ــور م ــع األس ــات ــذة املـتـجـمـهــريــن
أمـ ــام الـ ـس ــراي ال ـح ـكــومــي وكـ ــأن هــذا
إن ـ ـجـ ــاز ،م ـ ـقـ ـ ّـدرًا ال ـك ـل ـف ــة بـ ـح ــوال ــي 3
مليارات و 700مليون ليرة ،مقترحًا
أن ت ـقــوم الـحـكــومــة ب ــإق ــراره ،وهـكــذا
ك ـ ــان .واس ـت ـغ ــرب عـ ــدد م ــن ال ـ ـ ــوزراء،
خــروج باسيل وبعض وزراء التيار
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ـ ّـر مـ ــن قـ ــاعـ ــة مـجـلــس
الــوزراء في ختام الجلسة ،مع أن بو
صـعــب ك ــان قــد طـلــب ال ـكــام ليشرح
موقفه .وفــي مــا خـ ّـص االخـتــاف في
ال ــرأي بــن بــو صـعــب وبــاسـيــل حــول
مسألة النازحني ،فهو يرتبط بالبند
ّ
امل ـت ـعــلــق ب ــ«ت ـم ـكــن ال ـت ــام ــذة الــذيــن
تــابـعــوا دراسـتـهــم فــي ســوريــا أو أي
دول ـ ــة أخ ـ ــرى والـ ـت ــام ــذة ال ـســوريــن
وســواهــم مــن ســائــر الجنسيات ،من
ال ـت ـق ــدم لــام ـت ـحــانــات الــرس ـم ـيــة في
ال ـع ــام  2019لـلـشـهــادتــن املـتــوسـطــة
وال ـثــانــويــة» ،إذ إن بــو صـعــب يـ ّ
ـؤيــد
الـ ّـسـمــاح للطالب الـســوريــن بتقديم
االم ـت ـح ــان ــات ،فـيـمــا يــرفــض بــاسـيــل

بذريعة أن األمر يجبر النازحني على
العودة إلى سوريا.
وب ــدا الفـتــا أم ــس ،معاتبة الـحــريــري
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوزراء بـ ـسـ ـب ــب تـ ـس ــري ــب ج ـ ــدول
أعـ ـم ــال م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ومـ ـ ــداوالت
الجلسات ،على اعتبار أنـهــا سـ ّ
ـريــة.
وح ــن سـئــل وزيـ ــر املـ ــال عـلــي حسن
ّ
ّ
خليل عــن األرق ــام ّ املــالـيــة ،أكــد أن كل
شــيء موجود لكنه لن يحضره إلى
مجلس ال ــوزراء خوفًا مــن التسريب
إلى اإلعالم!

عودة نازحين إلى سوريا

ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــرّ ،أمـ ـن ــت امل ــدي ــري ــة
العامة لألمن العام العودة الطوعية
لـ ـ  1073نــازحــا ســوريــا مــن مختلف
امل ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـنــان ـيــة ب ــال ـت ـع ــاون مــع
املـفــوضـيــة الـســامـيــة لــأمــم املـتـحــدة
لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ــاجـ ـئ ــن  UNHCRإل ــى
األراض ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،عـ ـب ــر م ـعــابــر
املصنع وال ـقــاع والـعـبــوديــة .وواكــب
األم ــن الـعــام الـحــافــات الـتــي أمنتها
ّ
التجمع
السلطات السورية من نقاط
إلى الحدود اللبنانية ـ السورية.
(األخبار)

3

