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مجتمع وإقتصاد
تلك الحائزة على رخصة إسكان (.")..
برأي نقابة املهندسني ،فإن هذا النوع
م ــن امل ـخ ــال ـف ــات ي ـجــب أن ال ي ـق ـبــل ّ
أي
تسويات" ،إذ يجب إزالة املخالفة التي
عـطـلــت امل ـ ــرأب اإلل ــزام ــي بــال ـكــامــل من
خــال الـهــدم أو إع ــادة الــوضــع ملــا كان
عليه قبل التحوير إلى وجهة استعمال
تـجــاريــة أو مــا شــابــه" .يختصر تابت
األمــر بالقول" :هــذه مخالفات ال يمكن
أن يـقـبــل بـهــا مـهـنــدس صــاحــب خبرة
وض ـم ـيــر .ه ــذا غـيــر مـقـبــول وال يمكن
تسويته".
تلفت الـنـقــابــة فــي ه ــذا ال ـصــدد إل ــى أن
قانون البناء (رقــم  )646يؤكد إلزامية
تأمني املــرأب ُ
ويعطي الحوافز لتأمني
مرأب إضافي تخفيفًا ألزمة االكتظاظ
والسير القائمة فــي املــدن واملجمعات
السكنية الكبيرة .بهذا املعنى ،يغدو
تساهل الــدولــة وتخليها عــن معالجة
ً
هـ ــذه امل ـخ ــال ـف ــات ع ــام ــا أس ــاس ـي ــا فــي
اإلب ـ ـقـ ــاء ع ـل ــى واقـ ـ ــع ال ـت ـن ـظ ـيــم امل ــدن ــي
ُ
امل ـ ـشـ ــوه واالكـ ـتـ ـظ ــاظ وأزمـ ـ ـ ــات الـسـيــر
وغيرها.

التفريط بالطرق العامة!

ُي ـ ـش ـ ـيـ ــر ال ـ ـب ـ ـنـ ــد ال ـ ـثـ ــانـ ــي مـ ـ ــن املـ ـ ـ ــادة
ال ـث ــال ـث ــة مـ ــن الـ ـق ــان ــون إل ـ ــى األب ـن ـي ــة
ُ
وأجــزاء األبنية املنشأة ضمن الحرم
والبراحات ّالعائدة للطرق واألمــاك
ُ
ال ـعــامــة امل ـن ــف ــذة "م ــن أي ف ـئــة كــانــت"
وكذلك ضمن البراحات والتراجعات
العائدة للتخطيطات ُامل ّ
صدقة وغير
املنفذة وضـمــن الـتــراجــع عــن األمــاك
ال ـع ـم ــوم ـي ــة .ويـ ـن ـ ّـص ع ـل ــى إم ـكــان ـيــة
ت ـس ــوي ــة هـ ــذه امل ـخ ــال ـف ــات "شـ ـ ــرط أن
تحتفظ اإلدارة بحق استعمال القسم
الــواقــع ضمن الـتــراجــع املـفــروض في
أي وق ـ ــت ك ـ ــان ودون أي ت ـعــويــض،
وعلى املالك أن ُيخلي هذا القسم عند
أول طلب من اإلدارة ويجري تسجيل
هــذا الـشــرط فــي الصحيفة العقارية
الـعــائــدة ل ـل ـع ـقــار( .")..يختصر تابت
رأيه بهذا البند بالقول إنه "يتعارض
مـ ــع كـ ــل م ـ ـبـ ــادئ ال ـت ـن ـظ ـي ــم املـ ــدنـ ــي".
ُ
بــرأيــه ،هــذه الـبـنــود ،ت ـشـ ّـرع التفريط
بالطرق العامة وبامللك الـعــام ،وهو
ما ُ
سيبقي حكمًا على الخلل املوجود
الــذي أرسته الفوضى التي انتهجت
على مر السنوات املاضيةُ .
ويضيف:
"األم ـ ـ ـ ــاك ال ـع ــام ــة ه ــي م ـل ــك ال ـش ـعــب
وه ــي م ــوج ــودة ألس ـبــاب معينة إمــا
لـلـطــرقــات أو للمساحات الـخـضــراء،
يـجــب أن ال تـكــون ســائـبــة .وك ــل بناء
عليها هو ٍّ
تعد على السالمة العامة"،
ُمشيرًا إلى أن حوادث السير املتكررة
سببها املخالفات القائمة على الطرق
العامة.
وعلى الرغم من أن القانون يتقاطع مع
الــدور الطبيعي لنقابة املهندسني في
إع ــداد وصياغة التشريعات املطلوبة
وال ـه ــادف ــة إلي ـج ــاد ال ـح ـلــول املـنــاسـبــة،
إال أن الـ ـق ــان ــون ل ــم ي ـم ــر ع ـل ــى ن ـقــابــة
املهندسني ولــم تجر استشارتها ولم
ُ
تعط رأيها فيه.

