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سياسة

سياسة
قضية اليوم

تقرير

«سوليدير» غارقة في لملمة خسائرها:
 114مليون دوالر في 2018
ال تزال «سوليدير» غارقة في لملمة أوضاعها المالية المتدهورة في محاولة لالبتعاد عن شفير الهاوية التي بلغتها في
السنوات الماضية .فرغم عقود البيع الجديدة ،والتسويات على عقود بيع عالقة ،وإعادة هيكلة الديون وخفض المصاريف...
تبدو أحوال الشركة مزرية ،مع تكبدها خسارة بقيمة  114مليون دوالر في  2018مقارنة مع خسائر بـ  122مليونًا في 2017
محمد وهبة

جمعية
عمومية ال
تحاسب
ِ

هذه السنة أيضًا ،بعد سنتني عجاف،
لــن يحصل َح َملة األسـهــم فــي الشركة
اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط
بـ ـي ــروت «س ــول ـي ــدي ــر» ع ـل ــى أي ق ــرش
كــأن ـص ـبــة أربـ ـ ـ ــاح .ف ـف ــي ن ـه ــاي ــة ،2018
سـ ّـجـلــت ال ـشــركــة خ ـســائــر بـقـيـمــة 114
مليون دوالر (قبل الضريبة) ،مقارنة
م ــع خـ ـس ــارة بـقـيـمــة  122م ـل ـيــونــا في
 .2017وج ـ ـ ــاءت هـ ــذه ال ـخ ـس ــائ ــر رغ ــم
سلسلة مــن اإلج ــراءات الـتــي اتخذتها
اإلدارة بهدف مللمة الخسائر املتراكمة
ف ــي مـيــزانـيــاتـهــا عـلــى م ــدى الـسـنــوات
املاضية الناتجة من ارتفاع مستويات
ال ــدي ــون ال ـق ـص ـيــرة األج ـ ــل ،ف ــي مـقــابــل
انـكـمــاش األص ــول الـقـصـيــرة األج ــل ،ال
بل ازدادت ّ
حدة التناسب السلبي بني
األمرين ،فارتفعت نسبة الديون مقابل
األص ـ ـ ــول م ــن ض ـع ـفــن ف ــي  2017إل ــى

لــم يسبق أن حاسبت الجمعية
الـعـمــومـيــة لـشــركــة «ســولـيــديــر»
اإلدارة على سوء عملها ،بل كان
ه ـ ّـم حـمـلــة األس ـهــم الـحــاضــريــن
الضغط على اإلدارة للحصول
على أنصبة أرب ــاح لــم يحصلوا
ع ـل ـي ـهــا فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـث ــاث
األخيرة ،علمًا بأنه في السنوات
ال ـســاب ـقــة ك ــان ــت حـ ّـص ـت ـهــم من
األرب ــاح ضئيلة جـدًا .وال يتوقع
أن ي ـت ـغـ ّـيــر هـ ــذا األمـ ـ ــر ،رغـ ــم أن
ال ـش ــرك ــة غ ــارق ــة ف ــي الـخـســائــر
وفـ ـ ـ ــي األالعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب امل ـح ــاس ـب ـي ــة
التجميلية على مــدى السنوات
املــاض ـيــة .وق ــد دع ـيــت الجمعية
الـعـمــومـيــة إل ــى االنـعـقــاد صباح
ال ـج ـم ـعــة  28حـ ــزيـ ــران ،2019
أو فــي صـبــاح االثـنــن  29تموز
 2019ف ــي حـ ــال عـ ــدم اك ـت ـمــال
الـنـصــاب ،أو صـبــاح االثـنــن 19
آب  2019إذا لم يكتمل النصاب.
وي ـت ـض ـمــن ج ـ ــدول أعـ ـم ــال هــذه
الجمعية مناقشة تقرير مجلس
اإلدارة ع ـ ــن أعـ ـ ـم ـ ــال ال ـش ــرك ــة
والبيانات املالية لعام .2018

في  2018بلغت ديون
سوليدير  750مليون دوالر
والفوائد السنوية  33مليونًا
ثالثة أضعاف في .2018
بـحـســب الـتـقــريــر املــالــي املـنـشــور على
م ــوق ــع ب ــورص ــة ب ـ ـيـ ــروت ،فـ ــإن الـكـلـفــة
اإلدارية في «سوليدير» انخفضت إلى
 29.7مليون دوالر فــي  ،2018مقارنة
مـ ــع  33.8م ـل ـي ــون ــا ف ــي  2017بـسـبــب
صرف عدد كبير من املوظفني ،ما ّأدى
إل ــى ت ــراج ــع قـيـمــة ال ــروات ــب واألجـ ــور
وم ـل ـح ـقــات ـهــا إل ـ ــى  15.9م ـل ـي ــون ــا فــي
 ،2018مـقــارنــة مــع  20.7مليون دوالر
في  ،2017وارتـفــاع اإلنفاق على إنهاء
عقود املوظفني إلى  7.6ماليني دوالر،
م ـق ــارن ــة م ــع  4.3م ــاي ــن .وكـ ــان الفـتــا
أن بند «مـصــاريــف أخ ــرى» ارتـفــع إلى
مليوني دوالر مقابل  177ألف دوالر.
كــذلــك ،انخفضت قيمة املــؤونــات التي
ات ـخ ــذت ـه ــا ال ـش ــرك ــة ل ـتـغ ـط ـيــة خـســائــر
املـ ـبـ ـيـ ـع ــات ب ـش ـك ــل أس ـ ــاس ـ ــي إل ـ ـ ــى 54
مليون دوالر مقارنة مــع  95.8مليون

