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مجتمع وإقتصاد
ّ
ّ
ّ
ّ
وعمال «أوجيرو» واالتحاد ّ
موظفي ّ
وقانونية للقرار  1/365الصادر عن وزير
دستورية
العمالي العام أكثر من  20مخالفة
متابعة فندت نقابة
المقدمة في  8تموز الحالي أمام مجلس شورى الدولة إلبطال القرار المنعدم الوجود ،باعتباره تجاوز ّ
ّ
االتصاالت جمال ّ
حد
الجراح ،في المراجعة
ّ
السلطة وأساء استعمال هذه السلطة بما يسمح بالتفريط بالمال ّ
البصرية ،ومنحها مجانًا لشركة
العام واإليرادات الممكن تحصيلها من األلياف
«غلوبال داتا سيرفيسز »GDS

ّ
ّ
نقابة موظفي «أوجيرو» تطعن بمرسوم الجراح:

ّ
« »GDSال تملك أي خبرة في تمديد األلياف البصرية
فيفيان عقيقي
ّ
تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ـ ــت ن ـ ـقـ ــابـ ــة م ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــي وع ـ ـمـ ــال
ّ
«أوج ـي ــرو» واالت ـحــاد الـعــمــالــي الـعــام،
بمراجعة إبطال ،أمــام مجلس شورى
ال ـ ــدول ـ ــة ،لـ ــوقـ ــف ت ـن ـف ـي ــذ قـ ـ ـ ــرار وزي ـ ــر
ّ
الجراح رقم ،1/365
االتصاالت جمال
ال ـ ـ ــذي أج ـ ـ ــاز ل ـش ــرك ــة «غـ ـل ــوب ــال داتـ ــا
س ـي ــرف ـي ـس ــز» ب ـت ـمــديــد ش ـب ـكــة أل ـي ــاف
ّ
ّ
ّ
املحلية،
الهاتفية
بصرية في املسالك
ً
ً
ّ
اب ـت ــداء مــن امل ــراك ــز الـهــاتـفــيــة ،وص ــوال
إلـ ــى املـ ـب ــان ــي ،وت ــرك ـي ــب تـجـهـيــزاتـهــا
ّ
الهاتفية والـسـنـتــراالت،
داخ ــل الـجــور
وإبـطــال الـقــرار لكونه منعدم الوجود
ولـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوزه ح ـ ـ ّـد ال ـس ـل ـط ــة وإسـ ـ ـ ــاءة
استعمالها ولكونه مشوبًا بمخالفات
فادحة يستحيل معها إسناده إلى أي
حكم من أحكام القانون.
ّ
ت ـس ـت ـنــد ن ـق ــاب ــة م ــوظ ـف ــي «أوج ـ ـيـ ــرو»
فـ ــي املـ ــراج ـ ـعـ ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـضـ ــرر ال ــاح ــق
بأعضائها ،لكونها «الهيئة التي تدير
ح ـص ـرًا ق ـط ــاع االتـ ـص ــاالت ف ــي لـبـنــان
ت ـح ــت وصـ ــايـ ــة وزارة االتـ ـ ـص ـ ــاالت»،

تستعرض المراجعة
المخالفات التي ينطوي
عليها القرار واألخطاء التي
تعتري تفسيره وتطبيقه
وم ــن أهــداف ـهــا «ال ـح ـفــاظ عـلــى حـقــوق
امل ـس ـت ـخــدمــن وال ـع ـم ــال والـ ــدفـ ــاع عن
مصالحهم وديمومة عملهم» ،وتاليًا
إن «ال ـقــرار  1/365ال ــذي صــدر فــي 11
أيــار املاضي بشكل مفاجئ ومشبوه،
م ــن دون اع ـت ـم ــاد اآللـ ـ ّـيـ ــة ال ـقــانــونـ ّـيــة
واملـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــارف عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،لـ ـجـ ـه ــة إج ـ ـ ــراء
الــدراســات وتحديد األسـبــاب املوجبة
واملـ ـب ـ ّـررة ودراس ـ ــة الـ ـج ــدوى ،ينطوي
ع ـلــى تـحـقـيــق م ـنــافــع خ ـ ّ
ـاص ــة لـشــركــة
«غلوبال داتا سيرفيسز» التي ال تملك
أي خ ـبــرة فــي تـمــديــد أل ـيــاف بـصـ ّ
ـريــة،
ودون إخ ـضــاع ـهــا ألجـ ـه ــزة ال ــرق ــاب ــة،
مقابل حصول ال ــوزارة على  %20من
قيمة فواتير املشتركني ،فيما الشركة
ستحقق من نسبة االشتراكات مبالغ
وأرب ـ ــاح ـ ــا ض ـخ ـمــة م ـق ــارن ــة م ــع كـلـفــة
األعمال التي ستقوم بها ،ما سيحرم
ال ـ ــدول ـ ــة هـ ـ ــذه اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ،وس ـي ـم ـ ّـس
ّ
العمال واملستخدمني
بديمومة عمل
ف ــي أوجـ ـي ــرو ،وتـكـبـيــد ال ــدول ــة أع ـبــاءً