تقرير

مشاريع وهمية في وزارة االتصاالت؟
شطب مبلغ  150مليار ليرة من موازنة وزارة االتصاالت
ّ
بـ«شحطة قلم» فتح الباب أمام لجنة المال والموازنة للتوسع
في ّ
التقصي عن مشاريع وزارة االتصاالت ،وال سيما أن الجلسة
األخيرة كشفت عن مشاريع «وهمية» تنوي الوزارة تلزيمها
بمليارات الليرات
محمد وهبة
تعقد لجنة امل ــال وامل ــوازن ــة جلسة يوم
االثـ ـن ــن امل ـق ـبــل مل ـتــاب ـعــة درس م ــوازن ــة
ً
وزارة االتـصــاالت لعام  2017استكماال
ل ـل ـج ـل ـســة ال ـس ــاب ـق ــة الـ ـت ــي عـ ـق ــدت ي ــوم
ال ـخ ـم ـيــس امل ــاض ــي وق ـ ـ ـ ّـدم ف ـي ـهــا وزي ــر
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت جـ ـ ـم ـ ــال الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــراح الئـ ـح ــة
مختصرة بـمـشــاريــع ال ـ ــوزارة ،مقترحًا
خفض املـبــالــغ املخصصة لها مــن 750
مليار ليرة إلى  600مليار ليرة.
اقتراح الجراح شطب  150مليار ليرة من
مــوازنــة الـ ــوزارة املخصصة للمشاريع
االس ـت ـث ـم ــاري ــة فـ ــي قـ ـط ــاع االت ـ ـصـ ــاالت
وت ـق ــدي ــم الئ ـح ــة ب ــامل ـش ــاري ــع ،جـ ــاء بعد
شبهات واسعة أثارها عدد من أعضاء
اللجنة عــن مشاريع وزارة االتـصــاالت،
ّ
وهــي شبهات تعززت أكثر بعد اقتراح
الشطب الذي خرج من وزارة االتصاالت
بسهولة ومــن دون مـقـ ّـدمــات أو حديث
عن أثر الشطب على قطاع االتصاالت.
وق ـ ــد سـ ـيـ ـط ــرت ه ـ ــذه الـ ـشـ ـبـ ـه ــات عـلــى
ال ـج ـل ـس ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة .ب ـح ـس ــب مـ ـص ــادر
اللجنة ،فقد كان هناك سيل من األسئلة
املـ ـ ّ
ـوج ـ ـهـ ــة إلـ ـ ــى وزي ـ ـ ــر االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت عــن
مشروع «تحديث وتطوير السنتراالت»،
إذ ورد في الئحة املشاريع أنه «تم تلزيم
املرحلة األولــى من قبل أوجـيــرو» .وفي
هذه الجلسة ُسئل الجراح عن إجراءات
ال ـت ـل ــزي ــم م ــن ت ــواف ــر االع ـ ـت ـ ـمـ ــادات إل ــى
طريقة عقد النفقة واستحصاله على
إجابة الجراح
موافقة ديوان املحاسبة.
ُ
كــانــت الف ـت ــة ،إذ ت ــراج ــع عـمــا أدرج في
الالئحة املختصرة لجهة إتمام التلزيم
من قبل أوجيرو ،مشيرًا إلى أن التلزيم
حصل من خالل الوزارة مباشرةّ .
وشدد
ال ـج ـ ّـراح عـلــى أن مجلس ال ـ ــوزراء اطلع
عـلــى املــرحـلــة األولـ ــى مــن ه ــذا امل ـشــروع
ووافق على دفتر الشروط ،وهو ما دفع
النواب جورج عدوان وحسن فضل الله
وأنور الخليل إلى االستفسار عن كيفية
حـصــول ه ــذا الـتـلــزيــم بقيمة  15مليار
ليرة وسبب عدم تنفيذه من خالل إدارة
املناقصات.
اسـئـلــة ال ـنــواب أرب ـكــت ال ـجــراح ودفعته
إل ــى ال ـتــراجــع م ـ ّـرة ج ــدي ــدة ع ــن إجــابـتــه
الـســابـقــة ،مـشـيـرًا إلــى أن امل ــادة  147من
ق ــان ــون امل ـحــاس ـبــة ال ـع ـمــوم ـيــة تـتـيــح له

