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تقرير

نواب االتصاالت
الجراح:
«يستجوبون» ّ
إلى النيابة العامة المالية
وقد نتجت الخيارات املحدودة انطالقًا
من «تكريس بنية اقتصادية في لبنان
يلعب فيها الريع دورًا أساسيًا%70 .
من االستثمارات تذهب إلى العقارات،
وهي تخلق فرص عمل غير مقبولة من
الذين استثمروا مئات آالف الدوالرات
عـلــى الـتـعـلـيــم .اقـتـصــادنــا غـيــر مؤهل
إلن ـت ــاج ف ــرص عـمــل (ن ـب ـي ـلــة) ،فـيـمــا ال
أفق في بنية السوق املحلية ،وهو ما
يــدفــع نـحــو الـهـجــرة بـحـثــا عــن عـمــل».
وليس واضحًا إذا كان من سوء الحظ
أو مــن حسنه ،أن يبلغ عــدد العاملني
يتراوح بني
اللبنانيني في الخليج ما ّ
 250ألفًا و 300ألف ،وهم يمثلون ثلث
العاملني املهاجرين».

فمن أصل « 50ألف طالب عمل يتدفق
سنويًا إلــى ســوق العمل ،ليس هناك
وظائف ألكثر من نصف العدد» ،وهذا
يعني أنه «في ظل البنية االقتصادية
ال ـحــال ـيــة ل ـيــس ه ـن ــاك أفـ ــق ف ــي ســوق
العمل سوى الهجرة أو االنضمام إلى
جيش العاطلني من العمل».
إذًا ،ال ـخ ـيــارات م ـح ــدودة أم ــام طالبي
الـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان م ـ ــن امل ـت ـخ ـ ّـرج ــن
ال ـج ــدد وامل ـص ــروف ــن م ــن املــؤس ـســات
ال ـق ــائ ـم ــة .ولـ ـ ــذا ،فـ ــإن «غــال ـب ـيــة الــذيــن
ليس لديهم عمل في لبنان يهاجرون
وي ـخ ـت ــارون دول الـخـلـيــج بـسـبــب ما
يعرف بالعوامل الجاذبة ،أي املداخيل
املــرتـفـعــة نسبيًا الـتــي تمنح املغترب
ً
أم ـ ــا ب ـ ـ ّـادخ ـ ــار مـ ــا ي ـت ـي ــح لـ ــه الـ ـع ــودة
إلـ ــى ل ـب ـن ــان الحـ ـق ــا .ال ـ ـجـ ــدوى املــال ـيــة
واالقتصادية من الهجرة إلى الخليج
أعـلــى بكثير مــن الـهـجــرة إل ــى أوروب ــا
حيث يكون الفرد متساويًا مع غيره،
ّ
إذ إن  %50من العاملني في فرنسا يقل
دخلهم عن  2000يورو شهريًا».

قوة المغتربين في مؤهالتهم
ّ

وفـ ــي امل ـق ــاب ــل ،فـ ــإن غــال ـب ـيــة مــواط ـنــي
الـخـلـيــج ،بشكل ع ــام ،لـيـســوا ّ
مهيئني
ل ـل ـع ـم ــل ف ـ ــي األع ـ ـ ـمـ ـ ــال املـ ـطـ ـل ــوب ــة فــي
املشاريع واالستثمارات واملؤسسات
ال ـع ــام ـل ــة هـ ـن ــاك .وهـ ـ ــذا األمـ ـ ــر يـجـعــل

الطلب على العمالة اللبنانية مرتفعا
ق ـيــاســا إل ــى الـكـلـفــة ال ـعــال ـيــة للعمالة
األوروب ـي ــة أو األمـيــركـيــة ،أو غيرهما
من الجنسيات غير العربية .اللبناني
م ـط ـلــوب ف ــي الـخـلـيــج ألن ــه قـ ــادر على
الـقـيــام بــاألعـمــال الـتــي تتطلب عمالة
م ــاه ــرة وت ـق ـن ـيــات مــرتـفـعــة وس ــواه ــا،
وكـلـفـتــه ع ـلــى امل ــؤس ـس ــات الخليجية
أعلى من العمالة اآلسيوية والعربية
بشكل عام ،لكنها تبقى أقل بكثير من
العمالة الغربية.
ل ــذا ،ف ــإن «االس ـت ـغ ـنــاء عــن اللبنانيني
ال ـع ــام ـل ــن فـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج ال ي ـم ـك ــن أن
يحصل بكبسة زر .مـتــوســط سـنــوات
الـعـمــل للبنانيني فــي الـخـلـيــج ال يقل
عــن  8س ـن ــوات ،وه ــذه خ ـبــرة ال يمكن
اسـتـبــدالـهــا بـســرعــة وسـهــولــة .وبــديــل
اللبنانيني هــو املــواصـفــات األوروبـيــة
ً
الـبــاهـظــة الـكـلـفــة ،فـضــا عــن أن عامل
اللغة والـثـقــافــة يلعب دورًا كبيرًا في
تنفيذ األعـمــال على اللبناني مقارنة
مع األوروبي» ،يقول حمدان.