ّ
إضافية لصالح الشركة،
ومصاريف
ّ
ما يعني هدر املال العام وتحويله إلى
املنافع ّ
خاصة».
وتـ ـسـ ـتـ ـع ــرض املـ ــراج ـ ـعـ ــة امل ـخ ــال ـف ــات
الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ـ ّ
ـوريـ ـ ــة والـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ـ ـ ّـي ـ ــة الـ ـت ــي
ينطوي عليها الـقــرار واألخـطــاء التي
ت ـع ـتــري ت ـف ـس ـيــره وت ـط ـب ـي ـقــه ،إضــافــة
إلـ ــى «م ـخــال ـف ـتــه مـ ـب ــادئ امل ـش ــروع ـ ّـي ــة
والـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة واإلنـ ـ ـص ـ ــاف واملـ ـ ـس ـ ــاواة،
وقضائه على مستقبل شركة «ليبان
تيليكوم» ،املزمع تأسيسها ،صاحبة
ّ
ال ـحــق الـحـصــري عـلــى شبكة الهاتف
ّ
املـ ـحـ ـل ــي ــة مل ـ ــدة عـ ـش ــري ــن ع ـ ــام ـ ــا ،دون
االكـ ـت ــراث ل ـح ـقــوق ال ـش ـعــب الـلـبـنــانــي
ّ
العامة ،وإشغال
وحسن سير املــرافــق
ّ
العمومية املتمثلة بالشبكات
األمــاك
ومسالكها دون مراعاة األصول».
ويـ ـمـ ـك ــن ت ـل ـخ ـي ــص هـ ـ ــذه امل ـخ ــال ـف ــات
بالتالي:
 مخالفة املــادة  89من الدستور التيال تجيز منح أي الـتــزام أو احتكار أو
امتياز الستغالل أي مورد أو مصلحة
عــامــة إال ب ـمــوجــب ق ــان ــون وإلـ ــى زمــن
م ـحــدود (ال ب ـقــرار وغ ـيــر م ـحـ ّـدد امل ـ ّـدة
كما الحالة الراهنة) .كما مخالفة املادة
 65من الدستور التي أناطت السلطة
اإلج ــرائ ـ ّـي ــة بـمـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء لــوضــع
الـسـيــاســة ال ـعـ ّ
ـامــة ل ـلــدولــة ف ــي جميع
املجاالت.
 م ـخــال ـفــة أحـ ـك ــام امل ــادت ــن  2و 8منق ــان ــون الـخـصـخـصــة رق ــم 2000/228
ال ـت ــي ت ـن ـ ّـص ع ـلــى أن ت ـحــويــل مـلـكـ ّـيــة
مشروع عام أو إدارته إلى قطاع ّ
خاص
ّ
ّ
ت ـتــم ب ـق ــان ــون ي ـنــظــم ال ـق ـط ــاع وي ـح ــدد
أسس التمويل واملراقبة على أن يصار
إل ــى تــأمــن عـنـصــر امل ـنــافـســة الـجــديــة
وحماية مصالح املستهلك مــن حيث
األسـ ـع ــار وج ـ ــودة ال ـس ـلــع وال ـخــدمــات
وحماية املال العام.
 مخالفة أحكام املواد  15و 18و 19و20و 25و 27و 29و 30و 35و 44و 45من
قانون االتصاالت رقم  2002/431التي
ت ـنـ ّـص عـلــى أن الـ ـت ــرددات الــاسـلـكـ ّـيــة
م ـم ـت ـل ـك ــات ع ـ ـ ّ
ـام ـ ــة ال ي ـ ـجـ ــوز ب ـي ـع ـهــا
وي ـخ ـض ــع ت ــأج ـي ــره ــا أو ال ـتــرخ ـيــص
باستخدامها ألحكام هذا القانون ،كما
تـتـنــاول وج ــوب تــأمــن مـبــدأ امل ـســاواة
تحقيقًا للمنافسة في فتح التراخيص
امل ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـقـ ــة ب ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات اإلت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت
لـلـشــركــات الـخـ ّ
ـاصــة بـمــوجــب مــرســوم
ي ـت ـخ ــذ مـ ــن م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وب ـعــد
إجراء مزايدة عامة وفقًا لدفتر شروط
ت ـع ـ ّـده ال ـه ـي ـئــة ال ـنــاظ ـمــة ل ــإت ـصــاالت،

