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سياسة

سياسة
قضية اليوم

ً
الرسوم الجمركية على االستيراد :الجباية أوال ...وآخرًا!
فرض مجلس الوزراء رسمًا جمركيًا على االستيراد بنسبة  ،%2وألغى تخصيص  %35من اإليرادات الناتجة من هذا الرسم لدعم الصناعة .نوقش األمر في عدد من الجلسات
أقر المجلس رسومًا حمائية على  20سلعة مستوردة ّ
بعقلية الجباية لتأمين  450مليار ليرة سنويًا للخزينة .كذلك ّ
تعرض المنتجات اللبنانية لإلغراق .كان لوزراء حزب الله
وحركة أمل وتيار المردة موقف سلبي من األمرين ،على اعتبار أن ّاألجدى تحديد السلع المنتجة محليًا ودعمها بفرض رسوم حمائية على الواردات المماثلة حتى يصبح
مردود الضريبة على الصناعة أكبر من كلفته على المستهلك… قلة عدد الوزراء المعترضين أفضت إلى إقرار الرسوم بعقلية الجباية وتحسين عجز الخزينة فقط!
محمد وهبة
«كان هناك خيار بديل يقضي بفرض
رسم جمركي بمعدل  %10على السلع
امل ـ ـس ـ ـتـ ــوردة الـ ـت ــي ل ـه ــا م ـث ـي ــل مـنـتــج
ّ
م ـح ـل ـيــا وت ـغ ــط ــي  %60م ــن ح ــاج ــات
ال ـســوق االسـتـهــاكـيــة» .ه ــذه الـعـبــارة
وردت بشكل مبتور فــي كلمة رئيس
جمعية الصناعيني فادي الجميل في
املؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في
مـقــر جـمـعـيــة الـصـنــاعـيــن .فالجميل
ل ــم ي ـت ـطــرق إل ــى أس ـب ــاب س ـق ــوط هــذا
ال ـخ ـيــار ،فـيـمــا تـجــاهــل ال ـحــديــث عنه
وزير الصناعة وائل أبو فاعور ،ووزير
االقـتـصــاد منصور بطيش .عند هذا
الـحــد ،بــدا أن «اإلنـجــاز العظيم» وفق
تـعـبـيــر ال ـج ـم ـيــل ،م ـح ـصــور ب ــ«فــرض
رس ـ ـ ـ ــم ج ـ ـمـ ــركـ ــي ب ـ ـم ـ ـعـ ــدل  %2ع ـلــى
االسـ ـتـ ـي ــراد ،وب ـت ـخ ـص ـيــص  %35من
إي ــرادات ــه لتحفيز الـقـطــاع الصناعي

الصناعيون فوجئوا بأن
«إنجاز» دعم الصناعة سقط
بالضربة القاضية
ودع ــم قـطــاع اإلس ـك ــان» ،وبــ«تـضـمــن
مشروع املوازنة العامة رسومًا نوعية
على  20سلعة مستوردة تغرق السوق
ال ـل ـب ـنــان ـيــة وت ـق ـضــي ع ـلــى ص ـنــاعــات
لبنانية مماثلة».
ف ــرح ــة ال ـص ـن ــاع ـي ــن لـ ــم ت ـك ـت ـمــل بـمــا
اعتبره الجميل «إحقاقًا للحق وإعادة
االعـ ـتـ ـب ــار ل ـص ـنــاع ـت ـنــا وص ـنــاع ـي ـي ـنــا
واق ـت ـصــادنــا الــوط ـنــي» .فـهــم فــوجـئــوا
ب ـق ــول أبـ ــو ف ــاع ــور« :إن الـتـخـصـيــص
س ـ ـقـ ــط ولـ ـ ـ ــم يـ ـ ــوافـ ـ ــق عـ ـلـ ـي ــه م ـج ـلــس
الوزراء».

