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لبنان

لبنان
في الواجهة

المشهد السياسي

بيت الدين ـ المختارة :قصة أسوأ جــارين
بين قصر بيت الدين والمختارة عداء يصعد الى التاريخ ،وبين القصر مقرًا صيفيًا لرئاسة الجمهورية والمختارة سوء فهم
تاريخي .ليس قليل االهمية ان الجيرة بين هذين الصرحين تشكل اصعب قراءة لتاريخ جبل لبنان قبل لبنان الكبير ،واضحت
مذذاك الى اليوم مستحيلة
نقوال ناصيف
من املتعذر التفكير ،الى اآلن حتى ،في
تسوية ب ــازاء ق ــراءة مشتركة لكتابة
تـ ــارخ مــرح ـلــة ام ـت ــدت ع ـق ــودًا طــويـلــة
قبل الــوصــول بكثير الــى عــام ،1920
بــن َم ــن ي ـعـ ّـد نـفـســه االص ــل فــي جبل
لبنان الجنوبي َ
ومــن انـتــزع االم ــارة.
ما بني قصر بيت الدين واملختارة ال
يروي قصة الصدام التاريخي القديم
فحسب ،بل يوحي بأن القصرين منذ
عام  1945على االقل هما أسوأ جارين
لـبـنــانـيــن .مـنــذ ال ـق ــرن ال ـتــاســع عشر
يقفان في عرض التاريخ.
ف ـ ــي ايـ ـ ـل ـ ــول  1945افـ ـتـ ـت ــح ال ــرئ ـي ــس
ب ـش ــارة ال ـخ ــوري تـحــويــل قـصــر بيت
الــديــن الــى مقر صيفي للرئاسة بعد
اعادة ترميمه ،قبل أن يدرج من العام
ال ـت ــال ــي ،ف ــي آب  ،1946ع ـلــى االق ــامــة
فيه صيفًا .اال ان الشيخ بشارة الذي

بعد حرب الجبل ،رمى جنبالط االبن
رفات بشير الشهابي في الوادي
اعـ ـت ــاد ان ي ـصـ ّـيــف اي ـض ــا ف ــي عــالـيــه
ّ
حتى يــوم استقالته عــام  ،1952بكر
في اظهار املشكلة عندما تحدث عن
«حـ ّـمــالــن عـلــى الـكـتــف» كـلـمــا ّ
صيف
فــي القصر الــرئــاســي ،وهــو مــا يرويه
في «حقائق لبنانية» :االول صاحب
الكرسي املطران أوغسطني البستاني،
والـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي صـ ــاح ـ ـبـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــدار ن ـظ ـي ــرة
جنبالط .كالهما املطران والست ناوأا
الكتلة الدستورية وانحازا الى الكتلة
الوطنية.
ع ـل ــى ش ــرف ــة ب ـي ــت الـ ــديـ ــن ،ف ــي ال ـي ــوم
الثالث النتخابه رئيسًا للجمهورية
فــي  26ايـلــول  ،1952اختلف الرئيس
ك ـم ـي ــل شـ ـمـ ـع ــون م ـ ــع ح ـل ـي ـف ــه ك ـم ــال
ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة االولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،اي ـ ــذان ـ ــا
بـ ــاالف ـ ـتـ ــراق .دع ـ ــا ش ـم ـع ــون جـنـبــاط
وزوجـ ـت ــه َم ــي ال ــى ع ـشــاء عــائ ـلــي في
ّ
املقر الصيفي للرئاسة .بعد العشاء،
ً
ال ـع ــاش ــرة ل ـي ــا ،اخ ـت ـل ـيــا ع ـلــى شــرفــة

ُ
ترى المختارة في المقر الرئاسي الصيفي تكريسًا لشرعية قصر بني باالقتصاص من الدروز (مروان طحطح)

الـ ـقـ ـص ــر س ـ ــاع ـ ــات قـ ـب ــل أن ي ـل ـت ـح ـقــا
بزوجتيهما فــي الـثــالـثــة ف ـج ـرًا .لــدى
م ـ ـغـ ــادرتـ ــه بـ ـ ــدت ام ـ ـ ـ ـ ــارات االنـ ــزعـ ــاج
واالستياء على وجــه الزعيم الــدرزي
وطبعت البرودة نبرته بعد عشاء بدأ
مــرحــا .ســألــت زل ـفــا شـمـعــون زوجـهــا
الرئيس عن سبب عدم ارتياح حليفه
فــي «الجبهة االشـتــراكـيــة الوطنية»،

فـ ـ ــرد :أظ ـ ــن ان االم ـ ـ ــور ال ت ـس ـيــر كـمــا
يـجــب .اول خــافـهـمــا ك ــان عـلــى اولــى
ح ـكــومــات الـعـهــد ال ـجــديــد ومحاكمة
الـشـيــخ ب ـشــارة .م ــذذاك اصـبـحــت ديــر
القمر ،مسقط الرئيس ،الجار السيء
لجنبالط .لزم شمعون صيفًا القصر
التاريخي حتى اندالع «ثورة .»1958
اول عالمات انزعاج جنبالط ،لحظة

