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سياسة

سياسة
على الغالف

ً
سالمة نقال عن الحريري :ال ضرائب على المــصارف!
قبل أسبوع ،طمأن رئيس الحكومة سعد الحريري ،الموظفين إلى أن إجراءات خفض العجز لن تكون على حسابهم
وحساب رواتبهم وحقوقهم .وأمس نقل عنه حاكم مصرف لبنان طمأنة للمصارف إلى أن الزيادات الضريبية لن تشملها،
وأنها لن تكون مجبرة على إقراض الدولة بفوائد منخفضة ،ما يعني عمليًا إعفاء المصارف من المشاركة في ّ
تحمل
كلفة خفض عجز الموازنة
ل ــن ي ـن ــاق ــش م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـي ــوم
ّ
املوازنة العامة .لكن يتوقع أل يغيب
موضوع اإلجــراءات املالية املفترضة
عن الجلسة التي يضم جدول أعمالها
 38بندًا عاديًا .الرئيس ميشال عون
موقفه واضــح بضرورة نقل النقاش
إلــى املــؤسـســات الــدسـتــوريــة ،أي إلى
مجلس ال ـ ــوزراء .ولـكــن ي ــدرك رئيس
ً
الحكومة أن األمر لن يكون سهال ،في
حــال عــدم االت ـفــاق على الـحــد األدنــى
م ــن األف ـ ـكـ ــار املـ ـط ــروح ــة ،ق ـب ــل ال ـب ــدء
بعرض املشروع على مجلس الوزراء.
وعـ ـلـ ـي ــه ،يـ ـت ــوق ــع أن ي ـ ـبـ ــدأ امل ـج ـلــس
بتولي مسؤوليته بــدءًا من األسبوع
املقبل ،على قاعدة أساسية عنوانها
تخفيض العجز من ما يساوي 11.5
في املئة من الناتج املحلي اإلجمالي
إلــى  9فــي املـئــة ،أي إلــى املـعــدل الــذي

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت  وزارة ال ـ ـخـ ــزانـ ــة
األم ـي ــرك ـي ـ ة فـ ــرض ع ـقــوبــات
على كل من وائل بزي املقيم
في بلجيكا ،وحسن طباجة
امل ـق ـي ــم فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،إض ــاف ــة
إلـ ـ ـ ــى شـ ـ ــركـ ـ ــات ي ـم ـل ـك ــان ـه ــا
فـ ــي ب ـل ـج ـي ـكــا وب ــري ـط ــان ـي ــا.
واع ـت ـب ــرت ،ف ــي ب ـي ــان ،أنهما
ّ
يـ ـش ــك ــان واج ـ ـهـ ــة ألعـ ـم ــال
يـقــوم بها وال ــد األول محمد
ب ــزي ،وشـقـيــق الـثــانــي أدهــم
طباجة.
وكـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــت واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن ق ــد
أعـلـنــتي ــوم االث ـنــن املــاضــي
تـخـصـيــص م ـك ــاف ــأة بـقـيـمــة
 10مــايــن دوالر ،ل ـقــاء أي
معلومات تساهم في عرقلة
تمويل «حــزب الـلــه» ،محددة
محمد ب ــزي وأده ــم طباجة،
إض ــاف ــة إل ـ ــى ع ـل ــي شـ ـ ــرارة،
ّ
كممولني للحزب.
(األخبار)

رئيس الحكومة :من غير
الوارد إجبار المصارف على
االكتتاب بصفر بالمئة فائدة
بري :المجلس النيابي
سيتصدى ألي طرح يستهدف
ذوي الدخل المحدود
كان متوقعًا في العام الحالي ،والذي
طلب مؤتمر سيدر تخفيضه إلــى 4
في املئة في غضون خمس سنوات.
خ ـ ـفـ ــض ال ـ ـع ـ ـجـ ــز بـ ـنـ ـسـ ـب ــة ن ـق ـط ـتــن
مئويتني لن يكون صعبًا ،لكن تبقى
آلية التخفيض التي صار محسومًا
أن زيــادة  5000على البنزين وزيــادة
ال ـضــري ـبــة ع ـلــى الـقـيـمــة امل ـضــافــة لن
تكونا جــزءًا منها .وإضافة إلى ذلك،
أسـهـمــت حــركــة االع ـت ــراض النقابية
وال ـحــزب ـيــة واإلع ــام ـي ــة بـثـنــي وزارة
املالية ورئــاســة الحكومة عــن السير
بحسم شــامــل عـلــى ال ــروات ــب بنسبة
 15في املئة .إال أن االنتقال باالقتراح