إج ـ ــراء امل ـن ــاق ـص ــة ب ــالـ ـت ــراض ــي ...إال أن
الـ ـن ــواب ل ــم يـكـت ـفــوا ب ـه ــذه اإلج ــاب ــة ،بل
أص ـ ّـروا عـلــى مـعــرفــة كيفية الـتـلــزيــم من
دون توافر االعتمادات ،فتراجع الجراح
نـحــو الفضيحة األك ـبــر ،مجيبًا ب ــأن ما
حـصــل هــو «تـلــزيــم ّأول ـ ــي» ،وخصوصًا
أن وزارة املـ ــال ال ـت ــي ك ــان ــت مـمـثـلــة في
ال ـج ـل ـس ــة ،أوضـ ـح ــت أنـ ــه ل ـي ـســت ه ـنــاك
اعـتـمــادات ملثل هــذا امل ـشــروع ولــم تعقد
أي نفقة بهذا الخصوص.
ف ــي ال ــواق ــع ،ل ـيــس ه ـن ــاك أي ق ــان ــون أو
إج ـ ـ ــراء إداري ي ـف ـ ّـس ــر م ـع ـنــى «ال ـت ـلــزيــم
ّ
األولـ ـ ـ ـ ــي» .ف ــإم ــا أن ال ـت ـلــزيــم ن ـفــذ أو لــم
ي ـن ـفــذ ،وإمـ ــا ت ـك ــون ل ــه اع ـت ـم ــادات أو ال
تكون له اعتمادات .هذه العبارة ليست
منصوصًا عليها فــي قــانــون املحاسبة
ال ـع ـمــوم ـيــة ول ـي ـس ــت مـ ــوجـ ــودة ف ــي أي
ّ
قانون آخــر .لكن املفاجأة التي سطرها

ال ــوزي ــر فــي ه ــذه الـجـلـســة أن ــه اسـتــرســل
ف ــي س ـ ــرد «خـ ـب ــري ــة» مـ ـش ــروع ت ـحــديــث
الـسـنـتــراالت ،وعـنــدمــا سـئــل عــن مراقبة
تنفيذ امل ـشــروع أج ــاب بــأن االسـتـشــاري
الذي ّ
عينته الوزارة هو يراقب! هذا األمر
غريب من نوعه ،فكيف هناك استشاري
ّ
على مشروع ملزم بشكل ّأولي!
على أي حال ،النقاش احتدم في الجلسة
وانتقل إلــى توجيه االتهامات بتحويل
املـ ــال ال ـع ــام إل ــى م ــال خ ــاص م ــن طــريــق
إصـ ـ ــدار م ــرس ــوم ي ـع ـطــي ش ــرك ــة واحـ ــدة
احـ ـتـ ـك ــارًا بــاس ـت ـع ـمــال م ـس ــال ــك ال ـ ـ ــوزارة
لتمرير كــابــات أل ـيــاف ضــوئـيــة لشركة
« .»GDSاملشكلة ال تكمن فــي االحتكار

