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حمليات

واقع دار الفتوى ...عام على انتهاء الأزمة

دريان وقباني خالل حفل التسليم والتسلم

الع ّمالي العام :النعقاد لجنة الم�ؤ�شر
والأخذ ب�أرقام االتحاد لغالء المعي�شة
أكد االتحاد العمالي العام أنّ «مواجهة التضخم
وغالء المعيشة يستوجب تصحيح األجور وفقا ً آللية
رسمية بدعوة لجنة المؤشر لالجتماع ،بحسب االتفاق
المبرم مع الحكومة وهيئات أصحاب العمل واالتحاد
العمالي العام بعد التصحيح األخير لألجور» ،مطالبا ً
«وزي��ر العمل بدعوة لجنة المؤشر لالنعقاد واألخذ
بأرقام مؤشر االتحاد العمالي العام لغالء المعيشة
ورفعها إلى مقام مجلس ال��وزراء إلص��دار المراسيم
المتصلة بتعيين الحد األدن��ى لألجور وزي��ادة غالء
المعيشة».
ورأى ف��ي بيان بعد اجتماع مجلسه التنفيذي
برئاسة غسان غصن أنّ «مسلسل الفساد المستشري
ال��ذي ال يستهدف فقط المال العام بل يسطو على
جيوب اللبنانيين ،إنما يهدف إلى إسقاط الدولة وبيع
كافة مرافقها خردة في سوق المهمالت وخصخصتها
للمتنفذين والمتمولين ف��ي مختلف القطاعات
الخدماتية (كهرباء ـ ماء ـ اتصاالت ـ تعليم ـ صحة
وأسواق حرة) وعبر إهمال التعليم الرسمي وتعزيز
التعليم الخاص من الحضانة إلى الجامعة اللبنانية
وال��ك�لام يطول من فضائح التفريخ والتعاقد إلى
التراخيص الممنوحة لما يزيد عن  40جامعة خاصة،
أضف إلى ذلك ملف المستشفيات الحكومية المهملة
والنقل العام الغائب وغيرها من سلسلة طويلة
ومسلسل ال ينتهي فصوالً».
وأضاف البيان« :آخر البدع ما أط ّل به وزير الطاقة
بتحميل المواطنين ثمن استبدال قوارير الغاز في
حين أن شركات استيراد وتعبئة وتوزيع قوارير
الغاز المنزلي تمتلك هذه القوارير وممدوغة بخاتمها
هذه الشركات التي تتعدى أرباحها السنوية األربعين
مليون دوالر هي المسؤولة الوحيدة عن صيانة
واستبدال القوارير التالفة .أما ذريعة زي��ادة األلف
ليرة لمدة عشر سنوات على سعر قارورة الغاز خوة

البحراوي

يوسف الصايغ
ع��ا ٌم م � ّر على انتخاب القاضي الشيخ عبد
اللطيف دريان مفتيا ً للجمهورية اللبنانية خلفا ً
للمفتي السابق الشيخ محمد رشيد قباني،
لتنتهي بذلك أزمة دار الفتوى التي دامت أكثر من
عامين .وفي سياق الحديث عن إنهاء هذه األزمة
ال ب ّد من اإلش��ارة إلى ال��دور المصري الها ّم في
إنجاح تسوية دار الفتوى ،وتحديدا ً الدور البارز
ال��ذي لعبه قنصل مصر في لبنان المستشار
شريف البحراوي الذي كانت بصماته واضحة
في ه��ذا السياق ،كما تجدر اإلش��ارة إل��ى أنّ ما
ورد مؤخرا ً في صحيفتنا من معلومات تتناول
المستشار البحراوي ،إنما تبيّن أنها تسريبات
مقصودة تأتي في سياق محاوالت التعمية على
إنجازاته ،ومن ضمنها دوره في إنجاح المبادرة
التي أنهت مشكلة دار الفتوى .فكيف يبدو المشهد
بعد مرور عام على وصول القاضي دري��ان إلى
ُسدّة اإلفتاء؟