م ـ ــا ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـبـ ـق ــى م ـ ــن «اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز»؟
يـقــول أح ــد الـصـنــاعـيــن الـحــاضــريــن
ف ــي امل ــؤت ـم ــر ال ـص ـح ــاف ــي ،إن إل ـغ ــاء
تخصيص ج ــزء مــن ال ـ ــواردات لدعم
الصناعة ،كان بمثابة «لكمة الضربة
القاضية .فنحن لسنا مع زيادة رسم
بمعدل  %2يشمل كــل الـ ــواردات ،بل
مع زيادة الرسم على سلع منتقاة .إذا
كان الهدف هو تخفيف عجز املوازنة
ح ـص ـرًا ،فـهــذا يعني أن كــل الجهود
التي قمنا بها ضاعت سدى».
إذًا ،اإلنجاز لم يكن سوى زوبعة في
ف ـن ـج ــان .ف ــاالق ـت ــراح بـصـيـغـتــه الـتــي
ّ
أقـ ـ ـ ـ ّـرت ،ال ي ـش ــك ــل س ـي ــاس ــة حـمــائـيــة
ل ــإنـ ـت ــاج املـ ـحـ ـل ــي ،بـ ــل هـ ــو ضــري ـبــة
ج ــدي ــدة ت ـط ــاول املـسـتـ ّهـلـكــن بشكل
مـبــاشــر .هــو زي ــادة مقنعة لضريبة
الـقـيـمــة امل ـض ــاف ــة .كـلـفـتـهــا ل ــن تـكــون
عـلــى عــاتــق ال ـت ـ ّـج ــار ،ب ــل عـلــى عــاتــق
املستهلكني.
الفائز الحقيقي هم ّ
التجار .التغطية
عـلــى فــوزهــم ج ــاءت عـلــى لـســان أبــو
فـ ــاعـ ــور .ف ـق ــد قـ ـ ــال« :لـ ـق ــد م ـ ّـص ــوا مــا
ّ
مصوه من دم اللبنانيني واعتبروا أن
هناك اعتداء على التجارة» ،واصفًا
الـتـجــار بــأنـهــم ”م ـت ـغـ ّـولــون» .وأش ــار
املتخذة هي «قرارات
إلى أن القرارات ّ
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ت ـم ــث ــل رؤي ـ ــة ج ــدي ــدة
لــاقـتـصــاد ،وآم ــل أن تـشـكــل قطيعة
مع النظرة االقتصادية القديمة ،وأن
يؤسس قرار فرض الرسوم النوعية
على املستوردات ملرحلة جديدة لكل
القطاعات اإلنتاجية».
وامل ـف ــارق ــة أن ال ـج ـم ـيــل وأبـ ــو فــاعــور
وبـطـيــشّ ،
رددوا األف ـكــار نفسها في
ّ
امل ــؤت ـم ــر ال ـص ـح ــاف ــي ال ـ ــذي خــصــص
للحديث عن «اإلن ـجــاز» .دفاعهم عن
ال ـ ـقـ ــرارات امل ـت ـخ ــذة ذهـ ــب ف ــي ات ـجــاه
إلـغــاء أثــرهــا على كلفة املعيشة .فقد

ّ
والمتغولين (مروان طحطح)
أبو فاعور يصف التجار بمصاصي دماء اللبنانيين

تحدث الجميل عن «شبه انعدام األثر
ّ
التضخمي لرسم ال ـ  ،»%2فيما ركــز
أبو فاعور على أن قرار فرض رسوم
ن ــوع ـي ــة ع ـل ــى  20س ـل ـعــة م ـس ـت ــوردة
ينتج مثيل لها في لبنان« ،إنما جاء
نتيجة ش ـكــاوى تـقــدم بـهــا املعنيون
ال ـ ــى وزارة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد والـ ـتـ ـج ــارة
وب ـ ّـيـ ـن ــوا ف ـي ـهــا تـ ـع ـ ّـرض مـنـتـجــاتـهــم

لــإغــراق واملنافسة غير الشرعية…
لم تكن قرارات فرض الرسوم النوعية
ً
بناء
ق ــرارات عشوائية ،إنما اتـخــذت
على دراســات مستفيضة ووفــق آلية
قــانــون ـيــة .م ــا قـمـنــا ب ــه إذًا يــأتــي في
ال ـس ـيــاق ال ـقــانــونــي وامل ـح ــق .وال ـيــوم
ت ــوف ــر ال ـ ـقـ ــرار ال ـس ـي ــاس ــي إلج ـ ـ ــراءات
الحماية للقطاع الصناعي».

