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تقرير

حين يدخل االنقالب التركي إلى لبنان
ً
ذكـ ــر أن حـ ــرب أج ـ ــرى ت ـع ــدي ــا عـلــى
بندين في دفتر شــروط املناقصات
ّ
املـ ـ ـق ـ ــدم ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ذلـ ـ ــك ي ـنــاقــض
االت ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـ ــذي جـ ـ ــرى ف ـ ــي م ـج ـلــس
ّ
الـ ـ ـ ـ ــوزراء .وق ـ ــد اتـ ـه ــم ب ــاس ـي ــل أم ــس
ح ــرب بـتـعــديــل الـبـنــديــن ل ـ «تـطـيـيــر»
شركة «أوراس ـكــوم» املشغلة لشبكة
«ألـ ـف ــا» م ــن امل ـن ــاق ـص ــات ،ألن ح ــرب
يتهم إدارة «أوراس ـك ــوم» فــي لبنان
بــأن ـهــا م ـق ـ ّـرب ــة م ــن ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
ال ـح ــر .وق ــد اس ـت ـمــر ال ـن ـق ــاش بـشــأن
م ـ ـلـ ــف االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت مـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة
وال ـن ـصــف ص ـبــاحــا ل ـغــايــة ال ــواح ــدة
مــن بعد الـظـهــر .وبحسب املـصــادر،
ي ـ ــرف ـ ــض وزي ـ ـ ـ ـ ــرا ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ــوطـ ـن ــي
الـ ـح ــر أن ُ
«ي ـ ـجـ ــري ح ـ ــرب م ـنــاق ـصــة
شـ ـ ــركـ ـ ــات ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــوي مـ ـ ــع إضـ ــافـ ــة
ال ـت ـعــديــات عـلــى دف ــات ــر ال ـش ــروط»،
ّ
فــي حــن أن ح ــرب «ب ــدا ُم ـصـ ّـرًا على
ّأن ه ــذه ال ـت ـعــديــات أســاس ـيــة لـســدّ
الـثـغــر فــي دفــاتــر ال ـش ــروط» .انتهى
النقاش باالتفاق على تكليف حرب
بــإعــداد مـشــروع وتقديم مقترحاته
ب ـخ ـص ــوص عـ ـق ـ َـدي إدارة شــرك ـتــي
ال ـهــاتــف ال ـخ ـل ـيــوي وم ـتــاب ـعــة بحث
هذا املوضوع في جلسة مخصصة
مل ـنــاق ـشــة م ـل ــف االت ـ ـصـ ــاالت ف ــي ٢٧
الجاري.
ُ
أمـ ــا ف ــي م ــا خـ ـ ّـص ال ـه ـب ــات امل ـق ـ ّـدم ــة
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـس ـت ـض ـي ــف
الجـ ـئ ــن سـ ــوريـ ــن ع ـل ــى أراضـ ـيـ ـه ــا،
ف ـقــد قـسـمــت ال ـ ـ ــوزراء «حـ ــول أحـقـ ّـيــة
كل منطقة وكــل قطاع في الحصول
ع ـلــى امل ـس ــاع ــدة» .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار،
«شهد النقاش توترًا بني الوزيرين
رش ـي ــد درب ـ ــاس الـ ــذي ي ــري ــد تجيير
املساعدات إلــى طرابلس ووائــل أبو
فاعور الذي يعتبر أن من حق وزارة
الصحة الحصول على املساعدات».
ف ـس ــأل أبـ ــو ف ــاع ــور دربـ ـ ــاس إن كــان
«م ــرف ــأ سـيــاحــي ف ــي طــراب ـلــس أول ــى
باملساعدات من املستشفيات».