مراد

في هذا اإلطار ،يرى رئيس حزب االتحاد الوزير
السابق عبد الرحيم مراد في تصريح لـ«البناء» أنّ
المبدأ الذي ت ّم العمل عليه لح ّل أزمة دار الفتوى
قبل عام «تمثل بكيفية تأمين وصول شخصية
تحوز إجماعا ً محليا ً وعربياً ،ونجحنا في ذلك من
خالل تزكية القاضي الشيخ عبد اللطيف دريان،
وهنا أو ّد أن أشير إلى الدور المصري عبر القنصل
العام المستشار شريف البحراوي الذي تعاونا
وإياه سويا ً إلنجاح مبادرة األزهر ،وأثمر التعاون
بلورة ح� ّل ل�لأزم��ة ،كما أنّ التواصل مع مصر
وجامع األزه��ر ال يزال قائماً ،ما يعكس العالقة
الجيدة».
وعلى صعيد هيكلية العمل داخل ال��دار بعد
وصول المفتي دريان ،يلفت الوزير مراد إلى أنّ
المفتي «قام بإجراءات داخلية ونحن لم نتدخل
فيها كونها شأنا ً تنظيميا ً وإداري���ا ً داخلياً».
ويضيف« :يقوم المفتي مشكورا ً بتعميم خطاب
ديني معتدل ،إنْ من خالل تعميماته أو عبر خطب
الجمعة التي تشكل منبرا ً لإلسالم المعتدل ،في
ظ� ّل الهجمة التكفيرية التي تستهدف تشويه
صورة اإلسالم الحقيقي ،ونحن نسجِّ ل لسماحته
مواقفه في هذا اإلطار والتي تعكس فكره المتن ّور
والمعتدل في وجه موجة التطرف».
وف��ي ما يتعلق بالعمل على انتخاب مفتي
المناطق ،يدعو الوزير مراد إلى «عدم اختيارهم
سلفاً» ،معربا ً عن رفضه «طريقة تشكيل الهيئات
الناخبة» .كما يدعو إلى «تنسيق األم��ور وعدم
تفصيلها على قياس فريق سياسي ُمحدّد يسعى
إلى بسط سيطرته على دار الفتوى».
من جهة ثانية ،يتمنى رئيس حزب االتحاد على
المفتي دريان «أن يبقى على مسافة واحدة من
جميع الفرقاء السياسيين على الساحة اللبنانية،
ونحن نعلم أنه يتع ّرض لجملة من الضغوطات
يمارسها فريق سياسي معروف ،لكنه يعمل على
الح ّد منها ومراعاة األطراف كافة من خالل انتهاج
سياسة معتدلة ،ونسجل له موقفه المحايد في ما
يتعلق بالقضايا الداخلية».

سوسان

أم��ا مفتي ص��ي��دا وأقضيتها الشيخ سليم
سوسان ،فيشير في تصريح لـ«البناء» إلى أنّ
المفتي دريان «يحمل منذ انتخابه قبل عام وحتى
اليوم حمالً كبيرا ً وأعباء متراكمة» ،ويلفت إلى
حجم هذه المسؤوليات الملقاة على عاتق المفتي
«في ظ ّل الظروف التي يعيشها الوطن والمنطقة
كك ّل ،وق��د ج��اء انتخاب المفتي دري��ان بمثابة
اإلنجاز ،وهو يشكل الضمانة للجميع».
كما يلفت إلى «أنّ انتخابات المجلس الشرعي
األعلى كانت أولى الخطوات التي ت ّم اتخاذها في
سياق إعادة هيكلة العمل داخل دار الفتوى ،حيث
بدأ المفتي دري��ان تح ُّمل المسؤوليات» ،مؤكدا ً
ضرورة «العمل من خالل خطة شاملة إلى تنمية
األوض��اع وضبطها ،وخصوصا ً في ما يتعلق
بالممتلكات التابعة لدار الفتوى».
ويشير مفتي صيدا إلى «أنّ العمل في األيام
المقبلة سيكون أفضل ،وخصوصا ً أننا نحمل إرثا ً
ضخما ً من السنوات السابقة يتخلله الكثير من
التعقيدات التي يت ّم العمل على حلها».
ويختم الشيخ سوسان ،مؤكدا ً «الوقوف إلى
جانب مفتي الجمهورية والعمل جنبا ً إلى جنب
من أجل تحقيق ك ّل ما يخدم األمانة التي نحملها
والرسالة التي ندعو إليها».