أمــا بطيش ،فقد أنكر أن يكون رسم
ال ـ ّ %2بمثابة ضريبة قيمة مضافة
مـقــنـعــة ،بــل اعـتـبــرهــا «س ـت ــؤدي إلــى
تحفيز الصناعة التي ستخلق فرص
عمل .مردودها سيظهر في الفاتورة
اإلجمالية التي يدفعها اللبنانيون
الــذيــن يستهلكون الـيــوم بما قيمته
 60مليار دوالر ،فيما السلع املشمولة
بالرسم قيمة اسـتـيــرادهــا  15مليار
دوالر».
ال ـك ــام ع ــن األثـ ــر الـتـضـخـمــي لــرســم
ال ـ ـ  %2ط ـغــى ع ـلــى ك ــل ال ـن ـقــاش بني
الصحافيني وأب ــو فــاعــور وبطيش.
ال ـج ـم ـي ــل كـ ـ ــان خ ـ ـ ــارج هـ ـ ــذا امل ـش ـهــد
ب ـش ـكــل ك ــام ــل .ل ـك ــن األمـ ـ ــر اس ـتــدعــى
ً
ت ـ ــدخ ـ ــا م ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ال ـص ـن ــاع ـي ــن
الــذيــن ح ـضــروا املــؤتـمــر الـصـحــافــي،
وه ــم سـبـعــة م ــن أص ــل  19صـنــاعـيــا
ّ
«ارت ـ ـ ـقـ ـ ــوا» إل ـ ــى رتـ ـب ــة ن ــائ ــب .اس ـت ــل
الكالم النائب نزيه نجم مدافعًا عن
االتهامات التي وجهت للصناعيني
ـ ـ السياسيني ،باالستفادة من قرارات
فرض رسوم حمائية على  20سلعة
مـ ـسـ ـت ــوردة .ن ـجــم ي ــأت ــي ف ــي طليعة
هؤالء (كونه يعمل في مجال الرخام
والـغــرانـيــت) .وق ــال« :هـنــاك  19نائبًا
صناعيًا سيتابعون هــذا املــوضــوع
في املجلس النيابي ،على اعتبار أن
الصناعة ستؤمن دورة اقتصادية
متكاملة .ونحن قبل أن نكون ّ
نوابًا،
كنا نناضل لتحقيق هــذه املطالب».
أمــا الـنــائــب نعمة اف ــرام ،فقد أوضــح
أن هذه القرارات أتت بعد عمل يعود
إلى عام « ،2000وسيأخذ االقتصاد
حجمه ومكانته الطبيعية» .والنائب
مـيـشــال الـضــاهــر لـفــت إل ــى «الـفــرص
الـ ـ ـت ـ ــي سـ ـت ـ ّ
ـؤمـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة فــي
مجاالت العمل ،وخصوصًا بعد قرار
وق ــف الـتــوظـيــف ف ــي ال ــدول ــة» .ودع ــا

مقال

السلع المشمولة بالرسوم الجديدة
فــي مــا يلي ،السلع وامل ــواد املـسـتــوردة التي قــرر مجلس ال ــوزراء فرض
رســوم جمركية إضافية عليها ،بنسب تــراوح بني  5في املئة و 20في
املئة:
ُ
 -1السلع واملواد التي فرضت الرسوم على استيرادها من الدول التي ال
يرتبط معها لبنان باتفاقات تجارية:
البسكويت والويفر ،النسيج وامللبوسات ،ورق التخديد وورق التست
الي ـن ــر ،مـ ــواد الـتـنـظـيــف ،ال ـبــرغــل ،ال ـط ـحــن ،أنــاب ـيــب ال ـحــديــد ،األمل ـن ـيــوم،
ِّ
واملجمدات واألفران والغساالت ،األحذية واملصنوعات الجلدية
البرادات
ومستلزماتها.
ُ
 -2السلع واملواد التي فرضت الرسوم على استيرادها من كل الدول:
كرتون البيض ،األدوات الصحية ،املفروشات ،الكورن
الرخام والغرانيتّ ،
فلكس ،املـحــارم املـعــطــرة ،املــأكــوالت املعلبة ،ال ــورق الصحي وصناديق
الشاحنات.