خفض بدالت
أتعاب الهيئة المنظمة
لالتصاالت  13مليار ليرة
مثير للشبهة

(هيثم الموسوي)

امل ـم ـنــوح مـجــانــا ل ـهــذه ال ـشــركــة وبشكل
مخالف للقوانني والدستور فحسب ،بل
أيضًا بكون تخصيصها بهذا االمتياز
يعني انتهاك سيادة الدولة على شبكة
ق ـطــاع االت ـص ــاالت وض ــرب أي إمكانية
للتنافسية .إجابة الجراح كانت بسيطة
وخــارجــة عن السياق ،إذ اكتفى بترداد
«الشركة ّ
تمد الكابالت بإشراف الوزارة».
ومـ ــن أصـ ــل م ـب ـلــغ ال ـ ـ ـ ــ 750م ـل ـي ــار ل ـي ــرة،
هـنــاك مبلغ  225مـلـيــار لـيــرة م ــدرج في
قانون برنامج لوزارة االتصاالت قيمته
اإلجـمــالـيــة  450مـلـيــار لـيــرة تنفق على
ثــاث سـنــوات ،وأولـهــا فــي  2017بقيمة
 225مليار ليرة ،ثم  150مليار ليرة في
 2018و 75مليار ليرة في  .2019قانون
ً
البرنامج هــذا أثــار سـجــاال بــن الـجــراح
والـنــواب ،وطلبوا تقديم دراســة جدوى
ّ
مفصلة عــن هــذا الـقــانــون وأولــويـتــه في
مـشــاريــع قـطــاع االت ـص ــاالت ،إذ ال يمكن
تبرير صــرف كــل هــذه األم ــوال فقط ألن
الــوزارة تزعم أن املشاريع التي سينفق
عليها مـبـلــغ الـ ـ ــ 450مـلـيــار ل ـيــرة سـتـ ّ
ـرد
الكلفة خالل أربع سنوات.
ومما حصل في هذه الجلسة أن الجراح
اقـتــرح خفض «ب ــدالت األت ـعــاب» مــن 23
مليار لـيــرة إلــى  10مـلـيــارات لـيــرة .هذه
ً
ال ـب ــدالت تتعلق أص ــا ب ــروات ــب وأج ــور
الهيئة املنظمة لالتصاالت ،وبالتالي إن
السؤال املطروح هو كيف انخفضت هذه
البدالت بشحطة قلم؟ وبحسب مصادر
اللجنة ،فــإن هــذا اإلنفاق هو في األصل
مخالف للمادة  11من قانون االتصاالت
الـ ـت ــي تـ ـح ـ ّـدد مـ ـص ــادر ت ـم ــوي ــل الـهـيـئــة
املنظمة لــاتـصــاالت مــن طــريــق واردات
ذاتية تحققها ،واستثنائيًا ،علمًا بأنه
ملدة سنتني من تاريخ تأسيسها تحصل
على هذه البدالت من طريق مساهمات
تخصص لها في املوازنة العامة.
م ــوض ــوع بـ ــدالت األت ـع ــاب يـثـيــر أسـئـلــة
ّ
كثيرة :كيف تمكنت وزارة االتصاالت من
خفض قيمة البدالت املمنوحة كرواتب
وأج ـ ــور ألع ـض ــاء ال ـه ـيـئــة وامل ـت ـعــاقــديــن
معها بقيمة  13مليار ليرة دفعة واحدة،
وكيف أنفقت املبلغ نفسه في عام 2016
حيث يــرد في إنفاق ال ــوزارة تخصيص
مبلغ  23مليار ليرة ضمن بدالت أتعاب
ّ
ال ـه ـي ـئــة امل ـن ـظ ـمــة أيـ ـض ــا؟ أال يـ ـ ــدل ه ــذا
الخفض البالغ  %57على وجود مبالغة
أو تبذير أو فساد ما؟
املـ ـثـ ـي ــر حـ ـق ــا هـ ــو مـ ــا جـ ـ ــرى فـ ــي ن ـهــايــة
الـجـلـســة ع ـنــدمــا وق ــف مـسـتـشــار وزي ــر
االت ـصــاالت نبيل يـ ّـمــوت مـهــددًا الـنــواب
بــال ـقــول« :إذا لــم ي ـمـ ّـر قــانــون الـبــرنــامــج
كـمــا ورد ف ــإن امل ــوازن ــة لــن ت ـمـ ّـر أي ـضــا».
وصف أحد النواب كالم ّ
يموت بأنه قاله
بصفته مستشارًا لدى رئيس الحكومة،
وليس لوزير االتصاالت!