لبنانيان
إضافيان
على الئحة
العقوبات
األميركية

في الذكرى الرابعة بعد املئة للمجازر التي ّ
تعرض لها األرمن والسريان وغيرهم على يد جيش السلطنة العثمانية ،تظاهر آالف اللبنانيني من أصول أرمنية،
في بيروت أمس .ومثلهم فعل مئات اآلالف في عدد من مدن العالم ،إلحياء ذكرى اجدادهم ،مطالبني تركيا باالعتراف بالجريمة( .بالل جاويش)

بو صعب من الجنوب B1 :محتلة
الجنوبية ،رفع وزير الدفاع الياس بو صعب الصوت
من على مقربة من نقطة الـ  B1عند الحدود
ّ
تجاه املمارسات اإلسرائيلية في تلك البقعة التي تمثل نقطة الحدود األخيرة بني لبنان وفلسطني
ّ
املحتلة عند شاطئ الناقورة ،مؤكدًا أنها محتلة والعدو وضع الشريط الشائك خلفها .وسأل:
«ملصلحة َمن التخلي عن كل نقاط القوة في ظل املفاوضات حول الحدود البحرية والنفط؟»،
مشيرًا إلى أن «هذا امللف سيكون محل بحث في القريب املناسب من دون أن نكشف أنفسنا
أمام العدو» .وقال بو صعب« :بفضل أهل املنطقة املقاومني والجيش ،استطعنا أن نبرهن للعدو
اإلسرائيلي أن ال دولة وال أي جيش يمكنهما أن يحتال لبنان وأن يبقيا فيه .وبالتالي ،إن موقعنا
القوي بفضل االنتصارات يجعلنا نفاوض من منطلق قوة ال ضعف» .أضاف« :عندما يقوم لبنان
ببناء دولة قوية واقتصاد قوي ،يصبح الجيش القوة الوحيدة واألوسع انتشارًا على مختلف
الحدود اللبنانية بعد خروج قوات اليونيفيل» .وزار بو صعب برفقة قائد الجيش العماد جوزف
ّ
عونّ ،
ّ
ومقر قيادة القوات الدولية في الناقورة ،وعددًا من
جنوبي الليطاني في الجيش
مقر قيادة
ً
القرى الحدودية ،وصوال إلى راشيا الفخار .وترافقت جولة بو صعب الجنوبية مع سجال بينه
وبني نواب القوات اللبنانية ،على خلفية كالمه عن دور الجيش واملقاومة واالستراتيجية الدفاعية.
(األخبار)

م ــن ال ـش ـمــول ـي ــة إل ـ ــى ح ـص ــر الـحـســم
ب ــال ــروات ــب ال ـتــي ت ـفــوق املـلـيــونــن أو
الـثــاثــة أو األرب ـعــة أو الستة ماليني
ليرة ،هو اقتراح من شأنه أن يضرب
امل ـســاواة ،إضــافــة إلــى ضربه لحقوق
امل ــوظـ ـف ــن ال ــذي ــن وصـ ـل ــت روات ـب ـه ــم
إلـ ــى هـ ــذه امل ـس ـت ــوي ــات ب ـعــد ع ـشــرات
السنوات من العمل في القطاع العام.
وعلى الضفة األخرى ،برزت محاولة
م ـص ــرف ـي ــة ،بـ ـقـ ـي ــادة ح ــاك ــم م ـصــرف
لـبـنــان ،لتعديل دفــة االع ـتــراض على
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـت ــوق ـع ــة ف ــي املـ ــوازنـ ــة،
وال ـتــي ي ـتــردد أنـهــا سـتـطــاول بعضًا
من أرباح املصارف.
وقالت مصادر مصرفية لـ«األخبار»
إن حـ ــاكـ ــم م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان ري ـ ــاض
سالمة ،أبلغ جمعية املصارف ،أمس،
أن رئـيــس الـحـكــومــة سـعــد الـحــريــري
ْ
ّ
أكــد لــه أن «لــن يكون هناك أي زيــادة
ضريبية على امل ـصــارف فــي مــوازنــة
عـ ـ ــام  .»2019جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك فـ ــي ال ـل ـق ــاء
الشهري بني حاكمية مصرف لبنان

