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سياسة
تقرير

ّ
الجراح يطلب سلفة على مشروع موازنة :2017
العودة إلى ممارسات السنيورة
في خرق دستوري لم يقم به إال فؤاد
السنيورةّ ،
قرر وزير االتصاالت جمال الجراح
الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على
منح هيئة أوجيرو سلفة بقيمة  225مليار
ليرة من قانون برنامج ال يزال قيد الدرس في
لجنة المال والموازنة ضمن مشروع موازنة
 ،2017ال بل إن غالبية أعضاء هذه اللجنة ال تزال
تدقق في جدوى إنفاق هذا المبلغ الذي
سينفق خالل األسابيع الباقية من !2017
محمدوهبة
رف ــع وزي ــر االت ـص ــاالت جـمــال ال ـجــراح،
كتابًا إلــى مجلس الـ ــوزراء يطلب فيه
م ـن ــح ه ـي ـئ ــة أوجـ ـ ـي ـ ــرو س ـل ـف ــة خــزي ـنــة
بقيمة  225مليار ليرة ،مشيرًا إلــى أن
هــذا املبلغ أقـ ّـر فــي مجلس ال ــوزراء في
مشروع موازنة وزارة االتصاالت لعام
 ،2017وال سيما املادة  32التي تتعلق
ب ـق ــان ــون ب ــرن ــام ــج ل ـت ـطــويــر وتــوس ـعــة

الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات
امل ــرافـ ـق ــة .ويـ ـق ــول الـ ـج ــراح إن ال ـهــدف
م ــن ال ـس ـل ـفــة الـ ـب ــدء بـتـطـبـيــق م ـشــروع
الفايبر أوبـتـيــك ( )FTTCومتمماتها
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات امل ــرافـ ـق ــة ل ـه ــا مـ ــن ضـمــن
ب ــرن ــام ــج ت ـط ــوي ــر وت ــوسـ ـع ــة ال ـش ـب ـكــة
الثابتة.
فــي الــواقــع ،تـنــدرج خـطــوة ال ـجــراح في
سياق التصريح األخير ملستشاره نبيل
ّ
يموت في نهاية الجلسة األخيرة للجنة
امل ــال وامل ــوازن ــة .فــي تلك الجلسة جرى
نقاش واسع وتدقيق بمشاريع الوزارة
ومزاعمها عن اإلنفاق وكلفته والفترة
الزمنية الـتــي ستنفق الـ ــوزارة خاللها
مبلغًا كان ّ
مقررًا بنحو  750مليار ليرة
قبل أن يجبر الوزير على تقديم حسم
بـقـيـمــة  150م ـل ـيــار لـ ـي ــرة .يــوم ـهــا قــال
ّ
يموت« :إذا لم ّ
يمر قانون البرنامج كما
ورد فإن املوازنة لن ّ
تمر أيضًا».
ت ـه ــدي ــدات ي ـ ّـم ــوت ،الـ ــذي ي ـعـ ّـد بمثابة
وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـظـ ــل فـ ــي وزارة االت ـ ـصـ ــاالت
والـيــد اليمنى لرئيس الحكومة سعد
ُ
ال ـح ــري ــري ،ت ــرج ـ َـم ــت ال ـي ــوم م ــن خــال
الـكـتــاب امل ــرف ــوع إل ــى مـجـلــس الـ ــوزراء.

يـتـضـمــن هـ ــذا ال ـك ـت ــاب ط ـلــب املــواف ـقــة
على إنـفــاق لــم يـقـ ّـر بقانون صــادر عن
مجلس النواب ،أي إنه مخالف للمادة
 88مــن الــدسـتــور الـتــي تـنـ ّـص على أنه

اليوم هو
ما يجري ً
أكثر مخالفة للقانون
والدستور مما كان
يقوم به السنيورة
«ال يجوز عقد قرض عمومي وال ّ
تعهد
يـتــرتــب عـلـيــه إن ـفــاق مــن م ــال الـخــزانــة
إال بموجب قانون» .ال بل إن املــادة 32
املذكورة ،ال تزال قيد النقاش في لجنة
امل ــال واملــوازنــة منذ أســابـيــع ،ولــم تنل
أي موافقة في اللجنة ،رغم إبراز وزير
االت ـص ــاالت الئ ـحــة بــاملـشــاريــع املـنــوي