الجرذان تقلق سالم!
في املقابل ،يستعد الوفد اللبناني
ب ــرئ ــاس ــة رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ت ـم ــام
ســام لــانـتـقــال إلــى مــوريـتــانـيــا في
ال ـخ ــام ــس وال ـع ـش ــري ــن م ــن ال ـج ــاري
ل ـل ـم ـش ــارك ــة ف ــي ق ـم ــة ع ــرب ـي ــة ،عـلـمــا
بــأن وزي ــر املــالـيــة عـلـ ّـي حـســن خليل
ك ــان ق ــد أب ـلــغ س ــام أنـ ــه ل ــن ي ـشــارك
في الوفد بسبب ارتباطات معينة،
فيما الـسـبــب الحقيقي هــو استياء
الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري مــن ع ــدم إدراج
سالم ملف النفط والغاز على طاولة
ّ
مجلس ال ــوزراء ،علمًا بــأن الرئيس
سالم قرر عدم املبيت في نواكشوط
ب ــل ف ــي املـ ـغ ــرب ،ع ــازي ــا ال ـس ـبــب إلــى
دواع بيئية وصحية« ،بعدما وردت
ٍ
إل ـ ــى رئـ ــاسـ ــة ال ـح ـك ــوم ــة م ـع ـلــومــات
عـ ــن انـ ـتـ ـش ــار الـ ـ ـج ـ ــرذان فـ ــي ف ـن ــادق
العاصمة املــوريـتــانـيــة» ،بحسب ما
زعمت مصادر وزارية!
أما على الصعيد األمني ،فقد أوقف
ال ـج ـي ــش ب ــاخ ــرة ق ــادم ــة م ــن تــركـيــا
لالشتباه فــي وجــود ذخــائــر حربية
على متنها اسـتـنــادًا إلــى معلومات
أمـنـيــة تـفـيــد بـنـقــل شـحـنــات أسلحة
إلــى مجموعات ّمسلحة في الشمال
اللبناني .وقــد نفذ عناصره عملية
م ـس ــح ل ـل ـش ـح ـن ــات امل ـ ــوج ـ ــودة عـلــى
منت الباخرة ،من دون أن ُيعرف إذا
م ــا ت ــم ض ـبــط أس ـل ـحــة أو ذخ ــائ ــر أو
ممنوعات .وقــد اتخذ تدابير أمنية
مـ ـش ــددة ف ــي م ــرف ــأ ط ــرابـ ـل ــس حـيــث
ّ
طوق الباخرة اآلتية من تركيا ،كذلك
أجــرى عملية تفتيش واسـعــة داخــل
املــرفــأ .وقــرر الجيش نقل الشحنات
إلـ ـ ـ ــى م ـ ــرف ـ ــأ ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ل ـت ـف ـت ـي ـش ـه ــا،
ّ
بسبب تعطل جهاز املسح في مرفأ
طرابلس.

تحول الحدث التركي حدثًا
لبنانيًا ،بترقب ارتداداته ،وأيضًا
بفعل تضامن شرائح لبنانية
مع الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان ،حتى في استخدامه
القوة في قمع معارضيه
واالنقالبيين
هيام القصيفي
بلورت إيران تدريجًا دورها في منطقة
الـشــرق األوس ــط ،وضاعفت فــي األع ــوام
األخـيــرة مــن حضورها فيه ،مــن العراق
إل ــى ســوريــا ول ـب ـنــان .فــي امل ـقــابــل ،ظلت
تــرك ـيــا ـ ب ـح ـســب س ـيــاســي م ـط ـلــع على
الوضع التركي ـ تبحث عن دور ،بعدما
ح ـ ــاول ال ــرئ ـي ــس رجـ ــب ط ـيــب أردوغـ ـ ــان
مـ ـن ــذ كـ ـ ــان رئـ ـيـ ـس ــا ل ـ ـ ـلـ ـ ــوزراء ،اع ـت ـم ــاد
سياسة خارجية مختلفة عن تلك التي
كانت تتبعها تركيا – أتــاتــورك تقليدًا،
والـقــاضـيــة بــاالنـكـفــاء عـ ّـمــا يحيط بها،
واالن ـص ــراف إل ــى بـنــاء ال ــدول ــة وترتيب
أوض ـ ــاع ـ ـه ـ ــا ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة .ل ـ ـكـ ــن ت ــرك ـي ــا
أردوغان لم تتمكن من بلورة هذا الدور
الخارجي ،وإن سعت جاهدة ،وال سيما
في األزمات اإلقليمية األخيرة ،ألن تكون
لها كلمة فصل ،وبقيت عاجزة عن ذلك.
م ــع تـغـيــر امل ـعــادلــة الـتــركـيــة ال ـتــي رغــب
أردوغ ـ ـ ـ ــان ف ــي إح ــداث ـه ــا بـتـغـيـيــر نـمــط
الـسـيــاســة الـخــارجـيــة ،ولـعــب دور أكبر
فــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي ـ ـ ـ ـ اإلس ــام ــي ،جــرت
م ـحــاوالت عــدة لقلب املنحى التقليدي
بــاالبـتـعــاد عــن م ـ ّـد الـيــد الـتــركـيــة خــارج
ح ـ ــدوده ـ ــا واالك ـ ـت ـ ـفـ ــاء ب ـ ـ ـ ـ ــإدارة شـ ــؤون
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ال ـع ـل ـم ــان ـي ــة ،وم ـع ــال ـج ــة
مـشــاكـلـهــا ،ومـنـهــا صــراعـهــا املــزمــن مع
األكراد .ومع التحول الذي رغب فيه نحو
م ــزي ــد م ــن األس ـل ـمــة وت ـقــريــب املــؤسـســة
الدينية من الــدولــة ،ظلت محاوالته في
إط ــاره ــا امل ـح ــدود :الـلـعــب عـلــى املشاعر
اإلس ــامـ ـي ــة والـ ـع ــربـ ـي ــة ،وال ـ ـخـ ــاف مــع
الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز في
مــؤت ـمــر داف ـ ــوس ح ــول ح ــرب غـ ــزة ،ومــا
جــرى الحـقــا على هــذا الـخــط ،ومحاولة
اس ـت ـجــرار ال ـت ـعــاطــف ال ـعــربــي ،وسـحــب
القضية الفلسطينية من اليد اإليرانية.
وحـتــى لبنانيًا ،فــي ال ـعــودة بـعــد حــرب
ت ـمــوز ع ــام  2006إل ــى لـبـنــان والـجـنــوب
ع ـب ــر ق ـ ــوة ع ـس ـك ــري ــة مـ ــن خ ـ ــارج ال ـق ــوة
الدولية ،واإلطاللة على لبنان من بيروت
والعالقة مع عائلة الحريري ،والزيارات