شطبت الشركة سندات دين قيد التحصيل ،لكنها أخذت مؤونات على ديون مشكوك بتحصيلها (هيثم الموسوي)

دوالر ،فــي مقابل ارتـفــاع قيمة املبالغ
املشطوبة من امليزانية والتي ّ
سجلت
كخسائر على الشركة ،إلى  33.6مليون
دوالر مقارنة مع  14.4مليونًا.
وفــي عــام  ،2018كانت الشركة ال تــزال
تــدفــع كلفة فــوائــد باهظة .كــانــت قيمة
الـفــوائــد  33.9مـلـيــون دوالر فــي 2017
وباتت  33.6مليونًا في  .2018السبب

ي ـك ـمــن ف ــي أن ال ـش ــرك ــة ع ـل ـي ـهــا دي ــون
ق ـص ـي ــرة األج ـ ـ ــل ب ـق ـي ـمــة  122م ـل ـيــون
دوالر؛ منها حسابات مكشوفة بقيمة
 59.2مليون دوالر ،وتسهيالت قصيرة
األج ـ ـ ــل ب ـق ـي ـم ــة  62.9م ـل ـي ــون دوالر.
يترتب على هذه الديون فوائد بقيمة
 8.5م ــاي ــن دوالر ع ـلــى الـتـسـهـيــات
املـصــرفـيــة و 6.9مــايــن دوالر فــوائــد

على الحسابات املكشوفة .ويجب على
ال ـشــركــة أن ت ــدف ــع ف ــي  2018ن ـحــو 19
مليون دوالر لسداد األقساط املستحقة
على الديون الطويلة األجل.
تــأتــي ه ــذه الكلفة رغ ــم ارت ـفــاع أسـعــار
الفوائد ،ورغم أن الشركة قامت بعملية
إعادة هيكلة واسعة لديونها في 2017
وفي  .2018فعلى سبيل املثال ،اتفقت

الـ ـش ــرك ــة مـ ــع امل ـ ـصـ ــارف الـ ــدائ ـ ـنـ ــة ،فــي
السنة املاضية ،على تحويل تسهيالت
م ـصــرف ـيــة ق ـص ـي ــرة األجـ ـ ــل ب ـق ـي ـمــة 85
مليون دوالر إلى قروض طويلة األجل،
ً
فضال عن تحميل امليزانية دينًا جديدًا
بـقـيـمــة  95م ـل ـيــون دوالر ي ــدف ــع على
 8أقـ ـس ــاط ن ـص ــف س ـن ــوي ــة م ـت ـســاويــة
اعـتـبــارًا مــن  21تـشــريــن الـثــانــي .2018