تنفيذهاّ .الشكوك التي اعترت أعضاء
اللجنة ،تمثلت في التأخير الكبير الذي
ّ
تطلبه إع ــداد ه ــذه الــائـحــة فــي وزارة
ّ
االتـصــاالت ،ثم تــردد وزيــر االتصاالت
في تقديمها للجنة قبل أن تظهر عليه
ب ــوادر الـضـغــط فــي الـجـلـســة األخ ـيــرة،
حيث خلط بني املشاريع التي تنفذها
ال ـ ــوزارة ،وال ـتــراجــع مــن ال ـقــول إن أحــد
املـشــاريــع ينفذ عـلــى يــد أوج ـيــرو ،إلــى
القول إن تنفيذه يجري في الوزارة من
دون أن تكون لديه الـقــدرة على تبرير
عدم تنفيذه من خالل إدارة املناقصات.
كذلك ّ
أقر الجراح بأن التلزيم حصل من
دون اعـتـمــادات مــالـيــة ،وه ــذا مــا دفعه
إلــى الـقــول إنــه «تلزيم أول ــي» ...ليعود
وينكر هــذا األمــر فــي مؤتمر صحافي
أمس!
إزاء هذه املخالفة والطريقة التي يسير
فيها امللف ،قد ال يجد رئيس الجمهورية
م ـي ـش ــال عـ ــون ح ــرج ــا م ــن ال ـط ـل ــب إل ــى
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء فــي جلسته املنعقدة
اليوم ،سحب كتاب الجراح ،على اعتبار
ّ
أن ــه يـشــكــل مخالفة دسـتــوريــة خطيرة
الـهــدف منها االلتفاف على النقاشات

الدائرة في لجنة املال واملوازنة ،والعودة
إلى ممارسات الرئيس فؤاد السنيورة
أيـ ــام ك ــان رئـيـســا لـلـحـكــومــة .فـفــي ذلــك
الوقت ،كان السنيورة يخالف املادة 88
من الدستور ،بالقول إنه ينفق األموال
بــاالسـتـنــاد إل ــى مـشــاريــع م ــوازن ــات لم
ي ـق ـ ّـره ــا م ـج ـلــس ال ـن ـي ــاب ــي ،ل ـك ــن ج ــرى
تبريرها في ديــوان املحاسبة بعبارات
ال تــرقــى إل ــى املـسـتــوى الـقــانــونــي .لكن
ّ
يتحجج بأنه يقوم بهذه
السنيورة كان
املخالفات مضطرًا ،نظرًا إلى أن مجلس
ّ
ال ـنــواب م ـعــطــل ...لـكــن مــا يـجــري الـيــوم
هــو أكـثــر مخالفة للقانون والــدسـتــور
م ـمــا كـ ــان ي ـق ــوم ب ــه ال ـس ـن ـي ــورة ،إذ إن
مشروع املوازنة موجود وقائم وال يزال
قيد الـنـقــاش فــي لجنة امل ــال واملــوازنــة،
ويتوقع أن ينتهي منه قريبًا.
هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة االل ـت ـف ــاف ـي ــة سـتـكــون
محور نقاش اليوم في موقعني :في
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء الـ ــذي يـعـقــد جلسة
ال ـيــوم بــرئــاســة رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة،
وفـ ـ ــي ل ـج ـن ــة امل ـ ـ ــال وامل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة ال ـت ــي
تعقد جلسة مؤجلة من يوم االثنني
املاضي.