اللبنانية الرسمية ألنقرة ،وزيارة وزير
الـخــارجـيــة الـســابــق أحـمــد داود أوغـلــو
للكواشرة العكارية التي يتحدث أهلها
التركية .لكن حضور تركيا ظل هامشيًا
ً
وخ ـ ـ ـجـ ـ ــوال ،ولـ ـ ــم ت ـت ـم ـك ــن مـ ــن ال ـت ــدخ ــل
املباشر في الشؤون اللبنانية الداخلية،
واقتصر حضورها على بعض املظاهر
ف ــي طــراب ـلــس وع ـك ــار وت ـعــزيــز عــاقــات
اقتصادية وسياحية.
انـ ـ ـ ـ ــدالع ح ـ ــرب س ـ ــوري ـ ــا قـ ـل ــب م ـفــاه ـيــم
الحضور التركي الــذي سعى نحو عقد
مــن الــزمــن إلــى إبـقــاء الخطوط مفتوحة
م ـ ــع ج ـم ـي ــع ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى ،إيـ ـ ـ ـ ــران وسـ ــوريـ ــا
ولبنان وأوروب ــا وواشـنـطــن وموسكو.
ال ـ ـت ـ ـبـ ــدل ال ـ ـجـ ــوهـ ــري ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــة مــع
النظام الـســوري والرئيس بشار األسد
ّ
غير كثيرًا دور أنـقــرة ،بعدما أصبحت
طــرفــا فــي ال ـح ــرب ،بــدعـمـهــا للمعارضة
ومطالبتها بإسقاط الرئيس السوري.
ت ـبــدلــت طـبـيـعــة ال ـح ـض ــور ال ـت ــرك ــي في
ســوريــا وال ـعــاقــات مــع ال ــدول العربية،
من دون أن ننسى العالقة غير السوية
مع السعودية أيام امللك الراحل عبد الله
بن عبد العزيز ،ومحاولة أنقرة سحب
بـســاط زعــامــة الـعــالــم اإلســامــي مــن يد
ً
الرياض ،فضال عن عالقتها بمصر التي
تشكل حجر زاوي ــة أســاسـيــا فــي العالم
ال ـس ـن ــي .ل ـكــن أن ـق ــرة ب ــزع ــام ــة أردوغـ ـ ــان
أرادت ،بـ ـع ــد ح ـ ــرب س ـ ــوري ـ ــا ،تـثـبـيــت
دعــامــة «سنية « لها ،مــن خــال التحكم
بــامل ـعــارضــة إلس ـق ــاط األس ـ ــد ،وح ـضــور
دولي من خالل اإلمساك بورقة النازحني
السوريني إلى أوروبا.
ج ــاء االن ـق ــاب الـعـسـكــري ليضع تركيا
ع ـلــى م ـحــك داخـ ـل ــي وإق ـل ـي ـمــي ودول ـ ــي.
ومـهـمــا كــانــت هــويــة الـقــائـمــن ب ــه ،فــإن
تــركـيــا ستعيش ردح ــا مــن الــزمــن تحت
وط ــأة ارت ــدادات ــه .وه ــذا أم ــر سينعكس
ح ـت ـمــا ع ـلــى عــاقــات ـهــا ودورهـ ـ ــا ب ــدول
امل ـن ـط ـقــة ،ألن ــه ك ـشــف أن أردوغ ـ ـ ــان (مــن
خــال ّ
رد الفعل الــداخـلــي وحملته على
منتقديه مــن دول العالم) لــم يعد قــادرًا
على العيش على التناقضات ومحاولة
اإلف ــادة مــن الـعــالــم اإلســامــي مــن جهة،
فيأخذ منه مــا يـفـيــده ،والـعــالــم الغربي
مــن جهة أخ ــرى ،مــن دون أن يــدفــع ثمن
سياسة البيع وال ـشــراء الـتــي يـقــوم بها
منذ سنوات.
ما يعنينا لبنانيًا ،هو تحول االنقالب
الـ ـت ــرك ــي م ـ ــادة س ـي ــاس ـي ــة فـ ــي ال ـخ ــاف
الــداخـلــي ،وعنصر جــذب بحملة تأييد
ألردوغـ ــان .علمًا أن لتركيا ،كما سبق،
حضورًا هامشيًا في لبنان ،ولــم يلحظ
لها أي تدخل فعلي في شؤونه الداخلية.