اعـ ـ ــان ان ـت ـخ ــاب ش ـم ـع ــون ،اش ـت ـعــال
س ـمــاء دي ــر الـقـمــر بــاالس ـهــم ال ـنــاريــة.
يـ ــومـ ــذاك ل ــم ي ـ ــزر ج ـن ـب ــاط الــرئ ـيــس
املـنـتـخــب لـتـهـنـئـتــه .بـحـســب م ــا روى
غـســان تــويـنــي ،ت ـ ّ
ـذرع بــألــم فــي الـقــدم
ق ـبــل ان يـ ـق ــول :ه ــل خ ـض ـنــا ك ــل هــذه
املـ ـع ــرك ــة إلس ـ ـقـ ــاط ب ـ ـشـ ــارة الـ ـخ ــوري
وانتخبنا رئيسًا آخــر مــن اجــل ذلــك،

وكـ ـ ــي ي ـح ـص ــل هـ ـ ــذا ال ـ ـ ــذي ي ـح ـصــل؟
انتظر سترى اكثر.
ِ
م ــا ح ــدث ك ــان اي ــذان ــا ل ـيــس بــانـتـقــال
زعـ ــامـ ــة ال ـ ـشـ ــوف مـ ــن امل ـ ـخ ـ ـتـ ــارة ال ــى
دي ــر الـقـمــر ،بــل اول صـعــود سياسي
م ــارون ــي ف ــي مـنـطـقــة ع ـ ّـده ــا ال ـ ــدروز
ّ
ارض ـه ــم تــاري ـخ ـيــا .ذك ـ ــرت بــال ـصــراع
املـ ـحـ ـم ــوم ب ـ ــن صـ ــاحـ ــب قـ ـص ــر بـيــت

الدين بشير الشهابي وصاحب قصر
بشير جنبالط.
املختارة
ّ
مذ انتخب ،فضل الرئيس فؤاد شهاب
يصيف فــي عجلتون ُ
ّ
ويشتي في
ان
ص ــرب ــا وج ــونـ ـي ــه .اال ان ق ـص ــر بـيــت
الدين ارتبط في السنة االولى لعهده
ُ
ب ـحــادثــة ال ت ـن ـســى .م ــا ك ــاد الــرئـيــس
ً
ي ـص ــل ال ـ ــى ال ـق ـص ــر راع ـ ـيـ ــا اح ـت ـف ــاال
للمغتربني اللبنانيني مساء  27تموز
 1959حتى بلغه ان انـصــار جنبالط
ق ـت ـل ــوا بــوح ـش ـيــة ب ـع ـصــي وخ ـنــاجــر
النائب نعيم مغبغب في طريقه الى
االح ـت ـفــال ،انـتـقــامــا ل ــدوره فــي «ث ــورة
 »1958فـ ــي ال ـ ـشـ ــوف ب ـس ـب ــب صـلـتــه
الوطيدة بشمعون .ومع ان عجلتون
بعيدة كفاية عن بيت الدين واملختارة
كـ ــي ال ي ـش ـع ــر ج ـن ـب ــاط بــامل ـنــاف ـســة
الـشـعـبـيــة واالنـتـخــابـيــة والـسـيــاسـيــة
كالتي خبرها للمرة االول ــى مــع ابن
رشميا الشيخ بشارة وابن دير القمر
كميل شمعون ،اال ان جنبالط  -كأحد
اهــم ركــائــز العهد الشهابي واقــواهــا
 لــم يـنـ َـس انــه «بـيــك» ال يسعه اال انّ
«يـبــكــل أزرار الـجــاكـيــت» فــي حضرة
أمير شهابي هو رئيس الجمهورية.
بل ال تنسى ايضًا صورة علم الحزب
التقدمي االشتراكي يقدمه جنبالط،
مـنـحـنـيــا ،ال ــى ش ـهــاب ال ـجــالــس على
مـقـعــده .مــا لــم ينسه الــزعـيــم ال ــدرزي
كــذلــك ان شـقـيــق ج ــد ش ـه ــاب ،االم ـيــر
بشير ،استعان بمحمد علي باشا كي
يــأمــر وال ــي عـكــا عـبــدالـلــه بــاشــا بقتل
ب ـش ـيــر ج ـن ـبــاط ج ــد ك ـم ــال جـنـبــاط
عـ ــام  .1825ل ــم ت ـم ـن ـعــه هـ ــذه امل ـهــابــة
مــن ان يـضــم حفيد بشير الشهابي،
ع ـبــدال ـعــزيــز شـ ـه ــاب ،الـ ــى كـتـلـتــه في
انتخابات  1960و.1964
ف ــي ظ ــل ال ــرئ ـي ــس س ـل ـي ـمــان فــرنـجـيــه
شاع «املجمع الوزاري» الذي لم يتكرر
م ــذذاك ،منعقدًا فــي قصر بيت الدين
عــام  ،1974اقــرب الــى خـلــوات مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ن ــاق ــش ال ـت ـع ـي ـي ـنــات وورش
الوزارات .اما الرئيس الياس سركيس
فلم يبرح قصر بعبدا الى قصر بيت
الــديــن ســوى يــومــي  15تشرين االول
 1978و 17مـ ـن ــه ل ـ ـتـ ــرؤس اج ـت ـم ــاع
الـلـجـنــة ال ـعــرب ـيــة الـعـلـيــا بـغـيــة حمل
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري ع ـلــى ان ـه ــاء حــرب
املـئــة ي ــوم فــي االشــرفـيــة واالنـسـحــاب
ّ
الجميل
منها .لــم ُيتح للرئيس امــن
ان يـقـيــم فــي قـصــر بـيــت الــديــن طيلة
واليته ،بعدما افضت حرب الجبل في
ايلول  1983الــى رســم وليد جنبالط،