عريمط

مراد

مخزومي يبحث مع رئي�س الوزراء الم�صري
تعزيز التعاون وفر�ص اال�ستثمار

عراجي

عراجي

على ضفة تيار المستقبل ،يرى عضو كتلة
المستقبل النيابية النائب عاصم عراجي في
حديث لـ«البناء» أنّ مفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان «أثبت حضورا ً مميّزا ً خالل عام
بعد تسلّمه سدة دار الفتوى ،كما كان على مسافة
واحدة من الجميع وهو من خالل عمله هذا يعيد
إلى دار الفتوى دورها ،كملتقى للمذاهب واألديان
والطوائف ،كما ق��ام بنسج عالقات مع القوى
واألطراف السياسية اللبنانية كافة ،وهذا يُعتبر
تجربة ناجحة للمفتي خالل عامه األول على رأس
دار الفتوى».
ويؤكد عراجي على الدور الهام والبارز الذي
يلعبه المفتي دريان في المرحلة الراهنة «وهو
يعتبر صمام أم��ان م��ن خ�لال مواقفه وخطبه
الجامعة في التصدّي للموجة التكفيرية التي
تعصف بلبنان والمنطقة ،وكان له مواقف مهمة
في التأكيد على دور اإلس�لام الحقيقي ،ونحن
نشيد بالدور ال��ذي يقوم به مفتي الجمهورية
في تقديم صورة واضحة عن اإلسالم المعتدل،
من خالل دار الفتوى التي باتت جامعة لكافة
الجهات ،كمرجعية دينية جامعة تنتهج خط
االعتدال سياسة لها».
م��ن جهة ثانية ،ينفي ع��راج��ي «االتهامات
التي يوجهها البعض إلى فريقنا السياسي بأنه
يسعى إل��ى بسط سيطرته وهيمنته على دار
الفتوى والتحكم بقرارها» ،ويشير إلى أنّ المفتي
دريان «يمارس دوره ومسؤولياته من دون أيّ
ضغوطات وله حضوره المميّز على الصعيدين
المحلي والعربي ،وبالتالي هو ال يخضع ألية
إم�لاءات من أية جهة سياسية ،ال سيما من قبل
تيار المستقبل».
ويختم عراجي بأنه ال ي��رى «أيّ تصرفات

كيدية أو ت��ج��اوزات تقوم بها دار الفتوى في
المرحلة الراهنة» ،الفتا إلى أنه «ال توجد هناك أي
محاوالت عزل ألشخاص محسوبين على المفتي
السابق الشيخ محمد رشيد قباني ،وهناك من كان
في الدار أيام المفتي السابق وما زال موجوداً».