وإذا كــانــت ق ــوى ف ــي  8آذار ق ــد نـظــرت
إل ــى االن ـق ــاب بــوصـفــه وسـيـلــة إلطــاحــة
خصم سوريا وإيران وداعم املعارضني
السوريني ،فإن تعاطي بعض األوســاط
السنية مع االنقالب وتداعياته التركية
الــداخ ـل ـيــة وردود ال ـف ـعــل ال ــدول ـي ــة ،وال
سيما تجاه أسلوب القمع الذي يعتمده
أردوغـ ـ ـ ـ ــان ض ــد م ـع ــارض ـي ــه ،وامل ــواق ــف
امل ـ ــؤي ـ ــدة ل ـ ــه ،جـ ـن ــح أي ـ ـضـ ــا ف ـ ــي اتـ ـج ــاه
اس ـت ـث ـم ــار إفـ ـش ــال االن ـ ـقـ ــاب ،م ــا يـفـتــح
الباب أمام سيل من األسئلة في الوسط
السياسي ،حــول طبيعة ّ
رد الفعل هذا،
سياسيًا أو شعبيًا ،تجاه السلطة التي
يمثلها أردوغ ــان ،بعدما تحول الحدث
ال ـت ــرك ــي م ـنــاس ـبــة لـتـنـفـيــس االح ـت ـق ــان،
واسـتـعــادة أمـجــاد الــدولــة التركية .ملــاذا
الـتـفــاعــل م ــع ه ــذه الـسـلـطــة ف ــي الــوســط
الـسـنــي الـلـبـنــانــي؟ هــل هــي ال ـقــوة التي
كانت تمثلها تركيا العثمانية تاريخًا،
ويـحــاول أردوغ ــان مع كل املشاكل التي
تـعـتــري ب ــاده أن يـظـهــر بـهــا م ــن خــال
األس ــال ـي ــب الـعـنـفـيــة وق ـم ــع امل ـعــارضــن