القضاة»:
«نادي
ّ
ّ
مجلس القضاء لم يحقق االستقاللية ...جربونا
رضوان مرتضى
وبحسب التقرير ،فإن هذا القرض جاء
لتسوية قــرض قديم بقيمة  60مليون
دوالر ،ولـتـغـطـيــة ح ـســابــات مكشوفة
بقيمة  35مليون دوالر.
ال ـ ـ ـهـ ـ ــروب إل ـ ــى األمـ ـ ـ ـ ــام ه ـ ــو سـ ـم ــة مــن
سـ ـم ــات إدارة «س ــولـ ـي ــدي ــر» ال ـغ ــارق ــة
فــي ال ــدي ــون .فــالـتـقــريــر يـشـيــر إل ــى أنــه
بنتيجة عمليات إعــادة هيكلة الديون
واألص ــول ،تراجعت األص ــول الجارية
(الـقـصـيــرة األج ــل) إل ــى  140.4مليون
دوالر ف ــي  ،2018م ـق ــارن ــة م ــع 261.6
م ـل ـيــون دوالر ف ــي  ،2017ف ــي مـقــابــل
ان ـخ ـف ــاض امل ـط ـل ــوب ــات الـ ـج ــاري ــة إل ــى
 424.9مليون دوالر مقارنة مع 527.4
مليونًا .وهكذا باتت نسبة هذه الديون
إلــى األص ــول فــي  2018ثــاثــة أضعاف
السنة السابقة.
مقارنة مع ّضعفني في
ّ
وه ــذا امل ــؤش ــر يـعـ ّـبــر ع ــن ت ــدن ــي مــاءة
الـ ـش ــرك ــة امل ــالـ ـي ــة وع ـ ــن ق ــدرتـ ـه ــا عـلــى
ال ـســداد وق ـ ّـوة مبيعاتها .فـهــي ّ
أجـلــت
املستحقات عليها إلى سنوات مقبلة،
ل ـك ـن ـهــا أخ ـف ـق ــت ف ــي ت ـع ــزي ــز أصــول ـهــا
ال ـق ـص ـيــرة األج ـ ــل .وفـ ــي امل ـج ـم ــل ،فــإن
ديون الشركة بلغت في نهاية  2018ما
قيمته  750.7مليون دوالر ،مقارنة مع
 849.3مليونًا في .2017
وب ـ ـل ـ ـغـ ــت ق ـ ـي ـ ـمـ ــة الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــون امل ـ ـش ـ ـكـ ــوك
بتحصيلها  186مليون دوالر ،مقارنة
مع  262مليون دوالر في السنة السابقة.
ّ
ويبرر التقرير هذا التراجع بأن الشركة
أجرت تسوية مع املشترين على سندات
تستحق في  2018وفي السنوات التالية
حتى عام  2021وتم االتفاق على شطب
ج ــزء مــن س ـنــدات دي ــن عــائــدة ملبيعات
خ ـمــس ق ـطــع أرض بـقـيـمــة  32مـّلـيــون
دوالر ،مقابل تسديد جزء آخر يوفر لها
تدفقات نقدية فــوريــة .وتشير مصادر
مطلعة إلــى أن التسويات فرضت على
ال ـش ــرك ــة ب ـس ـبــب م ـط ــال ـبــات املـشـتــريــن
بفرق األسعار التي انخفضت من أكثر
مــن  4000دوالر لـ«متر ال ـهــواء» القابل
للبناء إلى  1500دوالر ،ما أجبر الشركة
في ضوء مالءتها املالية املتدنية على
إجـ ـ ـ ــراء الـ ـتـ ـس ــوي ــات .وك ـن ـت ـي ـجــة ل ـهــذه
ال ـت ـســويــات ،تــراج ـعــت قـيـمــة الـسـنــدات
قيد التحصيل لــدى الشركة من 542.6
مليون دوالر إلى  295.2مليونًا.
ي ــذك ــر أن إي ـ ـ ـ ــرادات ال ـش ــرك ــة تــراج ـعــت
في عــام  2018إلــى  64.8مليون دوالر،
م ـقــارنــة م ــع  66.6م ـل ـيــونــا ف ــي الـسـنــة
الـســابـقــة ،وذل ــك يـعــود بشكل أســاســي
إل ــى تــراجــع إي ـ ــرادات األمـ ــاك املــؤجــرة
بقيمة  3.1مــايــن دوالر لتبلغ 56.8
مليون دوالر.