التحويالت من الخليج
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¶ قال حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ملوقع
بلومبيرغ إن أرق ــام الـبـنــك الــدولــي تشير ال ــى أن
تحويالت املغتربني ستبلغ  8مليارات دوالر في
نهاية  ،2017منها مليار دوالر من دول الخليج،
أي مــا ي ــوازي  .%14.3ولفت إلــى أن هــذه األرقــام
«ك ــان ــت أع ـل ــى ،لـكـنـهــا انـخـفـضــت بـسـبــب تــراجــع
أسعار النفط» .وعلى ّ
مر السنوات املاضية ،كانت
التحويالت ضمن مسار ثابت إلى أن انخفضت
أسعار النفط التي انعكست سلبًا على املشاريع
في دول الخليج ّ
وأدت إلى خفض انفاق االستثمار
الخليجي ،وانـعـكــس ذلــك على مــداخـيــل العاملني
هناك .وباستثناء هذا العامل ،فإن املخاوف من أثر
واسع لعمليات ترحيل لبنانيني من الخليج ليست
فــي مكانها ،إذ إن عمليات الترحيل السابقة لم
تنعكس مباشرة في التحويالت.

الكتلة المتحركة «لم تتحرك»
¶ ثمة كتلة نقدية في القطاع املصرفي اللبناني
ّ
التحرك وجاهزة لالنسحاب في أي لحظة
سريعة
م ــن ل ـب ـنــان .وب ـح ـســب ت ــأك ـي ــدات حــاكــم مـصــرف
لبنان رياض سالمة ،في حوار أجري قبل يومني
مع «بنك أوف أميركا» ،يتراوح حجم هــذه الكتلة
بــن  3مـلـيــارات و 5مـلـيــارات دوالر .وفـيـمــا نقل
موقع بلومبيرغ عن سالمة قوله إن األمــوال التي
انسحبت مــن لبنان منذ استقالة الرئيس سعد
الحريري تبلغ  800مليون دوالر ،لفتت مصادر
مصرفية إلى أن هذا املبلغ ليس ودائع تم سحبها
من لبنان ،بل مجموع املبالغ التي تم تحويلها من
الـلـيــرة اللبنانية إلــى ال ــدوالر منذ بــدايــة األسـبــوع
املاضي.

اإلنتربنك %70
¶ مصادر مصرفية قالت لــ«األخـبــار» إن فائدة
اإلن ـتــرب ـنــك ب ــن امل ـص ــارف ارت ـف ـعــت ي ــوم الجمعة
املاضي إلى  %70بعدما كانت تبلغ  %4في آخر
ي ــوم عـمــل لـلـســوق املــالـيــة قـبــل اسـتـقــالــة الــرئـيــس
س ـعــد الـ ـح ــري ــري .وك ــان ــت ف ــائ ــدة اإلن ـت ــرب ـن ــك قد
ارتفعت تدريجًا في السوق ،إلى أن بلغت أقصى
مستوى لها الجمعة لتعود االثنني إلى  .%15ومن
أسباب االرتفاع أن مصرف لبنان منع املصارف
من تسييل سندات خزينة تحملها لتقنني حجم
السيولة بالليرة في األسواق والتخفيف من الطلب
على الدوالر.