ولجنة الــرقــابــة على امل ـصــارف وبني
مجلس إدارة الجمعية.
ّ
ورد س ـ ــام ـ ــة ع ـ ـلـ ــى س ـ ـ ـ ــؤال رئ ـي ــس
الجمعية جــوزف طربيه عن احتمال
ُ
أن ت ـج ـبــر املـ ـص ــارف ع ـلــى االك ـت ـتــاب
س ـن ــدات خــزي ـنــة ب ـفــائــدة منخفضة،
بالقول« :إنه أمر غير وارد» ،متعهدًا
ب ــال ـض ـغ ــط مـ ــن أج ـ ــل إقـ ـ ـ ــرار م ــوازن ــة
تـقــوم على تخفيض اإلن ـفــاق ،ال رفع
الضرائب.
وإذا ص ـ ـ ــح م ـ ـ ــا نـ ـقـ ـل ــه س ـ ــام ـ ــة ع ــن
ال ـحــريــري ،يـكــون الـحــريــري قــد أعلن
موقفني متناقضني ،األول من مجلس
النواب ،وأشار فيه إلى أن «املصارف
ع ـل ـي ـه ــا مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ومـ ـسـ ـتـ ـع ــدة ألن
تـ ـتـ ـحـ ـم ــل وتـ ـ ـس ـ ــاه ـ ــم فـ ـ ــي ت ـخ ـف ـيــض
العجز» ،والثاني للمصارف مطمئنًا
إياها إلى أنها ُمعفاة من أي مساهمة!
ويأتي موقف سالمة بعد املعلومات
املتداولة عن تضمني مشروع املوازنة
زي ــادة على ضريبة ربــح الفوائد من
 %7إلى  .%10واملعروف أن املصارف

بدأت تخضع لهذه الضريبة اعتبارًا
مــن ع ــام  ،2017بـعــدمــا كــانــت ُمـعـفــاة
م ـن ـهــا م ـنــذ إقـ ــرارهـ ــا ف ــي عـ ــام .2002
وت ـع ـتــرض املـ ـص ــارف ع ـلــى تكليفها
ب ـهــذه ال ـضــري ـبــة بــذري ـعــة «االزدواج
الضريبي» ،إذ باتت تدفع الضريبة
ع ـل ــى ربـ ــح الـ ـف ــوائ ــد الـ ـت ــي تـحـقـقـهــا،
وتحتسبها كنفقات يمكن تنزيلها
عند احتساب الضريبة على األرباح،
فـيـمــا كــانــت تحتسبها ف ــي الـســابــق
كـسـلـفــة م ـس ــددة م ــن ال ـضــري ـبــة على
األرباح.
وك ـ ــان ال ـح ــري ــري ق ــد طـ ــرح اسـتـثـنــاء
امل ـص ــارف م ــن زيـ ــادة الـضــريـبــة على
ربــح الـفــوائــد ،إال أن مـصــادر وزاري ــة
م ـط ـل ـعــة أوض ـ ـحـ ــت لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
م ـش ــروع امل ــوازن ــة ال ـ ــذي رف ـع ــه وزي ــر
املـ ــال ع ـلــي ح ـســن خـلـيــل إل ــى رئــاســة
مجلس ال ــوزراء ال يتضمن مثل هذا
االستثناء.
والجدير بــاإلشــارة أن قيمة إيــرادات
ال ـضــري ـبــة ع ـلــى رب ــح ال ـف ــوائ ــد بلغت