هل تطال العقوبات األميركية
حلفاء المقاومة؟
بدعم عسكري سوري ،امارته الدرزية
وطــرد الـقــوات اللبنانية مــن كــل جبل
ل ـب ـن ــان الـ ـجـ ـن ــوب ــي .مـ ــع ان ج ـن ـبــاط
االبـ ــن غــال ـبــا م ــا ي ـمـ ّـيــز ب ــن الـنـسـيــان
وامل ـســام ـحــة ،ل ــم يـفـتــه بـعــد سيطرته
على الـشــوف الــدخــول الــى قصر بيت
الدين وفتح ضريح بشير الشهابي،
واخــراج ما تبقى من رفاته كي يلقي
ب ـه ــا ف ــي الـ ـ ـ ــوادي وي ـج ـع ــل ال ـضــريــح
فارغًا انتقامًا للجد بشير جنبالط.
عـلــى م ـ ّـر الـعـقــود تـلــك ،كمنت مشكلة
امل ـخ ـت ــارة م ــع ق ـصــر ب ـيــت ال ــدي ــن في
عالقة رئيس الــدولــة بزعيم املختارة
الـ ــذي غــالـبــا م ــا ي ــرى وجـ ــود ذاك في
الـقـصــر الصيفي  -وإن لشهرين في
ال ـس ـن ــة  -اضـ ـف ــاء ش ــرع ـي ــة تــاري ـخ ـيــة
ع ـل ــى ق ـص ــر ُب ـن ـي ــت م ــن ح ــول ــه إمـ ــارة
باالقتصاص من الدروز.
ّ
وخ ــاف ــا ل ـل ـخــوري وش ـم ـع ــون ،فــضــل
ف ــرنـ ـجـ ـي ــه ان ي ـ ـصـ ـ ّـيـ ــف فـ ـ ــي إهـ ـ ـ ــدن،
ّ
والجميل في بكفيا ،والرئيس الياس
هــراوي في زحلة ،الــى ان وقــع ،للمرة
االول ـ ــى ،اش ـت ـبــاك م ــن ط ــراز مختلف،
واجـهـتــه قــائــد الـجـيــش الـعـمــاد اميل
لـ ـح ــود ،م ــع ان ال ـ ـقـ ــرار س ـي ــاس ــي فــي
حـكــومــة اح ــد وزرائ ـه ــا جـنـبــاط .كــان
ال ـق ــرار اس ـت ـع ــادة امل ـن ـشــآت الــرسـمـيــة
امل ـس ـتــولــى عـلـيـهــا ف ــي س ـنــي ال ـحــرب
مــن امليليشيات .منذ  24تموز 1992
ك ــان ــت امل ــواج ـه ــة م ــع ج ـن ـبــاط االب ــن
الــذي استقال ووزراؤه ،ثم عــادوا عن
االسـتـقــالــة ،ج ــراء اسـتــرجــاع الجيش
قـصــر االم ـيــر بـشـيــر ،امل ــوض ــوع تحت
ال ـس ـل ـط ــة امل ـ ـبـ ــاشـ ــرة ل ـج ـن ـب ــاط مـنــذ
ح ــرب ال ـج ـبــل ،بـيـنـمــا تـمـلـكــه ال ــدول ــة
الـلـبـنــانـيــة .ب ـيــد ان املـشـكـلــة اضـحــت
اكـ ـث ــر ت ـع ـق ـي ـدًا ب ـع ــد انـ ـتـ ـخ ــاب ل ـحــود
رئيسًا للجمهورية .صيف  1999عزم
ع ـلــى االق ــام ــة ف ــي ق ـصــر ب ـيــت ال ــدي ــن،
وأمـ ــر ب ــإزال ــة تـمـثــال لـكـمــال جنبالط
عند مدخل القصر قبل ان يدخل اليه.
انفجر النزاع بني رئيس الجمهورية
وزعـيــم املـخـتــارة ،بيد انــه انتهى الى
سحب التمثال من الباحة .بعد لحود
صـ ّـيــف الــرئـيــس ميشال سليمان في
ال ـق ـص ــر ث ــم م ــن ب ـع ــده اآلن الــرئ ـيــس
ميشال عون.
عـلــى ان زي ـ ــارة وف ــد حــزبــي وشـعـبــي
ج ـن ـبــاطــي كـبـيــر الـ ــى ال ـق ـصــر ال ـيــوم
ترحيبًا بالرئيس  -وإن بدت مبادرة
غير مــألــوفــة لكنها مهمة وقــد تكون
ض ــروري ــة  -ال تـكـظــم م ــا ت ـحــت جبل
التاريخ بني أسوأ جارين.