اعـ ـتـ ـك ــاف الـ ـقـ ـض ــاة م ـس ـت ـم ــر .تـشـخــص
األن ـظــار إلــى الجمعية العمومية التي
ُ
ت ـع ـق ــد الـ ـي ــوم لـ ـب ـ ّـت م ـص ـيــر االع ـت ـك ــاف
الــذي لــم تتوقف ردود الفعل املنقسمة
بشأنه .بني معترض كونه ُي ِّ
جمد عمل
ومؤيد يرى فيه األمل
املرفق القضائي،
ٍ
ال ــوح ـي ــد لـتـحـقـيــق م ـط ـلــب اسـتـقــالـيــة
القضاء .وانسحب االنقسام على قطاع
املحامني ،فبينهم من يشارك في الحملة
ُ ّ
الـ ـت ــي تـ ـش ــن ع ـل ــى الـ ـقـ ـض ــاة املـعـتـكـفــن
لـلــرجــوع عـنــه ،وبــن تجمع يـضــم نحو
 250م ـح ــام ـي ــا وم ـح ــام ـي ــة م ـنــاصــريــن
أصدروا بيانًا بعنوان« :لدعم استقاللية
القضاء واملحاكمة العادلة في لبنان».
ّ
ويعتقد ه ــؤالء أن اإلص ــاح ال يتحقق
عبر بيانات التهديد وال بانكفاء أي من
املهن عن القيام بدورها.
الـقـضــاة انـقـسـمــوا عـلــى أنفسهم حيال
التعامل مــع قضية االعـتـكــاف ،إذ يرى
املعترضون أنه يجب االكتفاء باملوقف
ال ــذي سـجــل حـتــى اآلن .أم ــا الــداع ـمــون
فيرون في التحرك فرصة حقيقية لنيل
استقاللهم املالي والسياسي .ويترافق
هذا االنقسام مع تحرك السلطات كافة
ف ــي ال ـب ــاد لــوقــف االع ـت ـك ــاف .ح ـتــى إن
رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي
ج ـ ــان ف ـه ــد ط ــال ــب الـ ـقـ ـض ــاة ب ــ«ت ـح ـ ّـم ــل
مسؤولياتهم والعودة إلى العمل».
فـ ـ ــي ج ـ ــدي ـ ــد الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاش ،لـ ـ ـج ـ ــوء قـ ـض ــاة
م ـ ـنـ ــاه ـ ـضـ ــن ل ـ ــاعـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ــى ط ـ ــرح
مـجـمــوعــة ت ـس ــاؤالت ح ــول «ارت ـبــاطــات
الـ ـق ـ ّـيـ ـم ــن عـ ـل ــى االعـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــاف» .وي ـش ـيــر
امل ـعــارضــون لـلـتـحــرك ال ــى وج ــود «دور
خفي لحزب القوات اللبنانية في تحرك
«نــادي القضاة» الداعي إلى االعتكاف،
وأن هناك عالقة أكثر مــن عــاديــة تربط
أع ـض ــاء م ــن ال ـن ــادي بــالـنــائـبــن ج ــورج
ع ــدوان وج ــورج عـقـيــص» .ويـلـفــت أحــد
ال ـق ـض ــاة امل ـع ــارض ــن ل ـل ـت ـحــرك الـ ــى مــا
ح ـص ــل خـ ــال ال ـع ـش ــاء ال ـس ـن ــوي ال ــذي
أقامته «ممثلة «القوات» إيليان فخري
بحضور أعضاء من نادي قضاة لبنان،
ُ
حيث التقطت الصور مع النائب جورج
ُ
عـ ــدوان لــتـنـشــر عـلــى وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي من دون تردد من القضاة»،
ً
مـتـســائــا« :أي ــن هــي االسـتـقــالـيــة التي
يـ ـتـ ـح ــدث ــون عـ ـنـ ـه ــا ،ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ــذي
ُع ـ ّـن معظمهم فــي مــراكــزهــم بـنــاء على
ـاض آخ ــر قــال
تــوصـيــات سـيــاسـيــة؟» .ق ـ ٍ
لـ«األخبار»« :أال يحق لنا أن نسأل ملاذا
ج ـ ــورج ع ـق ـيــص وج ـ ــورج ع ـ ــدوان هـمــا
الوجهان النيابيان الوحيدان للقضاة
امل ـع ـت ـك ـف ــن؟ ملـ ـ ــاذا ت ــري ــد «ال ـ ـق ـ ــوات» أن
تخوض هذه املعركة وحدها؟ هل يهتم

ً
القواتيون فعال باستقاللية القضاة؟».
وبالطبع ،يسرد املعارضون لعمل نادي
القضاة مجموعة من األخبار عن لجوء
بعض الـقـضــاة املنتسبني إلــى الـنــادي،
ال ــى مــراجــع سـيــاسـيــة لـطـلــب مـنــاصــب،
وأن أح ــد أع ـضــاء ال ـنــادي أنــزلــت بحقه
ع ـقــوبــة م ــن امل ـج ـلــس ال ـتــأدي ـبــي بسبب
األخـ ـط ــاء الـجـسـيـمــة ال ـت ــي ُع ـث ــر عليها
فــي ق ــرارات ــه .وأن ل ــدى بعضهم حظوة
سياسية وامتيازات.
في املقابل ،ال يغيب عن بــال قضاة من
أعـ ـض ــاء ال ـ ـنـ ــادي أن ـه ــم ع ــرض ــة لـحـمـلــة
ت ـخــويــف .وي ـت ـحــدث ه ــؤالء عــن «حملة
هدفها إفشال هذا املشروع» ،مستغربني
«اسـ ـتـ ـنـ ـك ــار زم ــائـ ـه ــم ه ـ ــذه ال ـص ـح ــوة
املفاجئة للمطالبة باستقاللية القضاة،
من دون أن يستنكروا هذا السكوت الذي
عمره سنني» .وعن االتهام لهم بوجود
دور خـ ــاص ل ـف ــري ــق «ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات» ،ت ـقــول
مصادر «النادي»« :لقد دعونا الجميع
ممثلون عن
لحضور نــدوتـنــا ،وحضر
ّ
مـعـظــم األح ـ ـ ــزاب .وع ـنــدمــا ت ـبــنــت جهة
م ـشــروع ـنــا ،ه ــل ي ـجــب أن نـطـلــب منها
االبتعاد عنا؟» .وفي هذا السياق ،يقول
عقيص لـ«األخبار»« :أنا الوحيد
النائب
ّ
الــذي قلت إنــي أتـحـ ّـدث باسم  15نائبًا
نؤيد اقتراح قانون استقاللية السلطة
ال ـق ـض ــائ ـي ــة» ،م ــوض ـح ــا أن «ال ـ ـقـ ــوات»
تـتـبـنــى مـ ـش ــروع اس ـت ـقــال ـيــة ال ـق ـضــاء،
و«امل ـ ـن ـ ـطـ ــق ي ـ ـقـ ــول بـ ـح ــق الـ ـقـ ـض ــاة فــي
ّ
التجمع ضمن «ن ــادي قـضــاة لـبـنــان»».
وقال« :من الخطأ القول إننا نقدم رعاية
لــ«نــادي قضاة لبنان» ،والـصــواب أننا
نتبنى مشروع استقاللية القضاء».
ـاض م ـ ــن ال ـ ـنـ ــادي
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال ق ـ ـ ـ ـ ٍ
لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن «رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
ورئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة ورئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ضـ ـ ــد االع ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــاف .ولـ ـ ـ ــو ك ـنــا