حضور تركيا ظل
هامشيًا ،ولم تتمكن
من التدخل في الشؤون
اللبنانية الداخلية

وامل ـت ـظــاهــريــن واالن ـق ــاب ـي ــن؟ أم أن ــه ال
يمكن فصل سوريا ودور إيــران وحزب
الله في حربها ،عن هذا الشعور بوجود
قــوة سنية مماثلة تشكل تــوازن الرعب
ه ـ ــذا فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ،وت ـج ـع ــل م ـن ـهــا ن ـدًا
إليران .فبعد حرب تموز لم يكن الدخول
التركي إلى لبنان دخول املتحدي لحزب
الـلــه .بــل الـعـكــس ،كــان أردوغـ ــان ال يــزال
ينسج عالقة مع األســد ومع إيــران .لكن
س ـنــوات ال ـحــرب ال ـســوريــة ورف ــض دور
حزب الله ،جعل الشريحة السنية تنظر
إلى أي دور سني قوي يتعاظم تدريجًا،
على قاعدة أنه تنفيس لالحتقان تجاه
سياسة إيــران وحزب الله .فكيف الحال
ومن يحاول اليوم أن يفرض قوته ضد
م ـعــارض ـيــه ،ه ــو خ ـصــم األسـ ــد وال ـقــائــم
بـتـقــريــب املــؤسـســة الــديـنـيــة مــن اإلدارة
الـتــركـيــة وال ـعــامــل عـلــى قـمــع املـتـمــرديــن
العلمانيني.
إشكاالت كثيرة أفرزها الحدث التركي،
وسيناريوات عدة ترسم مرحلة ما بعد
االنقالب .لكن في لبنان ،ال يوجد سوى
مـنـظــار واح ــد لــرؤيــة أي ح ــدث إقليمي
من وزن االنقالب و»انتصار» أردوغــان،
حرب سوريا وموقع حزب الله فيها .ما
عدا ذلك ،سؤال برسم مؤيدي أردوغان،
م ــن الـلـبـنــانـيــن :ه ــل يـعـكــس ّ
رد الـفـعــل
«ال ـف ـطــري» ـ إذا صــح التعبير ـ بتأييد
الرئيس التركي ،الجو السني اللبناني
ً
كله ،وأين موقع السعودية ،ومصر مثال
ال ـتــي ال تجمعها عــاقــة ج ـيــدة بتركيا
ســابـقــا وب ــأردوغ ــان حــديـثــا ،عـلـمــا أنها
طــا ّملــا شـكـلــت تــاريـخـيــا مــوقـعــا متميزًا
لسنة لبنان؟

تحول الحدث التركي مناسبة لتنفيس االحتقان واستعادة أمجاد الدولة التركية (األناضول)

تقرير

«إبريق زيت» التمديد للخلوي
حـكــايــة الـتـمــديــد للشركتني املشغلتني
لـلـهــاتــف ال ـخ ـل ـيــوي ت ـك ــاد تـشـبــه قصة
«إبريق الزيت» في جمهورية «أباريق
الـ ـ ــزيـ ـ ــت» الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة .وب ـ ـم ـ ـعـ ــزل ع ـ ــن أن
مناقصة تشغيل شبكتي الخلوي هي
«خ ـص ـخ ـصــة لـلـخـصـخـصــة» م ــن دون
أي جــدوى اقتصادية ،إذ أن الشبكتني
ّ
مملوكتان مــن الــدولــة وهــي التي تلزم
تشغيلهما وصيانتهما وتوسيعهما
واالسـتـثـمــار فيهما وأس ـع ــار الــدقــائــق
وال ـب ــاق ــات ...إال أن الـحـكــايــة تـعــود الــى
نيسان  ،2015عندما انتهت مدة العقد
امل ــوق ــع ب ــن ال ــدول ــة ومـجـمــوعــة «زي ــن»
ال ـك ــوي ـت ـي ــة (إلدارة وت ـش ـغ ـي ــل شـبـكــة
«تــاتــش») وشــركــة «أوراس ـكــوم تلكوم»
املصرية (الدارة وتشغيل شبكة «ألفا»).
يــوم ـهــا ،ق ـ ّـرر مـ ّجـلــس الـ ـ ــوزراء الـتـمــديــد
للشركتني املشغلتني حتى نهاية ،2015
عـلــى أن ي ـطــرح تـشـغـيــل الـشـبـكـتــن في
م ـنــاق ـصــة ق ـب ــل ن ـه ــاي ــة الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
ُ
وكـ ـل ــف وزي ـ ــر االت ـ ـصـ ــاالت إعـ ـ ــداد دفـتــر
ش ــروط لطرحه على الـحـكــومــة .ويتهم
التيار الوطني الـحــر حــرب بــأنــه وضع

ن ـصــب عـيـنـيــه اس ـت ـب ـعــاد «أوراسـ ـك ــوم»
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـقـ ــول إن ـ ـهـ ــا خ ــاضـ ـع ــة ل ـل ـن ـفــوذ
السياسي للتيار ،وهو ما يــردده وزير
االتصاالت علنًا في مجالسه.
جـ ـ ـ ــرى بـ ـ ــدايـ ـ ــة وضـ ـ ـ ــع شـ ـ ـ ــرط إضـ ــافـ ــي
للمناقصة ،ينص على أن تكون الشركة
املتقدمة للمشاركة قد أدارت ،على مدى
خمس سنوات ،شبكات خلوية تضم 10
يقول
ماليني مشترك كحد ادنى .وفيما ّ
خصوم حــرب إن تعقيد الـشــروط ينفر
ال ـشــركــات الـعــاملـيــة الـكـبـيــرة ك ــون قيمة
العقد غير مغرية لها ،يرد مؤيدوه بأنه
يريد حماية املناقصة من الشركات غير
ال ـك ـفــوءة ال ـتــي تــديــر شـبـكــات صـغـيــرة،
واجـ ـ ـت ـ ــذاب ش ـ ــرك ـ ــات ك ـ ـبـ ــرى لـتـشـغـيــل
الشبكتني.
وبعد إقــرار اللجنة الوزارية املؤلفة من
الـ ــوزراء حــرب ومحمد فنيش وجـبــران
ّ
بــاس ـيــل دف ـتــر الـ ـش ــروط ،تـبــلـغــت إدارة
املـنــاقـصــات مــن األمــانــة الـعــامــة ملجلس
ال ـ ــوزراء ق ــرار املـجـلــس املـتـعـلـ ّـق بــإجــراء
املناقصة ،من دون الدفتر .وتلقت كتابًا
آخــر مــن وزارة االت ـصــاالت تطلب منها