كالم رئيس الحكومة
سعد الحريري من واشنطن
عن العقوبات ،عكس
قرارًا أميركيًا بتفعيلها
وتوسيعها .وفيما جرى
التداول بمعلومات عن
لوائح جديدة ستصدر قريبًا
ً
أسماء في
يمكن أن تتضمن
تيارات وأحزاب سياسية حليفة
لحزب الله ،علمت «األخبار»
األميركية ال تزال
أن «الخزانة
َ
تحصر قوائم المعاقبين
ّ
والمتمولين
برجال األعمال
الشيعة»
ّ
ف ـي ـم ــا يـ ـتـ ـع ــذر عـ ـل ــى أع ـ ـ ـ ــداء املـ ـ ُق ــاوم ــة
االنـ ـتـ ـص ــار ع ـل ـي ـهــا ب ــال ـن ـم ــط امل ـع ـت ــاد
عـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــا ،ي ـ ـس ـ ـتـ ــدعـ ــي م ـ ـن ـ ـهـ ــم ذل ـ ــك
االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ب ـ ـع ـ ــدوان م ـ ــن نـ ـ ــوع آخ ــر
يـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ب ـي ـئ ـت ـه ــا وأهـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــا ،ع ـب ـ َـر
تـفـعـيــل ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة على
أش ـخــاص ومــؤسـســات وج ـهــات ُيــزعــم
ان ـت ـمــاؤهــم لـلـحــزب م ــن دون أي أدل ــة.
وبعد أن ّ
َ
تمددت هذه العقوبات أخيرًا
لتطال الجناح السياسي للحزب ،من
خــال رئيس كتلة «الــوفــاء للمقاومة»
الـ ـن ــائ ــب م ـح ـم ــد رع ـ ــد والـ ـن ــائ ــب أم ــن
ش ـ ـ ــري ،إضـ ــافـ ــة ال ـ ــى م ـ ـسـ ــؤول وحـ ــدة
االرتـ ـ ـب ـ ــاط وال ـت ـن ـس ـيــق الـ ـح ــاج وف ـيــق
صفا ،والطلب الى الحكومة اللبنانية
قطع اتصاالتها بـهــمّ ،
توسعت دائــرة
االسئلة حول الخطوة التالية لإلدارة
األم ـيــرك ـيــة ،وع ـ ّـم ــا إذا كــانــت النسخة
امل ـق ـب ـلــة م ــن ال ـع ـق ــوب ــات س ـت ـس ـت ـهـ ِـدف
أفرادًا أو شخصيات من حلفاء الحزب.
ّ
مصممة على
تبدو الــواليــات املتحدة
املضي في هذه السياسة ،وكالم رئيس
الحكومة سعد الحريري في واشنطن
أبرز دليل على ذلك ،إذ أجاب ردًا على
س ــؤال ع ــن أن «ال ـحــديــث ع ــن عـقــوبــات
على حلفاء لحزب الله ،يجري تداوله
ف ــي ال ـك ــون ـغ ــرس ،وإن ك ـن ــا ال نـعـتـقــد
ـصــل ال ــى ذلـ ــك» .يــأتــي ذل ــك ،في
أن ـنــا نـ ِ
غـمــرة االنـشـغــال الــداخـلــي بالوضعني
امل ــال ــي واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وال ـت ـص ـن ـي ـفــات
َ
ـط ّ
تجدد
الـتــي ينتظرها لـبـنــان ،ووس ـ
املخاوف من أن ُيصبح ملف العقوبات