ّ
تستند نقابة موظفي «أوجيرو» إلى الضرر الالحق بأعضائها لكونها تدير حصرًا قطاع االتصاالت في لبنان (أرشيف)

عـلــى أن ال يـجــوز ألي شـخــص توفير
هذه الخدمات إال بموجب أحكام هذا
ال ـقــانــون ،إضــافــة إل ــى تــأسـيــس شركة
«ل ـي ـبــان تـيـلـيـكــوم» ال ـتــي تـمـنــح الحق
الحصري والترخيص لتوفير خدمات
االت ـ ـصـ ــاالت ك ــاف ــة ملـ ــدة  20س ـن ــة ،مــع
اإلش ـ ــارة إل ــى أن ال ـت ــذرع بـفـتــح الـبــاب
لجميع الشركات املستوفية الشروط
ي ــدخ ــل ف ــي إط ـ ــار ال ـت ـب ــري ــر ن ـظ ـرًا إل ــى
للشبكة،
القدرة االستيعابية املحدودة ّ
التي تعطي للشركة األول ــى املرخص

لها حقًا حصريًا نتيجة استعمالها
ّ
املخصصة قبل غيرها.
األماكن
 م ـخ ــال ـف ــة املـ ـ ـ ــادة  189مـ ــن امل ــرس ــوماالش ـ ـتـ ــراعـ ــي رقـ ـ ــم  1954/126الـ ــذي
يـ ـحـ ـص ــر بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت حــق
إن ـش ــاء شـبـكــات امل ــواص ــات السلكية
وال ــاس ـل ـك ـي ــة وإدارتـ ـ ـه ـ ــا وصـيــانـتـهــا
واس ـت ـث ـم ــاره ــا وت ــأج ـي ــر االتـ ـص ــاالت.
واملادة األولى من املرسوم االشتراعي
رق ــم  1959/127ال ـتــي تـحـصــر إنـشــاء
ال ـت ـج ـه ـي ــزات والـ ـشـ ـبـ ـك ــات ال ـه ــات ـف ـ ّـي ــة

واس ـت ـث ـم ــاره ــا وإدارت ـ ـه ـ ــا بــاملــديــريــة
ال ـع ـ ّ
ـام ــة ل ـل ـهــاتــف (وزارة االتـ ـص ــاالت
راهنًا).
 مخالفة املــرســوم الــرقــم 1994/5613وق ــرار مجلس الـ ــوزراء رقــم  27تاريخ
 1995/9/28الـ ـل ــذي ــن أع ـط ـي ــا هـيـئــة
أوج ـي ــرو ح ـص ـرًا ح ــق ال ـق ـيــام بــأعـمــال
ال ـص ـي ــان ــة ل ـل ـم ـن ـشــآت وال ـت ـج ـه ـي ــزات
وبأعمال التوصيل والتركيب الالزمة
ل ـش ـب ـك ــات الـ ـه ــات ــف الـ ـع ــائ ــدة ل ـ ـ ــوزارة
االتـ ـ ـص ـ ــاالت .كـ ـم ــا م ـخ ــال ـف ــة االتـ ـف ــاق