مـ ـحـ ـس ــوب ــن ع ـ ـلـ ــى جـ ـ ـه ـ ــات س ـي ــاس ـي ــة
ل ـك ــان ت ــم اسـ ـت ــدع ــاء ال ـج ـم ـيــع وال ـط ـلــب
إلـيـهــم ِف ـ ّـك االع ـت ـكــاف» .ويـسـتـغــرب هــذا
القاضي ما يتردد عن تعيينهم بحظوة
ً
سياسية ،سائال« :ملاذا لم يشن القضاة
امل ـن ــاه ـض ــون ل ـن ــا ح ـم ـلــة ع ـل ـي ـنــا بــأنـنــا
جئنا بتزكية سياسية عند تعييننا.
مل ــاذا عـنــدمــا أسـسـنــا ه ــذا الـتـجـمــع ،قــرر
القضاة مهاجمتنا وعـ ّـبــروا عن
هــؤالء
ّ
انــزعــاجـهــم مــنــا ،وقـبــل ذلــك لــم ُيـحـ ِّـركــوا
املرجعيات السياسية
ساكنًا؟ هــذا ألن
ُ
منزعجة مـنــا كــونـنــا نــريــد بـنــاء قضاء
ُ
ّ
جيد ألبنائنا» .وأضــاف« :انتقدنا على
دعوتنا النواب لحضور ندوة قضائية.
ل ـكــن ن ـج ـيــب بــأن ـنــا ي ـجــب أن نـقــابـلـهــم
ّ
املشرعني».
لكونهم هم
ّ
ُ
ُّ
أم ــا ف ــي م ــا يـتـعــلــق بــالــتـهــم ال ـتــي تـكــال
ّ
لـقـضــاة فــي «نـ ــادي ق ـضــاة لـبـنــان» بـ ّـأن
مرجعيات سياسية ،وتحديدًا أنه
لهم ّ
تــردد أنــه ُعـ ِّـن بتزكية سياسيةُ ،يجيب
قاض آخر عليها بالقول« :نحن في بلد
ٍ
طائفي من رأســه حتى أخمص قدميه.
بحكم مــركــزي ،أنــا على عالقة مــع كافة
األطـ ـ ـ ــراف ،ل ـكــن أتـ ـح ـ ّـدى أن ي ــأت ــي أحــد
ويقول إني راعيت هذه الجهة أو تلك».

معارضون يتهمون
أعضاء النادي
باالنحياز السياسي
والسعي إلى مناصب

انقسام بين القضاة والمحامين حول االعتكاف وضغوط السلطة مستمرة (مروان بو حيدر)