على الحزب فتيل تفحير إذا ما قررت
اإلدارة األميركية استخدامها للضغط
على حلفاء املقاومة ،علمًا بــأن بعض
املطلعني على النقاشات التي أجراها
رئ ـيــس الـحـكــومــة فــي واشـنـطــن أك ــدوا
أن املسؤولني األميركيني «لــم يقدموا
أجــوبــة واضـحــة وصريحة بـشــأن هذا
األمر» ،بل ّ
مجرد تلميح إلى أن «أسماء
جديدة ستضاف إلى لوائح العقوبات
قريبًا» ،من دون الغوص في الخطوات
التي ستتبع .وهــذا مــا دفــع الحريري
الـ ــى ال ـت ـص ــري ــح بـ ــ«أنـ ـن ــا ال نـسـتـطـيــع
تـغـيـيــر مــوقــف اإلدارة األم ـيــرك ـيــة من
ال ـع ـق ــوب ــات ض ــد حـ ــزب الـ ـل ــه ،ولـكـنـنــا
نعمل على تجنيب لبنان ّ
أي تبعات».
ّ
مـ ـ ـص ـ ــادر م ــطـ ـلـ ـع ــة عـ ـل ــى م ـ ــا دار فــي
واش ـن ـط ــن ق ــال ــت لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن «مــا
سبق وفعلته اإلدارة األميركية بإدراج
نــائـبــن لبنانيني عـلــى قــوائـمـهــا ،كــان
بـ ـمـ ـث ــاب ــة رس ـ ــال ـ ــة تـ ـح ــذي ــري ــة ألرك ـ ـ ــان
الدولة اللبنانية ،وتحديدًا الرئيسني
م ـي ـش ــال ع ـ ــون ون ـب ـي ــه ب ـ ــري املـ ـع ــروف
عنهما عالقتهما الوثيقة بــالـحــزب»،
وإن «ال ـقــرار املتعلق بـفــرض عقوبات

فرض عقوبات على
حلفاء المقاومة يلقى
ترحيبًا في الكونغرس
(هيثم الموسوي)

عليهما أو عـلــى امل ـقــربــن مـنـهـمــا هو
محط ترحيب مــن قبل عــدد كبير من
أعضاء الكونغرس ،غير أن قرارًا كهذا
ل ــن ي ـص ــدر ف ــي ال ــوق ــت الـ ــراهـ ــن» .لكن
األكـيــد أن «الئـحــة الشخصيات الذين
تضعهم ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي دائ ــرة
ال ـش ـب ـه ــة ق ـب ــل ات ـ ـخـ ــاذ قـ ـ ــرار وض ـع ـهــم
ّ
تضم مجموعة
على الئحة العقوبات
من رجــال األعمال واملتمولني الشيعة
ال ــذي ــن يـعـمـلــون ف ــي غــالـبـيـتـهــم خ ــارج
ل ـب ـن ــان ،وب ـع ـض ـهــم ي ـع ـمــل ف ــي ال ـغ ــرب
والخليج» ،بحسب املصادر.
واعتبرت املـصــادر أن «كــام الحريري
رسـ ــالـ ــة ال ـ ــى ح ـ ــزب الـ ـل ــه ب ــأن ــه نــاقــش
ه ــذا األمـ ــر ول ــم ُيـفـلــح ف ــي تـغـيـيــر رأي
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن امل ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـريـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــى هـ ــذه
ّ
يحمل
السياسة ،وال ينبغي ألحــد أن
ال ـل ـب ـنــان ـيــن م ـســؤول ـيــة عـ ــدم قــدرت ـهــم
الوقوف في وجه هذا األمر».
داخـلـيــا ،انعكس لقاء املصالحة الــذي
ان ـع ـقــد ف ــي ب ـع ـبــدا أخـ ـيـ ـرًا ،ب ــن رئـيــس
الـ ـح ــزب ال ـت ـق ــدم ــي االشـ ـت ــراك ــي ول ـيــد
جنبالط ورئيس الحزب الديمقراطي
طالل أرسالنَ ،
بعد  40يومًا من حادثة
«البساتني» ،إيجابًا على الجبل ،الذي
شهد انـتـقــال الــرئـيــس عــون الــى قصر
بـيــت الــديــن (امل ـق ـ ّـر الــرئــاســي الصيفي
في الشوف) .وبدا واضحًا من الظروف
ال ـتــي أح ــاط ــت ب ـهــذه «الـن ـقـلــة» أن ثمة
ق ــرارًا مــن قبل «االش ـتــراكــي» بالظهور
م ــرة أخ ــرى بمظهر «ال ـطــرف املسيطر
عـلــى ه ــذه املـنـطـقــة» ،إذ تـعـ ّـمــد وزراؤه
ونــوابــه الترحيب بالرئيس ،ومواكبة
انتقاله بمظاهر الحفاوة ،حيث شارك
هـ ــؤالء ف ــي إع ـ ــداد م ــراس ــم االسـتـقـبــال
والـطـلــب ال ــى املـنــاصــريــن رف ــع الفـتــات
الـ ـت ــرحـ ـي ــب .وسـ ـ ـي ـ ــزور ق ـ ـيـ ــاديـ ــون مــن
االشـتــراكــي بيت الــديــن الـيــوم ،على أن
يكونوا برفقة داليا ابنة النائب السابق
جنبالط املوجود ،وابنه النائب تيمور
جنبالط ،خ ــارج الـبــاد .كما بــدا الفتًا
تبدل الخطاب االشتراكي تجاه عون،
إذ قــال الــوزيــر وائ ــل أبــو فــاعــور «إننا
ّ
نتهيأ كلقاء ديمقراطي للترحيب به
ف ــي ال ـج ـبــل ،ب ــوف ــد ب ــاس ــم أه ــل الـجـبــل
يــرحـبــون بفخامة الــرئـيــس ،بــن أهله
ّ
ومحبيه في الجبل» .وشدد أبو فاعور
خــال رعايته حفل افتتاح «مهرجان
ال ـكــرة الـطــائــرة الـسـنــوي  ،»2019على
أن «ه ــذه ال ــزي ــارة سـتـكــرس املصالحة
وال ـع ـيــش ال ــواح ــد ،وس ـت ـكــرس وح ــدة
عيش اللبنانيني ووح ــدة اللبنانيني
في الجبل وفي كل لبنان».
(األخبار)