تقرير

التشكيالت الدبلوماسية ـ تابع :محاولة ترقية دبلوماسي مستقيل!
ليا القزي

(هيثم الموسوي)

ّ
مـ ـ ّـر م ـل ــف ال ـت ـش ـك ـيــات الــدب ـلــومــاس ـيــة
ب ـن ـجــاح داخ ـ ــل ال ـح ـك ــوم ــة ،و«اح ـت ـف ــل»
وزير الخارجية جبران باسيل بـ«أكبر
حــركــة لـلـتـشـكـيــات الــدبـلــومــاسـيــة في
ّ
ت ــاري ــخ ال ـ ـ ـ ــوزارة» .إال أن ذل ــك ال يعني
ّ
ّ
أن الصفحة قــد طــويــت ،وال ســيـمــا ما
ّ
يتعلق بقضية السفير رام ــي ع ــدوان.
«الفضيحة» التي حاولت «الخارجية»
تـمــريــرهــا هــي تــرفـيــع ع ــدوان مــن الفئة
الثالثة إلى الفئة الثانية ،على الرغم من
تقديمه في  ١٨تموز املاضي استقالته
من السلك الدبلوماسي ،واللجوء إلى
تعيينه سفيرًا لــدى فرنسا مــن خــارج
املالك .ووفق الوثيقة التي اطلعت عليها
«األخبار»ّ ،
تمت املوافقة على استقالته
في  ١٩تموز.
ّ
الدبلوماسيني
أحد
أن
التفاصيل
وفي
ّ
ُ
ّ
اكتشف أن اسم عدوان أدرج ضمن ملف
الترفيعات من الفئة الثالثة إلى الثانية
الــذي أرسلته «الخارجية» إلــى مجلس
الخدمة املدنية ،بعد تقديمه استقالته،
وتـ ـ ّـمـ ــت امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى «ت ُ ــرقـ ـيـ ـت ــه»! لــم
ّ
ينتبه أحد إلى «الخطأ» املرتكب ،حتى

أرس ـل ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة ،إل ــى وزارة
َ
مرسومي الترفيعات
املال يوم االثنني،
الــدب ـلــومــاس ـيــة م ــن ال ـف ـئــة ال ـثــان ـيــة إلــى
األول ـ ــى (ب ـحــاجــة إل ــى مــواف ـقــة مجلس
الــوزراء) ،ومن الفئة الثالثة إلى الثانية
(قرار من «الخارجية»).
ُ
ويـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول أح ـ ـ ــد املـ ــديـ ــريـ ــن ف ـ ــي قـصــر
بـ ـسـ ـت ــرس الـ ـضـ ـغ ــط مـ ــن أج ـ ــل ّ تــوق ـيــع
املــرســوم الـثــانــي ،رغــم إدراك ــه أن ــه حتى
ل ــو م ـ ّـر تــرفـيــع ع ـ ــدوان خــافــا لـلـقــانــون
ّ
ال ت ـس ـمــح لـ ــه درجـ ــاتـ ــه ب ـت ـس ــل ــم بـعـثــة
دبلوماسية في الخارج .فعدوان سبق
أن انقطع عن العمل ،بإرادته ،بعد ورود
تقرير إلــى «الخارجية» عــام  ،2012من
السفارة اللبنانية فــي هولندا ،يتهمه
بــارتـكــاب مـخــالـفــات مسلكية وإداريـ ــة،
إض ــاف ــة إل ــى ات ـهــامــه ب ـجــرائــم جنائية
(«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،ع ـ ــدد  20تـ ـم ــوز .)2017
وبـصــرف النظر عــن مضمون التقرير،
فـ ــإن ان ـق ـط ــاع عـ ـ ــدوان ع ــن ال ـع ـم ــل ،قبل
عودته بعد أشهر ّ
ليعينه باسيل مديرًا
مل ـك ـت ـبــه ،أدى إلـ ــى خ ـس ــارت ــه ع ـ ــددًا من
مجلس
الدرجات الوظيفية .وفي جلسة ُ
الوزراء يوم  ٢٠تموز املاضي ،التي أقرت
فـيـهــا الـتـشـكـيــات الــدبـلــومــاسـيــة ،كــان