نحو  1.1مليار دوالر في عام ،2018
ومن املتوقع أن ترتفع إلى  1.7مليار
دوالر في هذا العام ،في حال تطبيق
زيــادة ّ
معدل هذه الضريبة إلى %10
فــي األشـهــر الستة األخـيــرة .والالفت
أن س ــام ــة كـ ــان ج ــازم ــا بــرف ـضــه أي
مـ ـس ــاهـ ـم ــة لـ ـلـ ـمـ ـص ــارف عـ ـل ــى غ ـ ــرار
مساهمتها بـعــد مــؤتـمــر بــاريــس ،2
عـنــدمــا اكتتبت بنحو  3.7مـلـيــارات
دوالر في سندات الدين بفائدة صفر.
وفي هذا السياق ،أوضحت املصادر
الـ ــوزاريـ ــة أن مـ ـش ــروع وزي ـ ــر امل ـ ــال ال
ي ـت ـض ـمــن بـ ـ ـ ــدوره أي إعـ ـ ـ ــادة هـيـكـلــة
للدين العام ،إذ ارتفعت خدمة َّ
َّ
الدين
العام في عام  2019إلى أكثر من 5.5
 َ %35من
م ـل ـي ــارات دوالر ،أو ن ـحــو ُ ِّ
مجمل اإلنـفــاق الـعــام ،فيما خفضت
بقية أبــواب اإلنـفــاق في املــوازنــة ،وال
سيما اإلنفاق االستثماري.
إل ــى ذل ــك ،ازدادت جـبـهــة ال ــدف ــاع عن
رواتـ ـ ــب مــوظ ـفــي ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ،في
ت ـث ـب ـي ــت م ــوق ـف ـه ــا ال ـ ــراف ـ ــض ل ـل ـمـ ّـس
برواتب صغار املوظفني .وأكد رئيس
مجلس ال ـن ــواب نبيه ب ــري ،فــي لقاء
األرب ـع ــاء الـنـيــابــي ،أن «ال اسـتـهــداف
على اإلطــاق للفئات الفقيرة وذوي
الــدخــل املـحــدود والـفـئــات املتوسطة،
وكل ما يقال أو ينشر في هذا الصدد
يـنــدرج فــي إط ــار ال ـتــأويــات» .وجــدد
الـتــأكـيــد أن «املـجـلــس الـنـيــابــي خــال
مناقشة املوازنة سيتصدى ملثل هذه
الطروحات واإلج ــراءات ،مع التأكيد
مرة أخرى أن هذا األمر غير مطروح».
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى «ض ـ ـ ـ ــرورة أن ي ـســاهــم
الجميع فــي إنـقــاذ البلد مــن الوضع
االقتصادي الصعب» ،مؤكدًا أهمية
خفض العجز «لتجاوز هــذا الوضع
املتأزم».
(األخبار)
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تعليق

اليوم التالي للصلب...
حسن عليق
لــم يعد مستغربًا التعامل مــع لبنان كـ«ممسحة».
يمكن أي مجرم حرب ان ّ
يتحول إلى ضيف شرف،
ُ
تفتح له شاشات النقل املباشر ،ويحتفي به كثيرون
م ــن أركـ ــان الـطـبـقــة ال ـحــاك ـمــة ،ول ــو ف ــي ال ـي ــوم الـتــالــي
ً
الرت ـكــابــه امل ـج ــزرة .امل ـج ــرزة حصلت فـعــا اول من
ّ
أمــس فــي أرض الـجــزيــرة العربية ،حيث نــفــذ النظام
إع ــدام ــا ج ـمــاع ـيــا ل ـع ـش ــرات امل ــواط ـن ــن .أح ــد ه ــؤالء
ِّ
ُص ِلبُ .علق على خشبة في ساحة عامة .في اليوم
َ
التالي للصلب ،كان ممثل الرجل الذي َصلب انسانًا
فــي ب ـيــروت ،يحاضر فــي حـقــوق االن ـســان .الحديث
هنا ليس اسـتـعــارة مـجــازيــة .ممثل امللك السعودي
كــان في فندق «فــور سيزن» امــس ،قــرب خليج مار
جــرجــس ف ــي بـ ـي ــروت« ،ي ـش ـق ـلــب» ال ـص ـف ـحــات على
شاشة ضخمة ،وامامه جمع من السياسيني ورجال
ّ
الدين واملال واالمن واإلعــام ،يبتسمون ويصفقون
احيانًا .ممثل سلمان وابنه كان ّ
يتحدث ،حرفيًا ،عن
االعمال االنسانية للمملكة في بالد العرب واملسلمني:
في ميانمار ،والـعــراق ،وسوريا ،وفلسطني ،واليمن.