عريمط

ويشير رئيس المركز اإلسالمي للدراسات
واإلع�لام القاضي الشيخ خلدون عريمط ،من
جهته ،في حديث لـ«البناء» إل��ى أنّ انتخاب
المفتي القاضي الشيخ عبد اللطيف دري��ان
«ترك ارتياحا ً محليا ً وعربيا ً وإسالميا ً من خالل
اإلجماع الوطني والعربي حول المفتي الذي
تمكن ،بحكمة واقتدار ،خالل عام على انتخابه
أن يعيد إلى دار الفتوى دورها اإلسالمي الجامع
والوطني الشامل ،وهو يؤكد بأفعاله أنّ دار
الفتوى هي المؤتمنة على وحدة المسلمين في
لبنان وعلى ال��وح��دة الوطنية ،ودار الفتوى
برعاية المفتي دريان هي ركن أساسي من أركان
ه��ذا ال��وط��ن ،وه��ي دار العرب والمسلمين في
بيروت».
ويضيف عريمط« :خ�ل�ال ال��ع��ام األول بدأ
مفتي الجمهورية ورش��ة إص�لاح حيث أجرى
انتخابات للمجالس اإلدارية لألوقاف اإلسالمية
في المحافظات اللبنانية كافة ،هذه االنتخابات
التي لم ُتجر منذ  25عاماً ،كما أجرى انتخابات
ج��دي��دة للمجلس الشرعي اإلس�لام��ي األعلى،
وهو يشارك اآلن في ورشة اإلصالح التي بدأها
بإعادة النظر بكافة مجالس األمناء والمجاس
اإلداري��ة للمؤسسات التابعة لدار الفتوى ،كما
بدأ منذ انتخابه بإعداد الهيكلية الجديدة إلعادة
انطالق العمل اإلسالمي في مؤسساتنا من خالل
التعاون والتكامل م��ع المرجعية السياسية
للمسلمين في لبنان ،ومن خالل مشاركة العلماء

بين المبادرة الم�صرية ...والور�شة الإ�صالحية
بعد خالف استم ّر أكثر من عامين بين تيار المستقبل والمفتي السابق محمد رشيد قباني،
انتهت أزمة دار الفتوى العام الماضي ،بمبادرة مصرية وأفضت الجهود التي قادها قنصل
مصر العام في لبنان المستشار شريف البحراوي ،طوال فترة شهرين ،إلى انتخاب رئيس
المحاكم الشرعية القاضي الشيخ محمد عبد اللطيف دريان مفتيا ً للجمهورية ،خلفا ً للمفتي
السابق الشيخ محمد رشيد قباني».
وكانت أزمة دار الفتوى تتلخص في وجود مجلس إسالمي شرعي أعلى ممدّد له بعد أن
انتهت واليته وهو مناوئ للمفتي قباني الذي كان يُتهم من قبل تيار المستقبل بأنه قريب من
حزب الله ،وآخر منتخب موال للمفتي .وقد اتخذ األخير قرارا ً بتوسيع الهيئة الناخبة لمفتي
البالد ،األمر الذي أثار حفيظة المجلس الممدّد له القريب من تيار المستقبل ،ما أنذر بتصاعد
األزمة واحتمال انتخاب مفتيين للبالد ،قبل أن تنجح الجهود في سحب فتيل األزمة.
بعد انتخابه في العاشر من آب من العام الماضي مفتيا ً للجمهورية ،تسلّم المفتي دريان
مه ّماته في الخامس عشر من شهر أيلول ،وأعلن في خطاب االنتخاب تصميمه على إنهاء
االنقسام الداخلي في الدار ،والعمل مع المجلس الشرعي وك ّل المؤسسات الدينية ،والعودة
إلى مسار األلفة والمحبة لِما فيه مصلحة اللبنانيين.
عا ٌم مضى على انتخاب دريان بدأ خالله عملية إصالحية في دار الفتوى تمثلت بانتخاب
المجلس اإلسالمي الشرعي األعلى في نيسان الماضي ،حيث أنجزت االنتخابات وسط شبه
توافق على األسماء ،أ ّما على صعيد المجالس اإلدارية لألوقاف فقد ت ّم التوافق على انتخاب
مجلس إداري لألوقاف بالتزكية يمثل األطراف كافة.
هذه العملية اإلصالحية التي اعتمدها المفتي دريان هي األولى من نوعها ،كون المجالس
اإلداري��ة لألوقاف كانت ُتعيّن من دون انتخابات ومفتي المناطق يُكلفون ،حيث يستكمل
المفتي العملية اإلصالحية في الدار ،من خالل إجراء انتخابات لمفتي المناطق للخروج من
أزمة التكليف والتعيين.