نداء إلى هيئة التنسيق النقابية
محمد قاسم *
خـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــس سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوات مـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة
مـ ـ ـ ــن اإلض ـ ـ ـ ـ ــراب ـ ـ ـ ـ ــات وال ـ ـ ـت ـ ـ ـظـ ـ ــاهـ ـ ــرات
واالعـتـصــامــات ،ش ــارك فيها أحيانا
أك ـث ــر م ــن م ـئــة أل ــف م ـت ـظــاهــر ،وأدى
إي ـ ـقـ ــاع ـ ـهـ ــا ومـ ـ ـ ــداهـ ـ ـ ــا وان ـ ـت ـ ـشـ ــارهـ ــا
وت ـن ــوع أم ـك ـنــة تـنـفـيــذهــا إل ــى وضــع
ال ـس ـل ـس ـلــة ف ــي س ـل ــم اه ـت ـم ــام ــات كــل
املـ ــراجـ ــع ال ـس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة
واالج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك حـ ـف ــزت
منظمات املجتمع األهلي النزول إلى
ال ـشــارع دفــاعــا عــن حـقــوق املواطنني
بعناوين مختلفة ...وجعلت الهيئات
االقـتـصــاديــة واملـصــرفـيــة والتجارية
وأصـحــاب امل ــدارس تقف سـدًا منيعًا
لتعطيل إقـ ــرار الـسـلـسـلــة ،أو بالحد
األدن ـ ــى تـفــريـغـهــا م ــن م ـح ـتــواهــا ،إن
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باتت الدعوة إلى عقد
اجتماع موسع لهيئة
النقابية
التنسيق
ّ
أكثر من ملحة

لجهة األرقام أو لجهة الضرائب.
ّ
كل هذا دون أن يغفل أن فريقًا واحدًا
لم يكن بمقدوره إقــرار غالء املعيشة
البالغ  %121حتى نهاية عــام 2011
املتراكم من عام  .1996لذلك ،بالرغم