كان لليمن النصيب األكبر من االكاذيب .في اليمن،
السعودية تهتم باألطفال؛ في اليمن ،السعودية تهتم
بالنساء؛ في اليمن ،السعودية تهتم بمكافحة تجنيد
األط ـفــال؛ فــي اليمن السعودية تـبــذل جـهــودًا جبارة
لتأمني االستشفاء الطفال مرضى...
ل ــم ي ـكــن احـ ــد ي ـتــوقــع أن ي ـقــف ش ـخــص واح ـ ــد من
الحضور ،ليبتسم ملستشار سلمان بن عبدالعزيز،
ويــديــر ظـهــره ويـخــرج .حتى «أضـعــف اإليـمــان هــذا»
ليس منتظرًا مــن ه ــؤالء .ال نتخيل ان يفعلها فــؤاد
ً
السنيورة مثال .يمكن الجزم بأن كل متابعي األخبار
السياسية في كل دول العالم خارج الخليج ،يدركون
ّ
أن نظام آل سعود ّ
ويجوع
يدمر اليمن ،ويحاصره،
اهله ،ويقتل أطفاله .حتى من يوالون آل سعود ،ألي
سبب كان ،يدركون ذلك .لكن يمكن أيضًا الجزم بأن
السنيورة هو الوحيد في العالم الذي ّ
يصدق أكاذيب
آل سعود عن أنفسهم .وتصديقه لهم ليس ناجمًا
عن نقص في الذكاء أو املعرفة .ال يتوقع احد منه ان
يقول ال ،ولو في ّ
سره ،ملمثل ولي األمر.
امل ـش ـك ـلــة ل ـي ـســت ف ــي أصـ ــل اسـ ـتـ ـخ ــدام عــاصـمـتـنــا
َ
كمطهر لنظام
وقـنــواتـنــا التلفزيونية وسياسيينا

َ
صلب إنسانًا في اليوم السابق .املشكلة في أن سعد
الحريري ،هو رئيس حكومة لبنان .وبصفته هذه،
اعتلى املنبر بعد ممثل الــرجــل الــذي صلب إنسانًا
فــي ال ـيــوم ال ـســابــق ،وت ـح ـ ّـدث بــاســم الـلـبـنــانـيــن ،عن
شيء ّ
سماه «مملكة الخير واملحبة واالنسانية» التي
«تقف الى جانب لبنان ،دون تمييز بني اللبنانيني».
للحريري أن يسامح ابــن سلمان على مــا فعله به
قبل سنة ونصف سنة .له أن ينكره ،وان يتجاهله،
وان يكيل املديح للقاتل في اليوم التالي للمجزرة .له
كل الحق في ذلك ،كمواطن سعودي ّ
وفي لنظام تلك
البالد ،او كمواطن لبناني حتى .لكن ال يحق له فعل
ذلك باسمنا .كان في مقدوره ان يترك تلك املهمة إلى
ً
غيره .مروان حماده مثال ،يصلح ألمور كهذه ،وهو
القائل لفيلتمان قبل سنوات« :نحن كالعاهرات نتذكر
من يعطينا املال» .مروان حماده نفسه ،او أي شبيه
ّ
يتحدث باسمنا ،قبل
لــه .لكن ال يحق للحريري أن
املـجــرزة ،وفــي اليوم التالي للمجزرة ،وإبــان املجزرة
املفتوحة منذ أكثر من ثمانني عامًا .في تلك البالد
رجل مصلوب .ولن نقبل أن ُي ّ
كرم باسمنا َمن صلبه.
ُ
دولة الرئيس ،ثمة أشياء ال تشترى.