يستعيد ه ــذا الـقــاضــي حــادثــة تسمية
زعيم الحزب االشتراكي وليد جنبالط
أحد القضاة ألحد املراكز خالل مقابلة
ّ
تلفزيونية .وإذ يقول هــذا القاضي إن
الـقــاضـيــة منتمية إل ــى ن ــادي الـقـضــاة،
ّ
يــؤكــد أن «الـقــاضـيــة اسـتـنـكــرت ّ تسمية
الــزع ـيــم ال ـ ــدرزي ل ـه ــا ،عـلـمــا بــأن ـهــا من
القضاة املشهود بنزاهتهم».
ـاض آخ ــر مــن «الـ ـن ــادي» انـتـقــد مــوقــع
قـ ٍ
ً
مجلس القضاء ودوره ،قائال «إنه يرمي
نفسه ال ـيــوم فــي أح ـضــان ُ السياسيني،
رمل .وسبب
فيما ملف مكافحة الفساد ف ِ
الفرملة هــو تــدخــل السلطة السياسية
ب ـق ـصــد ح ـم ــاي ــة قـ ـض ــاة ُم ـش ـت ـبــه فـيـهــم
لـكــونـهــم ت ـح ـ ّـول ــوا إل ــى خـ ـ ـ ّـدام ُمطيعني
ً
لـهــذه الـسـلـطــة» .وخـتــم ســائــا« :مــا هو
البديل من نادي قضاة لبنان؟ هل هناك
بــديــل ُي ـعـ ّـول عليه؟ لقد جـ ّـربـنــا مجلس
القضاء األعـلــى ألكثر مــن  40عامًا ولم
في امتحان االستقاللية .أعطونا
ينجح ُ
فرصة لنثبت العكس .قد ال ننجح ،لكن
يكفينا شرف التجربة».
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،يـ ـق ــول املـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ـل ـم ـف ـكــرة الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،املـ ـح ــام ــي نـ ــزار
صــاغ ـيــة ،لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،إن «االس ـت ـفــراد
ب ــال ـق ــاض ــي وع ــزل ــه وم ـن ـع ــه م ــن ال ـك ــام
ك ــان ــت ال ــداف ــع وراء ق ـي ــام نـ ــادي قـضــاة
ّ
لـبـنــان» ،مشيرًا إلــى أن «الـقـضــاة بــدأوا
بخطوة ممتازة عندما عـقــدوا مؤتمرا
صحافيًا شــرحــوا لـلــرأي الـعــام املشاكل
ال ـت ــي ي ــواج ـه ــون ـه ــا» .وك ـش ــف صــاغـيــة
أن ال ـنــادي يتعرض لـحــرب مــن مجلس
ال ـق ـض ــاء األعـ ـل ــى ون ـق ــاب ـت ــي امل ـح ــام ــن،
مؤكدًا أن مجلس القضاء األعلى حاول
سحب العلم والخبر لجمعية القضاة
أكثر من مرة ،عبر وساطات مع وزيري
الــداخ ـل ـيــة ال ـســابــق وال ـح ــال ــي .وإذ أمــل
صاغية أن «يستكمل نادي قضاة لبنان
م ـس ـي ــرت ــه»ّ ،
رد ع ـلــى االتـ ـه ــام ــات الـتــي
ُ
ً
ت ـك ــال ض ــد نـ ــادي ق ـض ــاة ل ـب ـنــان ق ــائ ــا:
«يحكى أن بعض أعضاء النادي عليهم
شبهة تسييس ،هــذا ممكن ،وال يمكن
ّ
أن ي ـكــون ال ـن ــادي م ـنــزهــا بــالـكــامــل عن
وجــود قضاة لهم ارتباطات سياسية،
ّ
ل ـكــن الـهـيـئــة اإلداريـ ـ ـ ــة ،الـغــالـبـيــة منها
م ـع ــروف ــة بــاسـتـقــالـيـتـهــا ونــزاه ـت ـهــا».
ورأى أن الـتــركـيــز يـجــب أن يـكــون على
ال ـقــرارات الـتــي يتخذها الـقـضــاة االثنا
عشر في الجمعية التأسيسية للنادي،
الف ـت ــا الـ ــى أن الـ ـ ـق ـ ــرارات غ ـيــر مـسـ ّـيـســة
وتـبـغــي مـصـلـحــة ال ـق ـضــاء ف ــي الــدرجــة
االولـ ــى .وخـتــم صــاغـيــة بــالـقــول« :نحن
كـمـفـكــرة قــانــونـيــة ب ــدأن ــا مـنــذ  ١٢سنة
العمل لتكون جمعية كـهــذه مــوجــودة،
ّ
لكن الجمعية املــوجــودة الـيــوم تخطت
طموحاتنا».

تقرير

ّ
الصراف يعرض إدارة المعاينة الميكانيكية ...مجانًا!
لم تبادر وزارة الداخلية بعد إلى
إيجاد حل أو مخرج إلدارة المعاينة
الميكانيكية .لكن الجديد كان تقديم
شركة «جودة أبلوس» ،التي سبق أن
طعنت في نتيجة مناقصة تلزيم
«المعاينة» ،عرضًا إلدارة القطاع مجانًا،
إلى حين إجراء مناقصة جديدة .كيف
يمكن أن يسلك عرض كهذا طريقه إلى
التنفيذ؟ وهل يشكل دافعًا لتحريك هذا
ّ
المجمد منذ عام 2016؟
الملف

إيلي الفرزلي
ع ــام  ،2016فــي ذروة ال ـخــاف بشأن
مناقصة املعاينة امليكانيكية ،أوقف
م ـج ـل ــس ش ـ ـ ــورى ال ـ ــدول ـ ــة ت ـن ـف ـيــذهــا
ريثما يتخذ قــراره في أساس دعوى
اإلب ـطــال املـقــدمــة حينها مــن تحالف
«ج ــودة  -أب ـلــوس» (ع ــاد وأب ـطــل ،في
العام  2018قــرار مجلس إدارة هيئة
إدارة ال ـس ـيــر امل ــواف ـق ــة ع ـلــى نتيجة
املناقصة التي فاز بنتيجتها تجمع
.)SGS
كانت النتيجة املباشرة لهذا القرار
اسـ ـتـ ـم ــرار ش ــرك ــة «فـ ـ ـ ــال» الـ ـت ــي ك ــان
ع ـقــدهــا ق ــد ان ـت ـهــى بـ ـ ــإدارة املـعــايـنــة،
بحكم استمرارية املرفق العام.