ذكر هاشم الجراح بأن أمراء في السعودية يحاكمون بتهم الفساد (مروان بوحيدر)
ّ

فراس الشوفي
تـ ـ ـح ـ ـ ّـول ـ ــت جـ ـلـ ـس ــة لـ ـجـ ـن ــة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
ال ـن ـي ــاب ـ ّـي ــة أم ـ ــس إل ـ ــى م ــا ي ـش ـبــه جـلـســة
«م ـح ــاك ـم ــة» ع ـل ـنـ ّـيــة ل ــوزي ــر اال ّتـ ـص ــاالت
جمال ال ـجـ ّـراح ،على خلفية ملف شركة
«جــي دي اس» ،والتحقيق الــذي نشرته
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» عـ ــن إع ـ ـطـ ــاء الـ ـ ـج ـ ـ ّـراح مـ ــواد
وم ـ ـعـ ـ ّـدات م ــن أم ـ ــاك ه ـي ـئــة «أوجـ ـي ــرو»
ّ
بحجة قـيــام األخـيــرة
للشركة املــذكــورة،
بأعمال ملصلحة الهيئة .ومــع أن البالد
ّ
ّ
تمر فــي ظــروف سياسية قاسية ،إل أن
اللجنة عقدت اجتماعها أمس وناقشت
«االرتـ ـّك ــاب ــات ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي ت ـح ـصــل»،
ملــا ملـلــف االت ـصــاالت مــن أهـمـ ّـيــة ،على ما
ّ
تؤكد مصادر في اللجنة .واختصر أكثر
مــن نــائــب اج ـت ـمــاع أم ــس بــالـحــديــث عن
وجود عيوب في قرارات الوزير األخيرة،
ّ
و«فوضى منظمة غير مسبوقة لتدمير
قطاع االتصاالت وهيئة أوجيرو وليبان
تيليكوم لحساب الـشــركــات الـخـ ّ
ـاصــة»،
ً
فـضــا عــن تأكيد اللجنة ض ــرورة فسخ
ق ــرار الــوزيــر املـطـعــون فـيــه أم ــام مجلس
شـ ــورى ال ــدول ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ت ـحـ ّـرك
ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة امل ــال ـي ــة لـلـتـحـقـيــق فــي
عمليات تسليم معدات وكابالت لـ«جي
دي اس» من «أوجيرو» ،كما أشار رئيس
الـلـجـنــة ال ـنــائــب ح ـســن ف ـضــل ال ـل ــه بعد
االجتماع.
وبعد أن افتتح فضل الله الجلسة ّ
بمقدمة
ّ
ّ
سياسية ،مــؤكـدًا ض ــرورة عــودة الرئيس
سعد الـحــريــري إلــى لبنان ،أعطى الكالم
للجراحّ ،
للرد على أسئلة الجلسة املاضية.
ّ
وبـحـســب أح ــد ال ـن ــواب ال ـحــاضــريــن ،قــدم
ّ
الجراح عرضًا بانوراميًا للملف ،تمحور
ّ
حول «حرصه على املال العام» ،مؤكدًا أن
املعدات التي تسلمها الوزارة للشركة هي
بهدف القيام بأعمال لـ«أوجيرو» وليس
ّ
لـلـشــركــة .ث ـ ّـم تــولــى الـنــائــب يــاســن جابر
ّ
الـ ـك ــام ،م ــؤكـ ـدًا ل ـل ـجــراح أن ق ـ ــراره تـلــزيــم
شركة «جي دي اس» األعمال استند إلى
مرسوم صدر عام  ،1996بينما صدر في
ع ــام  2002قــانــون االت ـص ــاالت ،والـقــانــون
ً
يلغي امل ــرس ــوم ،ســائــا وزي ــر االت ـصــاالت
مل ــاذا لــم يــأخــذ األم ــر فــي االع ـت ـبــار؟ وملــاذا
ّ
تذكر هذا املرسوم بعد سنوات طويلة؟
وتـ ـ ـح ـ ـ ّـدث ال ـ ـنـ ــائـ ــب ع ـ ـ ّـب ـ ــاس هـ ــاشـ ــم عــن
املعلومات التي نشرتها «األخبار» ،وحني
حاول الوزير الرد على املعطيات ،واجهه
هاشم باملستندات .وقال هاشم ّ
للجراح إنه
ّ
يسأله حرصًا على مصلحته ،مذكرًا إياه
بأن «أمراء في السعودية يحاكمون بتهم
الفساد» ،ألن ّ
املس بقطاع االتصاالت الذي
ً
ّ
يدر ماال كبيرًا على الخزينة ،وهو بمثابة
اإلي ـ ـ ـ ــراد ال ــوح ـي ــد ف ــي م ــواج ـه ــة ع ـجــزيــن
ه ـمــا ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـض ـم ــان االج ـت ـمــاعــي،
ّ
يعتبر ّ
مسًا باألمن القومي للبالد .وعلق
هــاشــم عـلــى قـ ــرارات ال ــوزي ــر و«أوج ـي ــرو»
ّ
املتعلقة بإعطاء الشركة املذكورة معدات
ّ ً
ووص ــات وكــابــات مــن «أوج ـي ــرو» ،أوال