تقرير

وزير االتصاالت يخالف قرار مجلس الوزراء:
تعديل عقد الخلوي
إيلي الفرزلي
ل ــم ُي ـ ِـش ــر م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ف ــي ق ـ ــراره
ال ـ ـصـ ــادر ف ــي  7آذار املـ ــاضـ ــي ،إلـ ــى أي
تعديل في عقد إدارة شبكتي الخلوي،
ال بل جرى التشديد ،في الجلسة ،على
ع ــدم األخ ــذ بــالـتـعــديــات ال ـتــي أجــراهــا
الوزير جمال الجراح في فترة تصريف
األعـمــال ،إال أن وزيــر االتـصــاالت محمد
ً
ش ـق ـي ــر ،ت ـخ ـطــى ال ـ ـقـ ــرار ،مـ ـع ـ ّـدال الـعـقــد
مــع الـشــركـتــن ،ومـسـتــرشـدًا بتعديالت
الوزير السابق نفسها!
وبـ ـحـ ـس ــب ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي ،ج ــرى
«ت ـمــديــد ع ـقــدي الـتـشـغـيــل مل ــدة تنتهي
في  2019/12/19بذات الشروط الواردة
في قــرار مجلس ال ــوزراء رقــم  65تاريخ
( 17/12/19العقد الحالي)».
ويـ ـض ــاف ه ـ ــذا ال ـت ـم ــدي ــد إل ـ ــى سـلـسـلــة
طويلة مــن الـتـمــديــدات الـتــي ب ــدأت عام
 ،2012وتستنزف الخزينة العامة بـ17
مـلـيــون دوالر سـنــويــا ،هــو املـبـلــغ الــذي
ُي ــدف ــع لـشــركـتــي «أوراس ـ ـكـ ــوم» و«زيـ ــن»
بدل إدارة شبكتي «ميك  »1و«ميك ،»2
بــالــرغــم مــن أن عــدد موظفي الشركتني
أق ــل م ــن  10مــوظ ـفــن ،فـيـمــا املــوظ ـفــون
الـبــاقــون الــذيــن يـقــارب عــددهــم األلـفــن،
يـتـقــاضــون رواتـبـهــم مــن الــدولــة ،كجزء
مـ ــن املـ ـص ــاري ــف ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة لـ ــ«ألـ ـف ــا»
و«تــاتــش» .وه ــؤالء يمكنهم االستمرار
في عملهم إذا قررت الدولة إدارة القطاع
بنفسها .وهــو أمــر سبق أن اختبر ،في
عام  ،2008بعد رحيل املديرة التنفيذية
لـشــركــة «ف ــال دي ـتــي» ،الـتــي كــانــت تدير
«مـ ـي ــك «( »1أل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــا») ،مـ ــن دون إبـ ــاغ
الـ ــوزارة .وقــد استمر األم ــر على مــا هو
عليه لعدة أشـهــر ،قبل إج ــراء مناقصة
جــديــدة انتقلت بنتيجتها اإلدارة إلى
«أوراسكوم».
ذلك صار من املاضي ،والوزارة لن تتسلم
القطاع ،ال اليوم وال بعد ثالث سنوات.
في األســاس ،لم يضع وزيــر االتصاالت
ف ــي ط ـل ـبــه إلـ ــى م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ســوى
اح ـت ـم ــال واح ـ ــد ه ــو ال ـت ـمــديــد ،فحصل
عليه ،لكن املـفــاجــأة كــانــت فــي التنفيذ.
إذ لم يلتزم شقير مضمون القرار الذي
يـحـصــر مـهـمــة الـ ـ ــوزارة بـتـمــديــد عقدي

اإلدارة واإلجازة لها باختصار مدتهما
في حال إتمام املناقصة وإرسائها على
امللتزم الجديد ،بل طلب من الشركتني
االسـتـمــرار ب ــإدارة الـقـطــاع ،ملــدة تنتهي
ف ــي  ،2019/12/31م ــع زي ـ ـ ــادة ع ـب ــارة
«تحت إشراف الوزير املباشر ورقابته».
ـف شـقـيــر بــذلــك ،بــل ذه ــب إلــى
ول ــم يـكـتـ ِ
تـعــديــل ن ــص ال ـع ـقــد ،م ــن دون م ــوارب ــة،
وخالفًا لقرار مجلس الوزراء ،مستعينًا

بــاملـخــالـفــة ال ـتــي سـبـقــه إلـيـهــا ال ـج ــراح،
ُ
والـتــي طـعــن فيها أم ــام مجلس شــورى
الدولة ،فجاء في قراره
« ...باستثناء البندين  6.9.4و،»7.9.4
الـلــذيــن أش ــار إل ــى اعـتـبــارهـمــا ُم َ
لغيني،
ً
م ـ ـس ـ ـت ـ ـبـ ــدال بـ ـهـ ـم ــا ن ـ ـصـ ــن جـ ــديـ ــديـ ــن،
يزيدان من صالحيات الوزارة في إدارة
ال ـشــرك ـتــن ،ويـمـنـعـهـمــا م ــن ص ــرف أي
دوالر من دون موافقة مسبقة .علمًا أن