سوسان

على المستهلك اللبناني إنما هي فضيحة بذاتها وإنّ
الحديث عن المراقبة إ ّنما استغباء لعقول المواطنين
وعملية نهب منظمة تفوح منها روائ��ح السطو على
جيوب اللبنانيين».
وأش��ار إلى «فضائح بالجملة وسرقات ال عد وال
حصر لها يتعرض لها المستهلك اللبناني في إدارة
ملف االتصاالت واألسعار من االنترنت إلى فواتير
الخلوي الباهظة واألغلى في العالم إلى امتيازات
«السوق الحرة» في مطار بيروت في المرافئ ،مرورا ً
بمافيات الدواء والطحين ومشتقات النفط ومختلف
السلع واالستهالكية األساسية».
وتابع« :إذا كانت أزمة معالجة النفايات قد بدأت
ترسو على بر «التوافق» وفقا ً للخلطة السحرية
اللبنانية العجيبة ،فإنّ ما يتعرض له قطاع الكهرباء
ال يق ّل فداحة وخطرا ً عن الخطر البيئي الناجم عن
النفايات وعن صحة وحقوق المواطنين اللبنانيين
وقد فتح الفشل بمعالجة مرض العتمة وعلى مدى
عشرين عاما الباب على خصخصة القطاع من نافذة
مشروع «نور الفيحاء» وما سبقه من المشاريع .فبعد
سنوات من الخطط الفاشلة إلصالح القطاع والوعود
الرنانة ب 24/24وصفقات التلزيمات وبواخر
الفيول ،مرورا ً بكارتل المولدات الخاصة التي باتت
قدرتها أكبر من مؤسسة كهرباء لبنان ،بدءا ً بمشروع
الخصخصة وبتسلل العتمة والظلمة واإلح��ب��اط
واليأس».
ودعت هيئة المكتب المجلس التنفيذي لالتحاد إلى
«االجتماع قبل ظهر يوم األربعاء المقبل عند الحادية
عشرة ظهرا ً في مقر االتحاد ـ كورنيش النهر واتخاذ
ال��ق��رارات المناسبة والخطوط ال�لازم��ة لتصحيح
األج��ور وزي��ادة التقديمات االجتماعية ،وخصوصا ً
ن��ظ��ام التغطية الصحية بعد ب��ل��وغ س��نّ التقاعد
والشروع بتقديمات عناية طب األسنان».

حبلي

والمجالس المنتخبة في اتخاذ القرار الستنهاض
العمل اإلسالمي الذي هو جزء ال يتجزأ من العمل
الوطني».
ويتابع« :كما استطاع المفتي خالل هذا العام
أن يعيد عالقات دار الفتوى إلى طبيعتها مع
الدول العربية الشقيقة كافة ،وقبلها مع القيادات
اللبنانية على تن ّوعها ،وبذلك استطاع أن يعيد
دار الفتوى إلى مسارها الطبيعي بعدما اختطفت
في عهد المفتي السابق إلى محور إقليمي بعيد
عن دور ورس��ال��ة لبنان ال��ذي نريده أن يكون
وطنا ً سيدا ً حرا ً مستقالً عربيا ً بعيدا ً من المحاور
المذهبية واإلقليمية التي يسعى البعض ألن
يكون جزءا ً منها .كما استطاع المفتي خالل العام
الماضي أن يعيد التوازن والموضوعية والحكمة
واالعتدال إلى دار الفتوى ومؤسساتها من خالل
مواقفه وخطبه وتصريحاته وتعاونه مع ك ّل
القوى اللبنانية ،وزياراته إلى ال��دول العربية
واإلسالمية والصديقة الحريصة على أن يبقى
لبنان واحة للحرية والعدالة وكرامة اإلنسان ،وأال
يكون جائزة ترضية أو ساحة لتوجيه الرسائل
الملتهبة بين القوى اإلقليمية المتصارعة في هذا
الشرق العربي الجريح».