تقرير

ّ
مبنى «تاتش» :قرض مدعوم لم يحول إلى «االتصاالت»
إيلي الفرزلي
عـ ـم ــدت ش ــرك ــة «ت ـ ــات ـ ــش» ،فـ ــي ّ
رده ـ ــا
ع ـل ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» (ع ـ ـ ــدد ي ـ ــوم  15آب
 ،)2019إلى تحميل وزارة االتصاالت
مـســؤولـيــة الـنـتـيـجــة ال ـتــي آل ــت إليها
صفقة شراء مبناها في وسط بيروت،
ذاهبة إلى حد اتهامها باختيار ذلك
املبنى تحديدًا «بالرغم من أن أغلبية
ُ
ال ـع ــروض املـنــافـســة تـنــاســب حــا ّجــات
الشركة» ،وأنها (أي «تــاتــش») وقعت
ع ـق ــدي اإليـ ـج ــار وال ـ ـشـ ــراء بـ ـن ـ ً
ـاء على
تعليمات الوزارة.
ق ـ ـبـ ــل بـ ـ ـي ـ ــان «تـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــش» ،كـ ـ ـ ــان وزيـ ـ ــر
االت ـصــاالت محمد شقير قــد أك ــد ،في
املــؤتـمــر الـصـحــافــي ال ــذي عـقــده فــي 9
آب («األخـبــار» 10 ،آب  ،)2019أن قرار
البيع ُ
«مشترك بني الــوزارة وتاتش»،

ألن ال ــوزي ــر ال ي ـقـ ّـدر أن ُيـجـبــر أي ــا من
ال ـش ــرك ـت ــن امل ـشــغ ـل ـتــن ع ـل ــى شـ ــيء»،
ّ
فـهـمــا ،بحسب ال ـقــانــون ،مستقلة كــل
منهما بقرارها.
ك ـ ـ ــام ال ـ ـطـ ــرفـ ــن لـ ـي ــس بـ ـح ــاج ــة إل ــى
الجهد إلثبات تناقضه .لكن مع ذلك،
ثمة رابــط واضــح بني كل ما قيل ،هو
سـعــي كــل ط ــرف إل ــى رم ــي املسؤولية
عـلــى ال ـطــرف اآلخـ ــر ،بـمــا ي ـعــزز الشك
فــي أمــر الصفقة .علمًا أن استنتاجًا
ك ـ ـهـ ــذا سـ ـب ــق أن خـ ـل ــص إل ـ ـيـ ــه وزي ـ ــر
االتـ ـص ــاالت ن ـف ـســه ،ف ـهــو الـ ــذي ب ــادر،
في أحــد اجتماعات لجنة االتصاالت
النيابية إلى املجاهرة بأنه سيسعى
إل ــى ت ـحــويــل ع ـقــد اإليـ ـج ــار إل ــى عقد
ش ــراء ،بهدف الحد مــن األض ــرار التي
سببها عقد اإليـجــار .ولذلك تحديدًا،
ل ــم ي ـت ــوق ــف ع ــن االحـ ـتـ ـف ــال بـنـجــاحــه

فــي مـسـعــاه ،لـكــن مــن دون أن يوضح
للرأي العام حقيقة اإلشكاليات التي
رافقت عقد اإليـجــار .وهــو بذلك ،إنما
ّ
جــاء ليغطي على فضيحة بفضيحة
أكبر منها .بينما كان بإمكانه ،وهذا
أقـصــر الـطــرق ،عــرض مسألة اإليـجــار
على النيابة العامة املالية ،أو أي جهة
رقــابـيــة أخ ــرى ،لتبيان مكامن الخلل
والـفـســاد ،ومـحــاولــة تصحيح الخطأ
ّ
ال ـك ــام ــن ف ــي ال ـع ـقــد ال ـ ــذي كـ ــاد يـكــلــف
الــدولــة مبالغ طــائـلــة .لــم يفعل شقير
ّ
فمهمته
ما ُيفترض أن يكون بديهيًا.
«السياسية» تقضي بتصحيح مسار
الصفقات الــذي كــان قــد اتبعه سلفه،
ال ك ـش ــف م ـض ـم ــون ه ـ ــذه ال ـص ـف ـقــات
ومحاسبة املسؤولني عنها.
أما بالنسبة إلى «تاتش» ،وما قالته
محاميتها في الجلسة األخيرة للجنة