الوزير يوسف فنيانوس الوحيد الذي
اسـتـفـســر عـ ّـمــا ن ـشــرتــه «األخ ـ ـبـ ــار» عن
«التقرير ّ
السري» بحق ُعدوان ،لينتهي
األمــر بإنكار باسيل ملا نشر ،واعتباره
ّ
أن األم ـ ــر ل ــم ي ـكــن أك ـث ــر م ــن «خ ــاف ــات
السفارة في هولندا» قبل
شخصية في
ُ
س ـن ــوات .بـعــد ذل ــك ،أ ِقـ ـ ّـر تعيني ع ــدوان
س ـف ـي ـرًا ف ــي فــرن ـســا ،م ــن خـ ــارج امل ــاك،
لكونه قد استقال قبل يومني من جلسة
مجلس الوزراء .وبالتالي ،لم يعد معنيًا
بالترفيعات التي تشمل الدبلوماسيني
من داخل املالك حصرًا.
وزارة املـ ــال انـتـبـهــت إل ــى الـلـغــط ال ــذي
ي ـت ـض ـم ـنــه مـ ــرسـ ــوم ت ــرفـ ـي ـع ــات ال ـف ـئــة
الثالثة ،وامتنعت عن ّتوقيعه إلى حني
تصحيحه .وإذا مــا وقـع ـتــه ،فسيكون
عرضة للطعن به.
ليست هذه النقطة الوحيدة التي تحتاج
إلـ ــى ت ـعــديــل ف ــي م ــرس ــوم الـتـشـكـيــات
الدبلوماسية .فوزارة الخارجية نسيت
ُ
أن ترسل طلب ترفيع سفير لبنان لدى
كــوبــا روب ـي ــر ن ـعــوم إل ــى الـفـئــة األول ــى،
وهــو الــذي سيتقاعد فــي أيـلــول املقبل.
ك ــذل ــك لـ ــم ت ــأخ ــذ «الـ ـخ ــارجـ ـي ــة» بـ ــرأي
مـجـلــس ال ـخــدمــة املــدن ـيــة ب ـشــأن إع ــادة

دبـلــومــاسـيــن مــن ال ـخ ــارج إل ــى اإلدارة
امل ــرك ــزي ــة ،وه ــم :ســامــي الـنـمـيــر ،سليم
ب ــدورة ،ميليا جـبــور ،غسان الخطيب،
ج ــوان ــا ال ـق ــزي ،ألـبـيــر س ـمــاحــة ،طــونــي
فرنجية ،رلــى نــور الــديــن ،والحجة أنه
كاف من الدبلوماسيني
«ال يوجد عدد ٍ
الذين تسمح درجاتهم بترؤس بعثات
في الخارج».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،وب ـع ــد ال ـل ـغ ــط ال ــذي
أثـ ـ ــاره تـعـيــن ج ــون ــي إب ــراه ـي ــم سـفـيـرًا
لدى الفاتيكان ،بسبب انتمائه السابق
إل ــى أح ــد املـحــافــل املــاســون ـيــةّ ،
رجـحــت
مصادر دبلوماسية أن توافق الدوائر
ّ
الـفــاتـيـكــانـيــة ع ـلــى تـعـيـيـنــه .يـبـقــى أن
ُ
«الـ ـخ ــارجـ ـي ــة» ل ــم ت ــرس ــل ب ـع ــد أوراق
اعتماد السفير ريان سعيد إلى الكويت،
ّ
بــذريـعــة أن الـسـلـطــات هـنــاك سترفض
تعيني سفير شيعي .ولكن ،بعد الضجة
ال ـتــي أث ــاره ــا األم ـ ــر ،عـلـمــت «األخ ـب ــار»
ّ
أن ال ـس ـل ـط ــات ال ـك ــوي ـت ـي ــة اس ـت ـن ـكــرت
الـتـ ّ
ـذرع بها لعدم إرســال أوراق اعتماد
ُ
سـعـيــد .لــذلــك ،مــن املـفـتــرض أن تــرســل
ّ
«ال ـخ ــارج ـي ــة» أوراق اع ـت ـم ــاده .إال أن
مصادر قصر بسترس تكتفي بالقول:
«لم يتضح شيء بعد».