حبلي

ويصف الشيخ صهيب حبلي ،من ناحيته ،في
حديث لـ«البناء» دار الفتوى بأنها «الحاضنة
وال��ج��ام��ع��ة ،وع��ل��ي��ه نتمنى أن ي��ك��ون مفتي
الجمهورية القاضي الشيخ عبد اللطيف دريان
بمنأى عن إطالق أي مواقف تعتبر محط سجال
سياسي ،وخصوصا ً إذا ما كانت هذه المواقف
مرتبط ًة باألوضاع التي تشهدها المنطقة العربية،
كما نأمل من سماحته أن يبقى على مسافة واحدة
من جميع القوى السياسية ألننا نعتبره حكما ً
وليس طرفا ً مع فريق دون آخر ،وخصوصا ً أنّ
وصول المفتي دريان إلى سدة اإلفتاء جاء نتيجة
تسوية ُترجمت بتفاهم سياسي محلي لكنّ بنوده
لم ُتطبّق بالكامل».
ويضيف« :الك ّل يعلم أنّ تيار المستقبل انقلب
على المبادرة المصرية من خ�لال سعيه إلى
اإلمساك بزمام األم��ور في دار الفتوى والتحكم
بقرارها ن��زوال ً عند رغبة آل سعود ،لكنّ هذه
المحاوالت يمكن إحباطها إذا ما ت ّمت مواجهتها
بقرار من المفتي نفسه ،من خالل تأكيده أنّ هذه
ال���دار ليست مؤسسة لفريق سياسي معيّن،
ونتمنى أن يعلن المفتي دريان هذا الموقف».
وف��ي ما يتعلق بانتخابات مفتي المناطق،
أمل الشيخ حبلي «أن تت ّم هذه االنتخابات ،وفق
مفصلة على قياس فريق
قوانين عادلة وغير
ّ
معيّن ،ألننا ال نتم ّنى تكرار تجربة المجلس
الشرعي األعلى حيث ت ّم العمل على إلغاء وشطب
أسماء أعضاء المجلس الشرعي ،ومفتي المناطق
الذين كلفهم المفتي السابق محمد رشيد قباني».
كما يدعو الشيخ حبلي المفتي إلى «أن يكون
صوت اإلس�لام المعتدل في وجه آف��ات التكفير
واإلرهاب الذي يسعى إلى تشويه صورة اإلسالم
عموماً ،وأهل السنة خصوصاً» .ويتابع« :هناك
من يذبح وينفذ اإلعدامات باسم أهل السنة زورا ً
وبهتاناً ،وهذا يرتب مسؤوليات كبيرة على دار
الفتوى للقيام بواجباتها في ه��ذا الخصوص
بكشف زي��ف ادّع����اءات العصابات اإلجرامية
المرتبطة بالفكر الوهّ ابي».

واص����ل رئ��ي��س ح���زب ال��ح��وار
ال��وط��ن��ي ف���ؤاد م��خ��زوم��ي زي��ارت��ه
للعاصمة المصرية ،فالتقى رئيس
ال���وزراء شريف اسماعيل ،ال��ذي
ع���رض م��ع��ه األوض�����اع العربية
عموما ً واللبنانية خصوصاً.
وت��ن��اول خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ،حسب
بيان« ،أهمية تعزيز العالقات مع
لبنان وتفعيل العالقات االقتصادية
والتجارية ودعم حركة االستيراد
والتصدير بين البلدين .وعرض
معه المشاكل التي تواجه مسألة
التبادل التجاري والصناعي».
ول��ف��ت إل���ى «ال��م��ش��اك��ل ال��ت��ي
يواجهها المستثمرون اللبنانيون
ف��ي م��ص��ر ،م��ث��ل ت��ح��وي��ل العملة
والجمارك وإلى ما هنالك من عوائق
تعرقل االس��ت��ث��م��ارات ،ونقل وعد
رئيس ال��وزراء إسماعيل بدراسة
ال��م��ش��اك��ل ال��ق��ائ��م��ة وال��ع��م��ل على
تذليلها .وت ّم التوافق على ضرورة
إيجاد أس��واق خارجية ،وال سيما
ف��ي أفريقيا لما ف��ي ذل��ك مصلحة