إط ـ ــاق امل ـنــاق ـصــة «ع ـل ــى أس ـ ــاس دفـتــر
الـشــروط املــرفــق» .عندها أرسـلــت إدارة
املـنــاقـصــات كـتــابــا إل ــى األم ــان ــة الـعــامــة
ملجلس ال ــوزراءً ،
بناء على كتاب وزارة
االتصاالت الذي يتضمن دفتر الشروط،
ل ـتــأك ـيــد أنـ ــه ه ــو ن ـف ـســه الـ ـ ــذي أقـ ـ ـ ّـر فــي
مجلس الوزراء .إال أن االدارة لم تحصل
ّ
ليتبي الحقًا أن
على أي ُ إجابة رسمية.
تغييرًا أدخل على بندين وردا في دفتر
الشروط ،وهما:
ـ ـ ـ يـ ـف ــرض ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــارضـ ــن أن ي ـكــون
لديهم عدد مشتركني تراكمي يساوي 5
ماليني مشترك.
ـ أن يكون لدى الشركة العارضة خبرة
كافية فــي مجال شبكات االتـصــاالت ال
ّ
تقل عن  5سنوات.
فيما دفتر الشروط الذي أرسلته وزارة
االتصاالت إلى إدارة املناقصات تضمن:
ـ ـ ـ أن يكون لــدى الشركات العارضة 10
م ــاي ــن م ـش ـتــرك ع ـلــى م ــدى  5س ـنــوات
بشكل مستمر.
ـ ـ ـ أن يـكــون للشركة الـعــارضــة خـبــرة ال
ّ
تقل عن  10سنوات.

علمًا ان البند األول يؤدي أوتوماتيكيًا
الى إقصاء «أوراسكوم» عن املناقصة.
وج ـ ـ ــرى اس ـت ـب ـع ــاد «أوراس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوم» عــن
امل ـن ــاق ـص ــة ب ـح ـج ــة ت ـقــدي ـم ـهــا األوراق
املطلوبة بعد انتهاء الدوام الرسمي ،ما
دفع الشركة للجوء الى مجلس شورى
ال ــدول ــة الـ ــذي أصـ ــدر ق ـ ــرا ّرًا ملصلحتها
يقضي بتأجيل مــوعــد ف ــض الـعــروض
للسماح لـهــا بــاملـشــاركــة فــي املناقصة.
غير أن «أوراسكوم» امتنعت عن تقديم
أي عـ ــرض ل ـن ـســف امل ـن ــاق ـص ــة ال ـت ــي لــم
تتقدم اليها ســوى شركتني («أوران ــج»
الفرنسية و«زيـ ــن») بـعــدمــا رأت بأنها
س ـت ـت ـع ــرض ل ــاس ـت ـب ـع ــاد .ومـ ـن ــذ ذل ــك
ال ـح ــن ،ب ــدأ ح ــرب الـتـمــديــد للشركتني
املشغلتني شهريًا.
ف ــي جـلـســة الـحـكــومــة أم ــس ،ع ــاد حــرب
بــدف ـتــر ش ـ ــروط ج ــدي ــد وبـ ـش ــروط أكـثــر
س ـ ـهـ ــولـ ــة تـ ـتـ ـي ــح الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاح ب ـت ــوس ـي ــع
امل ـنــاف ـســة .لـكــن ال ــاف ــت ان ــه ضـ ّـمــن هــذه
ال ـ ـشـ ــروط ،مـ ـج ــددًا ،ال ـب ـنــد ن ـف ـســه حــول
العشرة ماليني مشترك.
(األخبار)