حـيـنـهــا ،ك ـشــف امل ــدي ــر ال ـع ــام لـشــركــة
«جـ ـ ـ ــودة» ،ال ــوزي ــر ال ـس ــاب ــق يـعـقــوب
الصراف ،عن استعداد شركته إلدارة
امل ـع ــاي ـن ــة م ـج ــان ــا ،إذ ن ــص ال ـع ــرض
على أن تكتفي وزارة الداخلية بدفع
رواتــب املوظفني وشــراء قطع الغيار،
فيما تتكفل شركته باإلدارة ومراقبة
الجودة والصيانة من دون مقابل.
ع ـم ـل ـي ــا ،لـ ــم ي ـت ـغ ـيــر ش ـ ــيء م ـن ـ ُـذ ّ ذل ــك
الـتــاريــخ .ال نتيجة املناقصة نــفــذت،
وال مناقصة جديدة أطلقت ،وال حال
ّ
تحسن .بــل على العكس .ال
املعاينة
تـ ــزال ال ـشــركــة نـفـسـهــا تــديــر الـقـطــاع
من دون أي سند قانوني ،ومــن دون
أي احتمال لتحسن الخدمات ،علمًا
بــأن ملف املناقصة القديمة لم يقفل

ن ـهــائ ـيــا ب ـع ــد (ت ـق ــدم ــت ه ـي ـئــة إدارة
السير بطلب إعــادة محاكمة لم ُي ّ
بت
بعد).
الجديد أن وزارة الداخلية بدأت جديًا
ببحث الخيارات املمكنة ملعالجة هذا
امللف ،ومنها استعادة الدولة للقطاع
مــن الـشــركــة املـشـغـلــة ،علمًا ب ــأن هــذا
ال ـخ ـيــار ك ــان املـطـلــب األول لـنـقــابــات
السائقني ،منذ عام  ،2016خصوصًا
أن املــراكــز وامل ـعــدات ص ــارت ،منذ ما
قـبــل ذل ــك ال ـتــاريــخ ،مـمـلــوكــة مــن قبل
الـ ــدولـ ــة ،وال ي ــوج ــد م ـب ــرر لـتـقــاضــي
ال ـشــركــة الـحـصــة ال ـك ـبــرى م ــن ب ــدالت
املعاينة ،فيما ْ
األول ــى أن تبقى هذه
ال ـح ـص ــة ف ــي جـ ـي ــوب امل ــواطـ ـن ــن ،أو
تعود إلى الدولة بالكامل.

فـ ــي ذروة ت ـ ـجـ ـ ّـدد الـ ـنـ ـق ــاش ،أع ـ ــادت
ش ــرك ــة «ج ـ ـ ـ ــودة  -أبـ ـ ـل ـ ــوس» ت ـقــديــم
عــرضـهــا ال ـقــديــم ،فـتــوجـهــت بــرســالــة
رسمية ،مؤرخة في  ،2019/5/14إلى
وزيــرة الداخلية ريا الحسن ،تعرض
فـيـهــا «ت ـقــديــم إدارة م ــراك ــز املـعــايـنــة
امل ـي ـك ــان ـي ـك ـي ــة ع ـل ــى س ـب ـي ــل ال ـه ـب ــة».
ّ
ي ــرك ــز ال ـط ـل ــب ع ـل ــى ح ـق ـي ـقــة أن عـقــد
تلزيم املعاينة امليكانيكية قد انتهت
مدته فــي  2012/12/31وآلــت جميع
ال ـت ـج ـه ـي ــزات وامل ـ ـعـ ــدات إلـ ــى ال ــدول ــة
اللبنانية ،كما يذكر أن التمديد منذ
ذل ــك ال ـح ــن ح ـتــى ت ـم ــوز  ،2017كــان
يتم بقرارات من ّقبل مجلس الوزراء،
ما يعني أن املشغل يعمل منذ نحو
سـنـتــن م ــن دون أي س ـنــد قــانــونــي،
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لكن وفــق نظرية االستمرار في عمل
املرفق العام.
ولــذل ــك« ،وبــانـتـظــار إج ــراء مناقصة
ج ــدي ــدة ،ت ـعــرض الـج ـهــة املـسـتــدعـيــة
على وزارة الداخلية أن تتولى إدارة
هـ ــذا امل ــرف ــق ملـ ــدة ث ــاث ــة أش ـه ــر عـلــى
س ـب ـيــل ال ـت ـط ــوع وبـ ـ ــدون أي م ـقــابــل،
وذلك وفق اآلتي:
 تـــ ّـؤم ـ ـ ــن امل ـ ـس ـ ـتـ ــدع ـ ـيـ ــة ال ـت ـش ـغ ـي ــل
واإلش ــراف على كافة األعـمــال املالية
والهندسية وامليكانيكية واإلداري ــة
لهذا املشروع.
 تعمل على تدريب وتأهيل الفريقالعامل في املعاينة امليكانيكية.
 ت ـ ـس ـ ــدد الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة أج ـ ـ ـ ـ ــور الـ ـعـ ـم ــالواملتعاقدين مباشرة.