تقرير

ّ
ّ
الجيش يمهد للمعركة ضد «داعش» :تقدم في الجرود
أنهى الجيش اللبناني التحضيرات
اللوجستية ملعركة تحرير الجرود
مــن إرهابيي تنظيم داع ــش .وبعد
«اللوجستيات» ،أتـ ّـم الجيش أمس
م ــرح ـل ــة ت ـم ـه ـيــديــة ل ـل ـم ـع ــرك ــة ،مــن
خـ ــال س ـي ـطــرتــه ع ـل ــى م ــواق ــع بــن
جرود عرسال وجرود رأس بعلبك
وال ـف ــاك ـه ــة ،ف ـج ــر أم ـ ــس ،بـمـســاحــة
تصل إلــى نحو  7كيلومتر مـ ّ
ـربــع.
أن هــذه املــواقــع كانت خالية
ورغــم ّ
ّ
مــن مـســلـحــي داعـ ــش ،إال أن تمكن
الجيش من السيطرة عليها ،يتيح
ّ
له التحكم ،ناريًا ،بمساحة واسعة

من املناطق املحتلة من اإلرهابيني.
وقالت مصادر عسكرية لـ«األخبار»
إن ه ــذا الـتـقـ ّـدم ُيـعــد مـمـرًا إلــزامـيــا،
واختبارًا تمهيديًا بالنار ،للمعركة
املقبلةّ .
ورجـحــت املـصــادر أن تبدأ
املعركة «قريبًا جـدًا» ،فيما أشارت
بعض املصادر امليدانية إلى إمكان
بـ ــدء ال ـه ـج ــوم ع ـلــى «داع ـ ـ ــش» قبل
نهاية األسبوع الجاري.
كذلك استهدف الجيش أمس مواقع
لتنظيم داعش ،بأسلحة دقيقة ،ما
أدى إلى وقوع إصابات في صفوف
املسلحني .وقالت مصادر عسكرية

ّ
حزب الله يسلم
مواقع للجيش خارجة
عن سلطة الدولة
منذ 2012

إن الـجـيــش رص ــد وق ــوع إصــابــات،
بـطــائــراتــه املـسـ ّـيــرة عــن بـعــد ،الفتة
إل ــى وق ــوع نـحــو  10مسلحني بني
ق ـت ـيــل وج ــري ــح .ف ــي ال ــوق ــت عـيـنــه،
يستمر الـطـيــران ال ـســوري بتنفيذ
غـ ـ ـ ـ ــارات عـ ـل ــى م ـ ــواق ـ ــع داعـ ـ ـ ــش مــن
الـ ـج ــان ــب الـ ـ ـس ـ ــوري مـ ــن ال ـ ـحـ ــدود،
َ
مرتفعي الحشيشات
وتحديدًا في
وأبــو حديج فــي جــرود الجراجير،
ّ
مــوقـعــا ع ــددًا مــن اإلص ــاب ــات .وأك ــد
«اإلع ــام الحربي» أن الـغــارات أدت
إلــى تدمير غرفة اإلش ــارة املركزية
ً
التابعة لــداعــش ،فضال عــن تدمير

آل ـ ـيـ ــة تـ ـحـ ـم ــل رشـ ـ ــاشـ ـ ــا مـ ـ ــن ع ـي ــار
 14.5مـلــم .كــذلــك ُرص ـ َـدت تحركات
ل ـل ـم ـس ـل ـحــن ،فـ ـج ــرى اس ـت ـهــداف ـهــم
باملدفعية.
ّ
على الصعيد نفسه ،سلم حزب الله
عــددًا من املواقع في جــرود عرسال
للجيش اللبناني ،صباح أول من
أمس ،فدخلت وحدات الجيش إلى
مــواقــع فــي وادي حـمـ ّـيــد والـعـجــرم
ومراح الشيخ ،وهي مواقع خرجت
ع ــن سـلـطــة ال ــدول ــة الـلـبـنــانــي منذ
بداية عام ّ ،2012
وحررتها املقاومة
في األسابيع األخيرة.