رئيس الوزراء المصري مستقبالً مخزومي في القاهرة
البلدين».
ودع���ا م��خ��زوم��ي إل���ى «إن��ش��اء
ن��اد ل��رج��ال األع��م��ال اللبنانيين
وال��م��ص��ري��ي��ن يعمل ع��ل��ى تعزيز
الروابط االقتصادية بين البلدين

ويكون واجهة داعمة للحكومتين
أم���ام ال��ع��ال��م ال��خ��ارج��ي لرعاية
المصالح التجارية لمصر ولبنان
وبذل الجهود لرسم صورة مشرقة
أمام األسواق الخارجية».

لجنة متابعة الحو�ض الرابع ت�ستغرب
اتهامها ب�إعاقة تو�سيع المرف�أ
أكدت اللجنة المتابعة لموضوع
الحوض الرابع «حرصها الكبير على
تطوير مرفأ بيروت وزيادة إنتاجيته،
وذلك إيمانا ً منها بأهميته الكبرى من
وجهة النظر االقتصادية والسياحية
واالجتماعية واالستراتيجية ،وذلك
ضمن خطة متكاملة تنظم قطاع
النقل البحري والبري في لبنان طبقا
لحاجات البالد والمنطقة ووجهة
تطورها المستقبلية».
جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة،
التي تض ّم ممثلين عن التيار الوطني
الحر ،ال��ق��وات اللبنانية ،الكتائب،
ال��م��ردة ،والطاشناق ،بعد اجتماع
عقدته في الصرح البطريركي مع
النائب البطريركي العام المطران
ب��ول��س ص��ي��اح ،ل��ل��ب��ح��ث ف��ي آخ��ر
ال��ت��ط��ورات على صعيد ملف ردم
الحوض الرابع.
ولفتت اللجنة إلى أنها تصدّت،
ان��ط�لاق��ا ً م��ن وج��ه��ة ال��ن��ظ��ر ه��ذه،
«ل��م��ش��روع ردم ال��ح��وض ال��راب��ع،
وكانت السباقة والوحيدة في اتخاذ

هذا الموقف ،ايمانا منها بأهمية هذا
الحوض وحرصها على تطويره كي
يتمكن من متابعة منافسته لمرفأي
حيفا وأشدود وسواهما».
وأش������ارت إل����ى «أنّ ال���ج���دوى
االق���ت���ص���ادي���ة م���ن ع��م��ل��ي��ة ال����ردم
المقترحة غير مثمرة أب��داً .فإذا كان
المرفأ بحاجة إل��ى مساحات أكبر،
فهي متوفرة ضمن حرمه وباتجاه
جبل العار .وبشكل أوض��ح ،إذا ت ّم
تشغيل المرفأ ،كما هي الحال عليه
في ك� ّل المرافئ العالمية ،أي على
مدار  24ساعة طيلة أيام األسبوع،
وت��� ّم وض��ع ح�� ّد لعمليات االب��ت��زاز
التي ترافق آلية تخليص البضائع
والمعامالت ،عندها يتمكن المرفأ،
وبحجمه الحالي ،من استيعاب ثالثة
أضعاف الحركة».
وأضاف البيان« :أما في ما يتعلق
ب��إدارة المرفأ ومنفعته االقتصادية
التي يؤمنها للبالد ،فهذا يعود إلى
واق��ع اللجنة الموقته التي مر على
تأليفها نحو خمس وعشرين سنة،