هذا النص غالبًا ما يكون محط أنظار
وزراء االت ـص ــاالت ،ألهـمـيـتــه فــي صــوغ
العالقة املالية بــن ال ــوزارة واملشغلني.
الـتـغـيـيــر األول ح ـصــل ف ــي ع ــام ،2012
حــن قــرر الــوزيــر نـقــوال صحناوي نقل
املصاريف التشغيلية إلى الدولة ،على
أن ت ـح ـتــاج ك ــل نـفـقــة ت ـف ــوق الـخـمـســن
ألف دوالر إلى موافقة ال ــوزارة .بعدها،
ع ـمــد ال ــوزي ــر ب ـطــرس ح ــرب إل ــى زي ــادة
قدرة الــوزارة على التحكم باملصاريف،
ف ـح ـصــل ع ـلــى ق ـ ــرار وزاري بتخفيض
السقف إلى  20ألف دوالر ،قبل أن يلغي
الجراح هذا السقف تمامًا ،ويسعى إلى
الـتـحـكــم بـكــل مـصــاريــف الـشــركـتــن من
دون إجازة حكومية وفي فترة تصريف
األعمال ،فلم ينفذ قراره .وها هو شقير
يستعيد ما بــدأه الـجــراح ،بخالف قرار
مجلس ال ــوزراء ،الــذي أقر تمديد العقد
مــن دون تـعــديــل .وه ــو مــا ُيـ َـعـ ّـد بمثابة
تعطيل ألعـمــال الـشــركـتــن ،إذ لــم يترك
لهما أي هامش لإلدارة ،بل تحولتا إلى
قرارات الوزير.
ساعيي بريد لتنفيذ
ُ
وإذا ك ـ ــان ال ـت ـم ــدي ــد ق ــد قـ ـ ـ ـ ِـرن ب ــإط ــاق
املناقصة إلدارة الشبكتني ،فذلك يؤكد
مـ ــرة ج ــدي ــدة أن ال س ـي ــاس ــة حـكــومـيــة
ل ـل ـت ـعــامــل م ــع الـ ـقـ ـط ــاع .ف ـب ـعــد س ـن ــوات
طــويـلــة م ــن تـمــديــد عـقــد اإلدارة ،تبقى
األم ـ ــور ع ـلــى حــال ـهــا ،ف ــا ال ــدول ــة تنفذ
ال ـقــانــون  431ال ــذي يـفــرض تخصيص
ال ـشــرك ـتــن وت ـش ـك ـيــل ال ـه ـي ـئــة الـنــاظـمــة
للقطاع ،وال هــي تسترد اإلدارة بنحو
ك ــام ــل .ب ــل ك ــل م ــا ذه ـبــت إل ـيــه ه ــو عقد
جديد ل ــإدارة ملــدة ثــاث سـنــوات قابلة
لـلـتـجــديــد مل ــدة سـتــة أش ـهــر م ــرت ــن ،مع
تعديالت تتعلق مــرة جديدة باألكالف
التشغيلية حيث تحدد الوزارة في دفتر
ال ـشــروط األول ــي نقل هــذه األك ــاف إلى
مسؤولية شركة اإلدارة.
وم ـ ـ ــع إج ـ ـ ـ ـ ــراء ه ـ ـ ــذه امل ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــة ،ال ـت ــي
تسعى الـ ــوزارة إلــى إبـعــادهــا عــن إدارة
ُ
املـنــاقـصــات ،تـسـتـعــاد املــاحـظــات التي
سـبــق أن رددت ف ــي ع ــام  ،2015والـتــي
تـشـيــر إل ــى ن ـيـ ّـة ال ـ ـ ــوزارة إزاح ـ ــة إح ــدى
الشركتني املشغلتني حــالـيــا ،مــن خالل
ل ــوائ ــح ت ـق ـي ـيــم ال ـت ــأه ـي ــل ،الـ ـت ــي ت ــؤدي
تلقائيًا إلى إبعادها.