ّ
م ــن أن ال ـس ـل ـس ـلــة ل ــم ت ـح ــاف ــظ عـلــى
الحقوق املكتسبة للقطاعات وعلى
امل ــوق ــع الــوظ ـي ـفــي ألسـ ـت ــاذ الـتـعـلـيــم
ال ـث ــان ــوي الـ ــذي حــافـظـنــا عـلـيــه منذ
تــأسـيــس الــراب ـطــة وي ـجــب اسـتـعــادة
هـ ـ ــذا املـ ــوقـ ــع عـ ـن ــد نـ ـض ــج ال ـ ـظـ ــروف
ّ
الذاتية واملوضوعية ،إل أنها تشكل
مـنـطـلـقــا وأس ــاس ــا ج ـي ـدًا السـتـكـمــال
التحركات.
إن إقــرار السلسلة جــاء تتويجًا لكل
ّ ّ
ه ـ ــذه الـ ـنـ ـض ــاالت ،إل أن الـسـلـسـلــة
تـ ـتـ ـع ــرض ال ـ ـيـ ــوم لـ ـحـ ـم ــات ش ــرس ــة
ومـنـظـمــة وم ــدروس ــة مــن الـقـطــاعــات
ذاتـ ـه ــا الـ ـت ــي ح ــاول ــت ج ــاه ــدة مـنــع
إق ـ ــراره ـ ــا .ي ـض ــاف إلـ ــى ذلـ ــك املــوقــف
املستجد للقضاة وأساتذة الجامعة
ال ـ ــذي ـ ــن ل ـ ــم يـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـدروا ،ول ـ ـ ــم يـ ــأخـ ــذوا
بـ ــاالع ـ ـت ـ ـبـ ــار م ــوقـ ـفـ ـن ــا عـ ـن ــد ت ـم ــري ــر

س ــاس ـل ـه ــم ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ــان ب ـم ـق ــدورن ــا
إيـ ـق ــافـ ـه ــا ف ـ ــي وق ـ ـت ـ ـهـ ــا ،ل ـ ـ ــوال ح ـ ّـس
املـ ـس ــؤولـ ـي ــة واألخـ ــاق ـ ـيـ ــة ال ـن ـقــاب ـيــة
التي مارسناها ،والتي لم يبادلونا
الروحية النقابية نفسها التي تتميز
بها روابطنا.
ل ـه ــذا ،وأمـ ــام امل ـخــاطــر ال ـجــديــة الـتــي
تواجهها السلسلة ،ومنها إعادتها
إلى املجلس النيابي لدرسها مجددًا،
م ــع م ــا يـعـنــي ذلـ ــك م ــن الـ ـع ــودة إلــى
ال ـن ـق ـطــة ال ـص ـف ــر ،وملـ ــا كـ ــان الـصـمــت
اإليجابي ،الذي تعاملت به الروابط
وهيئة التنسيق النقابية حتى اليوم،
بات يفهم أنه ضعف وتفكك للهيئات
املكونة لهيئة التنسيق ،وب ــات ذلك
يـ ـه ــدد م ـص ـيــر ال ـس ـل ـس ـلــة ب ـكــام ـل ـهــا،
لذلك باتت الدعوة إلى عقد اجتماع
م ــوس ــع ل ـه ـي ـئــة ال ـت ـن ـس ـيــق الـنـقــابـيــة

أك ـث ــر م ــن م ـلـ ّـحــة ،وذلـ ــك ل ــدراس ــة كل
هذه املعطيات واملستجدات وإظهار
بشكل م ــدروس أن هــذه الهيئة بمن
وبما تمثل ما زالت موجودة ولديها
األس ـل ـحــة الـضــاغـطــة وال ـفــاع ـلــة ملنع
اس ـت ـم ــرار هـ ــذه ال ـه ـج ـمــة امل ـت ـمــاديــة،
ـوازهـ ــا ح ـض ــور مــؤثــر
ال ـت ــي إن ل ــم يـ ـ ُ ِ
لهيئاتنا ،فـســتـطــاح السلسلة وكــل
التضحيات والـنـضــاالت التي كانت
سببًا إلقرارها.
أي ـ ـهـ ــا ال ـ ــزم ـ ــاء ،أقـ ـ ـ ـ ـ ّـدر دق ـ ــة امل ــرح ـل ــة
وحـســاسـيـتـهــا ،وبــالــوقــت نـفـســه دقــة
عدم توقيع السلسلة وحراجته.
لــذلــك ،فلتجلس ال ــرواب ــط إل ــى طــاولــة
مستديرة وتتدارس الوضع ،واالتفاق
على آلـيــة مواجهة االحـتـمــاالت كافة.
الوقت ضيق.
* نقابي