والتي أعطيت صالحيات ضخمة ،من
دون أن يكون للدولة أي رقابة عليها،
إن لجهة إقرار المشاريع وتلزيمها،
أو لجهة مراقبة المداخيل وجباية
رس��وم خاصة وال��خ��ض��وع لقانون
المحاسبة العامة».
وتابع« :نحن نعلن هذا انطالقا ً
من حرصنا الشديد على ضبط عمل
اإلدارات في الدولة ومكافحة الفساد
أينما وج��د ،س��واء ف��ي ه��ذا المرفق
الحيوي األساسي في حياة الدولة
اللبنانية أو في س��واه ،كما نحرص
على ضبط المال العام وتحفيز النمو
االق��ت��ص��ادي ف��ي ال��ب�لاد ،ب��ع��ي��دا ً كل
البعد عن المحسوبيات السياسية
والطائفية أو المناطقية».
وختم البيان« :فى ضوء ما تقدم،
ال يمكننا أن نفهم كيف يعقل أن أحدا ً
يمكنه أن يتساءل هل صحيح أنّ
هذه اللجنة التي وقفت وحيدة ،في
أول األمر ،ض ّد ردم الحوض الرابع،
وطالبت بتطويره ،هي التي تقف
عائقا ً في وجه توسيعه»؟

تو�ضيح من «�شركة كارباور�شيب»
جاءنا من شركة «كارباورشيب» التركية ،المشغلة
لبواخر الطاقة «فاطمة غول سلطان» و«أوره��ان باي»،
التوضيح اآلتي:
ورد في صحيفتكم المو ّقرة خبر بعنوان «أزمة الكهرباء
في لبنان ...إلى البواخر دُر!» وقد تناول وضع البواخر
وتاريخ تشغيلها في لبنان واالعتماد المتزايد عليها لتأمين
الطاقة .إننا إذ نثمن اهتمامكم بموضوع البواخر وأهميتها
في توفير التيار الكهربائي للشعب اللبناني ،في ظ ّل األزمة
الحالية ،نريد أن نلفت عنايتكم إلى أنّ المقطع الوارد ضمن
تقريركم المذكور عن مخالفة شركة كارباورشيب المشغلة
لبواخر الطاقة فاطمة غول سلطان وأورهان باي ،تض ّمن
بعض الكالم غير الدقيق عن طريقة تطبيق العقد مع
الدولة اللبنانية وال يعكس فعليا ً ما تقوم به الشركة من
مساعدة في هذا المجال لتخطي األزمة .لذا نريد في هذا
اإلطار أن نوضح اآلتي:
أوالً :لم ُتخالف الشركة بنود العقد على اإلط�لاق،
فالمجموعة البخارية  Steam Turbineالمتوفرة على
متن باخرتي الطاقة فاطمة غول سلطان وأوره��ان باي،
ٍ
خاف على أحد ومؤسسة كهرباء لبنان على
ليست بأمر

علم بوجودها منذ وصول باخرتي الطاقة إلى لبنان.
ثانياً :قبل  6أشهر ومنذ تصاعد الضغط على مؤسسة
كهرباء لبنان ،بفعل الطلب المتزايد في فصل الصيف ،ت ّم
تشغيل المجموعة البخارية وجميع المولدات المتوفرة،
وذل��ك نظرا ً للحاجة الماسة لتوفير التيار الكهربائي
للبنانيين ،وبعد الحصول على كافة األذونات والموافقات
من ك ّل من وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان.
ثالثاً :تجدر اإلش��ارة إلى أنّ شركة كارباورشب تقوم
بدعم وتزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالطاقة التي تنتجها
مجاني ،وذلك منذ ستة أشهر
المجموعة البخارية بشكل ّ
ولغاية تاريخه.
أخيراً ،يسعدنا أن نك ّرر التزامنا الكامل بواجباتنا
التعاقدية التي نستمر العمل بموجبها في تأمين أكثر
مصادر الطاقة موثوقية وثباتا ً وذلك وفق أكثر األسعار
تنافسي ًة.
نشكركم ُمسبقا ً على نشر هذا الر ّد ونسألكم أن تتصلوا
بنا للحصول على أي معلومات خاصة بالبواخر أو العقد
تالفيا ً ألي لغط ولتأمين البيانات الشفافة لق ّرائكم وللرأي
العام اللبناني».