بالتأكيد على أن تسليم املعدات للشركة
كــان ّ
يتم بني  14و 19أيلول  ،2017بينما
قرار الوزير املتعلق بتسليم املواد للشركة
ألشغال ملصلحة أوجيرو صــادر بتاريخ
ً
 9ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي  ،2017ف ـض ــا ع ــن أن
ً
كاتب القرار «كــان مستعجال» ،ووقــع في
عـ ّـدة أخطاء لناحية ذكــر املــواد والفقرات
وترتيبها .وس ــأل هــاشــم إن كــانــت إحالة
ال ــوزي ــر كــافـيــة إلع ـط ــاء ال ـشــركــة امل ـع ــدات،
وملاذا ّ
تم ًإصدار قرار؟ «هذا األمر يعني أن
هناك خطأ ما أو خشية ،علمًا بأن اإلحالة
تـسـتـنــد إلـ ــى تــوج ـي ـهــات ال ــوزي ــر ولـيــس
ّ
إلــى طـلــب أوج ـي ــرو» ،كـمــا أك ــدت املـصــادر
ال ـن ـيــاب ـيــة .ك ــذل ــك س ــأل ه ــاش ــم ع ــن ال ـفــرق
بــن أوام ــر التسليم ال ـصــادرة عــن الــوزيــر

منظمة غير
فوضى ّ
مسبوقة لتدمير قطاع
االتصاالت لمصلحة
الخاصة
الشركات
ّ

وما تم تسليمه ،وهل «أوجيرو اجتهدت
مــن تـلـقــاء نـفـسـهــا؟»ّ .
وأي ــد الـنــائــب ن ـ ّـواف
املــوســوي مداخلة جابر وهــاشــم ،مطالبًا
بـمـعــالـجــة األم ــر قـبــل أن تـصـبــح الـشــركــة
أمرًا واقعًا .وسأل أكثر من نائب عن ذرائع
ّ
الجراح الــذي علل تسليمه املــواد للشركة
بأنها تقوم بأشغال لحساب «أوجيرو»،
وتمديد خطوط موازية ،بالقول إنه «إذا
كــانــت ت ـقــوم بــأع ـمــال ملـصـلـحــة أوج ـي ــرو،
ف ـل ـم ــاذا تـ ـ ّـم ت ـس ـع ـيــر هـ ــذه املـ ـ ـ ــواد؟ ووف ــق
ّ
أي آلـيــة تــم تسعيرها؟ ومــن يــراقــب عمل
الشركة ومــا تـقــوم ب ــه؟» .وج ــرى الحديث
ع ــن أهـمـيــة ق ـطــاع االتـ ـص ــاالت الـلـبـنــانــي،
ومــا يـ ّ
ـؤمـنــه مــن م ــردود ،وصــل حـ ّـد اتهام
الوزير بتعطيل هذا القطاع (أي أوجيرو
أو ليبان تيليكوم) ،الذي ّ
يقدر بما بني 8
مليارات و 20مليار دوالر.
وعـ ـل ــى أه ـم ـي ــة مـ ــداخـ ــات الـ ـ ـن ـ ــواب ،قـ ـ ّـدم
النائب سامر سعادة معلومات عدة ّ
عما
ّ
يحصل داخ ــل وزارة االت ـص ــاالت ،متهمًا
الــوزيــر بــأنــه «يعمل على تدمير القطاع
ّ
ملصلحة الشركات الـخـ ّ
ـاصــة» .إل أن أبرز
ّ
ما قاله سعادة كان كالمه عن أن الجراح
«اسـتـغــل اإلج ــازة الـتــي أخــذهــا مــديــر عام
«أوجيرو» عماد كريدية ،الشهر املاضي،
ل ـت ـمــريــر ق ـ ـ ـ ــرارات ،م ـن ـهــا م ـن ــع مـهـنــدســي
«أوجيرو» من إكمال العمل في األشرفية
وال ـح ـم ــرا ،عـلــى أن ت ـقــوم «ج ــي دي اس»
بهذه األعمال ،كما قرارات تسليم ّ
املعدات،
مـسـتـعـيـضــا ع ــن تــوقـيـعــه بـتــوقـيــع مــديــر
التدقيق الداخلي أحمد رمالوي».