بلديات

ّ
أهالي الفاكهة يعتصمون للمطالبة بحل البلدية
رامح حمية

«ال معلقة وال مطلقة» .هــذه هــي حال
بـلــديــة الـفــاكـهــة ـ ال ـجــديــدة فــي الـبـقــاع
الشمالي .ما زالت األمور البلدية على
حالها ،رغم استقالة نصف أعضائها،
وق ــرار مجلس ش ــورى الــدولــة بإبطال
عمليتها االنتخابية (األخبار ـ العدد
 ٣٠٩٢االثنني  ٣٠كانون الثاني .)٢٠١٧
وزيـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات ن ـه ــاد
املشنوق لــم ّ
يبت حتى الـيــوم بمسألة
حــل املجلس الـبـلــدي ،األم ــر ال ــذي دفع
عددًا من أهالي بلدة الفاكهة ـ الجديدة،

ال ــذي ــن «نـ ـف ــد صـ ـب ــره ــم» ،لــاع ـت ـصــام
أم ــام مـبـنــى املـجـلــس ال ـب ـلــدي ،طــالـبــوا
فـيــه امل ـش ـنــوق بــ«تـنـفـيــذ ق ــرار مجلس
شــورى الــدولــة القاضي بحل املجلس
البلدي فــي البلدة وإج ــراء انتخابات
ج ــدي ــدة» .املـعـتـصـمــون ال ــذي ــن رف ـعــوا
الفـتــات وســط انـتـشــار أمـنــي مــن قوى
أمن داخلي وجيش ،ناشدوا الرؤساء
ال ـثــاثــة «رفـ ــع ال ـح ــرم ــان ع ــن الـفــاكـهــة
ـ ال ـجــديــدة ال ـتــي تـمـثــل بـلــد الـتـعــايــش
اإلسالمي املسيحي» .أحد املعتصمني
رأى أن املجلس الـبـلــدي «غـيــر شرعي
باعتراف القضاء ،كذلك فإنه مجلس

بلدي غير مكتمل ،وال قدرة مالية من
م ـص ــرف ل ـب ـنــان امل ــرك ــزي ع ـلــى صــرف
ً
ليرة واحــدة بعد حجز أمــوالــه ،فضال
عن قرار باإلبطال من سلطة قضائية،
ومن املستغرب التمسك بهذا املجلس
إلــى هــذا الـحــد والــوقــوف فــي الجانب
امل ـخــالــف ل ـل ـق ــان ــون» .ال ــدك ـت ــور نــاصــر
عـســاف ألـقــى كلمة أك ــد فيها ض ــرورة
«تـنـفـيــذ قـ ــرار مـجـلــس شـ ــورى الــدولــة
بحل املجلس البلدي واعتباره مجلسًا
غـيــر شــرعــي ،ونـحــن نـنــاشــد الــرؤســاء
ال ـثــاثــة ووزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة خـصــوصــا
ت ـن ـف ـيــذ ال ـ ـقـ ــرار ،ويـ ـك ــون ذلـ ــك تـنـفـيـذًا

للقانون ونحن تحت سقف القانون».
مــن جهته ،رأى نـصــري محيي الدين

أحد المعتصمين رأى
أن المجلس البلدي غير
شرعي باعتراف القضاء

رئ ـيــس بـلــديــة الـفــاكـهــة ـ ال ـجــديــدة ،أن
امل ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي الـ ـح ــال ــي «م ـج ـلــس
شرعي ومنتخب من قبل األهالي منذ
أكـثــر مــن ع ــام ،ولــم نتبلغ أي ق ــرار من
وزارة الداخلية بحل املجلس البلدي،
ومن يعتصم ليسوا سوى متضررين
من األوادم في البلدية» ،مضيفًا أنهم
«تقدموا باعتراض على قــرار مجلس
ش ــورى الــدولــة املـسـ ّـيــس ال ــذي ظلمنا،
وطالبنا بــإعــادة املـحــاكـمــة ،إال أنــه لم
يؤخذ بطلبنا ،لذلك فالقرار في وزارة
الداخلية ،ونحن نلتزم ما ترتئيه» كما
يقول .أما بشأن أموال البلدية ،فيؤكد