االتصاالت عن اعتراضها على بندين
فــي الـعـقــد وإصـ ــرار ال ـ ــوزارة عليهما،
ّ
يسجل في املراسالت التي
فهو كالم لم
جرت بني الطرفني .فإدارة الشركة التي
تملك الـقــدرة على رفــض قــرار الــوزيــر
إن أرادت ذل ــك (وهـ ــذا مــا أك ــده شقير
ّ
نـفـســه) ،ج ــل مــا فعلته هــو لـفــت نظر
ال ـ ــوزارة إل ــى الـبـنــد ال ـجــزائــي املــرتـبــط
بــاحـتـمــال ف ــض الـعـقــد (الـصـفـحــة 10
من الرسالة املوجهة منها إلــى وزارة
االتصاالت في الثاني من أيار ،)2018
مــن دون أن تـعـتــرض عليه أو تطلب
مناقشته حتى ،بل ذهبت إلى اإلشارة
إلــى أنها بانتظار توجيهات الــوزارة
إلن ـهــاء م ـشــروع نـقــل مـكــاتــب الـشــركــة.
علمًا ّأن عقد اإلدارة الساري املفعول،
واملــوقــع فــي  31كــانــون الـثــانــي ،2012
ي ـع ـطــي ال ـش ــرك ــة ص ــاح ـي ــات واس ـعــة

إلدارة ال ـش ـب ـك ــة ،أم ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة فـهــي
وزارة وص ــاي ــة ال سـلـطــة فـعـلـيــة لها
عليها إال بحكم األمــر الــواقــع وبحكم
رغـبــة ال ـشــركــات فــي مـســايــرة ال ــوزراء
ً
املتعاقبني تسهيال ألعمالهم.
لكن بما أن الشركة وال ــوزارة توافقتا
عـلــى اسـتـئـجــار املـبـنــى ،وم ــن ثــم على
شرائه من أموال الشركة قبل تحويلها
إلـ ــى «االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت» ،فـ ــإن ذلـ ــك يـطــرح
ً
س ـ ـ ــؤاال ع ــن ك ـي ـف ـيــة دفـ ــع ت ـل ــك امل ـبــالــغ
الطائلة ،ووفق أي سند قانوني؟ عقد
اإلدارة يتضمن بـنــودًا عــديــدة تحدد
دور الـشــركــة ،أبــرزهــا امل ــواد 2 :و 6و7
و ،8إضــافــة إل ــى مـقــدمــة الـعـقــد .وهــي
كـلـهــا تـشـيــر إل ــى أن ـهــا مـعـنـيــة ب ــإدارة
وت ـش ـغ ـيــل ال ـش ـب ـكــة ال ـثــان ـيــة لـلـهــاتــف
ال ـ ـخ ـ ـلـ ــوي وألصـ ـ ــول ـ ـ ـهـ ـ ــا .أمـ ـ ـ ــا بـ ـش ــأن
العقارات ،فيتطرق العقد إلى إمكانية

استئجار املـســاحــات الـتــي تحتاجها
مــن ضمن النفقات التشغيلية ،لكنه
ال يتضمن أي بند يسمح لها بزيادة
األصول العقارية .وبالتالي ،إن مسألة
ش ــراء أي ع ـقــار ،عملية خ ــارج نطاق
وظيفة الشركة ،بحسب العقد ،كذلك
بـحـســب امل ـ ـقـ ــررات امل ـت ـعــاق ـبــة ملجلس
إدارة الشركة ،وآخرها في  24نيسان
 ،2018التي يجري فيها تكليف رئيس
مجلس اإلدارة واملــديــر العام بتمثيل
املساهمني والتوقيع نيابة عنهم .هذا
التكليف يشير إلــى «ش ــراء البضائع
وال ـس ـل ــع وامل ـ ـعـ ــدات واآلالت ال ــازم ــة
وبـيـعـهــا لـتـسـيـيــر أع ـم ــال ال ـش ــرك ــة»...
وال يشير بــأي شكل من األشـكــال إلى
إم ـك ــان شـ ــراء الـ ـعـ ـق ــارات .ولـ ـه ــذا ،فــإن
ل ـل ـم ـخــال ـفــة ط ـب ـق ـتــن :األول ـ ــى تـتـعـلــق
بعدم وجود ما يبرر الصفقة في عقد
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«االتصاالت» و«تاتش»
تسعيان إلى التبرؤ من
«فضيحة المبنى»