الداخلية تدرس
العرض ...واألولوية
لمصير العمال

 ت ـس ــدد ال ــدول ــة ت ـكــال ـيــف الـصـيــانــةوت ــؤم ــن ال ـت ـج ـه ـيــزات ال ـت ــي تطلبها
الشركة».
هــل يمكن أن تــوافــق وزارة الداخلية
على هذا العرض؟ ال إجابة حتى اآلن
من قبل ال ــوزارة ،التي نقلت العرض
إلــى هيئة إدارة السير لــدرســه .لكن،
بحسب مصادر متابعة ،فإن املشكلة

األســاس ـيــة ف ــي ه ــذا ال ـع ــرض تتعلق
ّ
فبأي سند قانوني
بمصير العمال.
ستدفع الوزارة للعمال مباشرة؟ هل
سيتم إدخالهم إلى مالك هيئة إدارة
السير بعد توسيعه ،أم سيصار إلى
الجديد؟ في الحالة
نقلهم إلى املشغل
ّ
األولى ،هذه إجراءات معقدة وتحتاج
إل ــى مــراس ـيــم وق ــوان ــن ع ــدي ــدة .وف ّــي
الحالة الثانية ،سيكون على املشغل
أن ي ـت ـح ـ ّـم ــل ت ــوظـ ـي ــف  500مــوظــف
جــديــد ،مــع كــل مــا يتعلق بحقوقهم،
وال سيما منها الضمان االجتماعي.
ّ
يتحمل ذلك؟ بالنسبة
فهل يمكنه أن
إلى مصادر شركة «جودة  -أبلوس»،
فإن تفاصيل العرض يمكن أن تناقش
مع الوزارة ،مبدية موافقتها على أي

خـيــار ،إن كــان دفــع الـ ــوزارة مباشرة
للعمال أو الدفع من خالل الشركة بعد
ضمهم إلى مالكها ،على أن ينتقلوا
مجددًا إلى من يفوز باملناقصة .لكن
أال يمكن أن يؤدي حصر الهبة بثالثة
أشهر إلى تكرار تجربة «استمرارية
املرفق الـعــام» بعد هــذه املــدة ،بحيث
تتحول من العمل املجاني إلى العمل
املـ ـ ــدفـ ـ ــوع األجـ ـ ـ ـ ــر؟ تـ ــرفـ ــض مـ ـص ــادر
الشركة ذلــك ،مشيرة إلــى أن العرض
املقدم يفترض إنجاز املناقصة ضمن
مـهـلــة ال ـث ــاث ــة أش ـه ــر .ك ــذل ــك تكشف
املصادر عن استعداد الشركة لزيادة
هذه املدة إلى ستة أشهر على سبيل
املثال ،في حال طلبت وزارة الداخلية
ّ
ذلك ،مذكرة بأن األولوية تبقى إلنهاء

الوضع الراهن الشاذ.
ليست املناقصة الـجــديــدة هــي الحل
الوحيد .فخيار استعادة هذا املرفق
م ــن ق ـبــل ال ــدول ــة ه ــو خ ـي ــار م ـطــروح
ب ـجــديــة .ول ــذل ــك ،ف ــإن ال ـع ــرض املـقــدم
يمكن أن ُينظر إليه من هــذا املنظار،
أي ي ـم ـك ــن عـ ـن ــده ــا أن تـ ـك ــون ف ـت ــرة
الثالثة أشهر (أو الستة أشهر) فترة
انتقالية ،إلى حني تكون هيئة إدارة
السير جاهزة إداريًا وقانونيًا وتقنيًا
إلدارة هذا املرفق بنفسها.
ذلك ،ال يبدو بالنسبة إلى مصادر
كل ّ
امل ـش ــغ ــل ال ـح ــال ــي م ـق ـن ـعــة .بــالـنـسـبــة
إل ـيــه األمـ ــر ي ـح ـتــاج إل ــى سـلـسـلــة من
اإلجراءات القانونية املعقدة ،وأهمها
إيجاد حل النتقال العمال.