اإلدارة ،والـثــانـيــة تـتـصــل بـغـيــاب أي
تفويض من َ
قبل املساهمني .علمًا أن
ه ــؤالء لــم يـسـمــع صــوتـهــم فــي خضم
تلك األزمــة ،بالرغم من أنهم املعنيون
مـ ـب ــاش ــرة بـ ـه ــا .وعـ ـلـ ـي ــه ،فـ ـ ــإذا أرادت
الــدولــة اللبنانية  -وزارة االتـصــاالت،

ش ــراء ع ـقــار ،فعليها أن تـشـتــريــه من
مــوازنـتـهــا ،أو عـلــى األق ــل مــن األم ــوال
ال ـت ــي ت ـح ـ ّـول ل ـهــا م ــن ال ـش ــرك ــة .وه ــذا
يفرض ُآليات مختلفة إلنجاز عملية
الشراء ،أوالهــا الحصول على موافقة
مجلس ال ــوزراء على الصفقة ،مــع ما
يعنيه ذلــك من إخضاعها ملستويات
مختلفة من الرقابة.
كـ ــل ذلـ ـ ــك لـ ــم يـ ـحـ ـص ــل ،وذه ـ ـ ــب وزيـ ــر
االت ـص ــاالت إل ــى اخـتـصــار كــل الــدولــة
بشخصه ،فــأجــرى املـفــاوضــات لشراء
املـبـنــى ثــم طـلــب مــن «ت ــات ــش» توقيع
العقد .وبذلك ،تكون شركة قد دفعت
م ــن أمـ ـ ــوال ال ـش ـع ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي 22.6
مليون دوالر لصاحب املبنى ليتمكن
من استكمال بناء املبنى (عند توقيع
عـقــد اإلي ـج ــار) ،ثــم دفـعــت  6.4ماليني
دوالر بـ ـ ــدل إيـ ـ ـج ـ ــار الـ ـسـ ـن ــة األول ـ ــى

تجهيزه ،ثم دفعت 23.6
للمبنى بعد
ً
م ـل ـي ــون دوالر دفـ ـع ــة أول ـ ــى م ــن ثـمــن
املبنى (بعد تحويل عقد اإليجار إلى
عقد شراء) ،من دون حسم املبلغ الذي
ُدف ــع السـتـكـمــال تـجـهـيــز املـبـنــى ومــن
دون حـســم املـبـلــغ ال ـبــاقــي م ــن إيـجــار
الـسـنــة األولـ ــى (راجـ ــع «األخـ ـب ــار»14 ،
آب  .)2019وألنـ ـه ــا س ـت ـقـ ّـســط املـبـلــغ
ال ـبــاقــي م ــن ث ـمــن امل ـب ـنــى ( 45مـلـيــون
دوالر) ع ـلــى ثـ ــاث دفـ ـع ــات ،سـتــدفــع
م ـب ـل ـغــا إض ــاف ـي ــا ب ـق ـي ـمــة  5.1مــايــن
َ
فوائد لصاحب املبنى .علمًا أن
دوالر
األخـيــر سيستمر بــاالسـتـفــادة ،حتى
ب ـع ــد ب ـي ـعــه الـ ـعـ ـق ــار ،بـ ـق ــرض م ــدع ــوم
مــن مـصــرف لبنان ،بقيمة  22مليون
دوالر وبـفــائــدة واح ــد فــي امل ـئــة ،على
 14س ـنــة (م ــع سـنـتــن ف ـت ــرة س ـم ــاح).
فقد سبق أن حصلت شــركــة «سيتي

ديـفـلــوبـمـنــت» ،عـلــى ه ــذا املـبـلــغ أثـنــاء
تـشـيـيــد امل ـب ـنــى ،بـعــد حـصــولـهــا على
شهادة البناء األخضر من قبل شركة
 SEEDSاملـتـخـصـصــة بـحـلــول الـبـنــاء
الـبـيـئــي .ق ــرض مــن ه ــذا ال ـنــوع يكون
عادة بضمانة املبنى نفسه ،وبالتالي
هـ ــو ي ـف ـت ــرض أن ي ـن ـت ـقــل إل ـ ــى امل ــال ــك
الجديد ،بحيث يكمل تقسيط القرض
لـ ـلـ ـمـ ـص ــرف ،ويـ ــدفـ ــع املـ ـبـ ـل ــغ ال ـب ــاق ــي
ل ـصــاحــب امل ـب ـنــى (ل ـض ـمــان اس ـت ـمــرار
الـشــاري فــي الحفاظ على مواصفات
امل ـب ـنــى) .فـهــذا ال ـنــوع مــن ال ـق ــروض ال
ُيعطى ألفراد ،بل ُيربط باملبنى نفسه،
وبالتالي ال يمكن صاحب املبنى أن
يستفيد مــن قــرض بـفــائــدة واح ــد في
امل ـئــة ثــم يـبـيـعــه ب ـفــائــدة  10فــي املـئــة.
ّ
ل ـك ــن ه ــذا م ــا ح ـصــل ب ـمــواف ـقــة وزارة
االتصاالت.