شماس ّ
ّ
يرد :خنجر مسموم من أبو فاعور

ّ
رد رئيس جمعية تجار بيروت نقوال ّ
شماس على كالم الوزير وائل أبو
فاعور عن التجار في املؤتمر الصحافي الــذي عقد أمــس ،واصفًا إياه
بأنه «كالم مستفز ومستنكر يأتي بعد يوم واحد على ّ
تجرع جمعية
تجار بيروت على مضض كــأس الحمائية املـ ّـرة ،والتي كانت الجمعية
تعي سلفًا انعكاساتها املؤذية على التجارة واالستهالك ،وتاليًا على
االقتصاد» .وطالب شماس الصناعيني بـ«كلمة تقدير للموقف املسؤول
الذي اتخذته الجمعية نصرة للقطاع الصناعي» ،إال أنه «ذهل من الخنجر
املسموم الذي زرعه الوزير أبو فاعور في خاصرة القطاع التجاري .إن
ّ
ّ
وتمصه،
متغولة تهدر دم اللبنانيني
القطاع التجاري ليس بميليشيا
ُ
والتجار ليسوا عصابة قطاع طرق ،فيا ليت وجد بني الحضور الصناعي
ضمير حـ ّـي يــرد العبارات املسيئة واملغرضة ملطلقها ،وينطق مكانها
ّ
بشهادة حق برسم التجار املتضامنني واملتكافلني».

الـنــائــب شــوقــي الــدكــاش الـتـجــار إلى
«التكاتف مع الصناعيني يدًا واحدة
تنتج وتـتـعــاون ملصلحة االقتصاد
واملواطنني».
الـصـنــاعـيــون ال ـحــاضــرون ،فوجئوا
ب ـض ـح ــال ــة ه ـ ــذا «اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــاز» .عـضــو
م ـج ـل ــس إدارة ال ـص ـن ــاع ـي ــن زي ـن ــة
حرب استغربت عدم شمول قرارات
الحماية بسلعة السكر التي تتعرض
إلغـ ـ ــراق .وه ـن ــاك ص ـنــاع ـيــون كــانــوا
ي ـه ـم ـســون بـ ــأن االتـ ـف ــاق ال ـس ـيــاســي
على إقرار رسم الـ  %2كان مختلفًا،

إذ إن االجـتـمــاعــات الـتــي عـقــدت في
اللجنة الوزارية التي ناقشت امللف،
رفــض وزراء حــزب الـلــه وحــركــة أمل
وضع رسم شامل على كل الواردات،
ما ّأدى إلى حصول اتفاق على إقرار
رســم الـ ـ  %10عـلــى الـسـلــع الـتــي لها
ّ
مثيل محلي أو التي يمكن أن ينتج
م ـن ـهــا م ـح ـل ـيــا ب ـم ــا ي ـك ـفــي  %60مــن
ح ــاج ــات الـ ـس ــوق ،ف ـمــن ت ــراج ــع عــن
هذا االتفاق الذي سعى إليه كل من
الـجـمـيــل واف ـ ــرام وصـ ــاح ع ـس ـيــران،
وملاذا؟

ّ
يتحرك ّ
وفرنجية ّ
باسيل ّ
يتفرجان
رئاسيًا ...وجعجع
هيام القصيفي
يدخل الوزير جبران باسيل معركة رئاسة الجمهورية من بابها
الـعــريــض ،فيفرض نفسه مرشحًا حتى لــو لــم يعلن ترشيحه
رسميًا ،مكتفيًا بتسمية رئيس الجمهورية ميشال عون له .منذ
أن أصبح ناطقًا باسم العهد ،وهو في قلب الحدث السياسي من
خالل توليه املفاوضات الحكومية ،وإصراره على قطف وزارتني
أساسيتني ،الطاقة والخارجية ،فيتمسك بهما نظرًا إلى موقعهما
الحساس ودورهما اإلقليمي والدولي.
األك ـي ــد أن الن ـت ـخــابــات ال ــرئ ــاس ــة املـقـبـلــة ظــروف ـهــا وحـيـثـيــاتـهــا
وتقاطعات إقليمية ودولية حولها ،لكن باسيل قبل وبعد أن ّ
سماه
عون خليفة له ،بدأ يستخدم كل اإلمكانات واألدوات املتاحة وغير
املتاحة له .صارت وظيفة العهد أن يكون معبرًا للعهد املقبل ،ال
عهدًا قائمًا بــذاتــه ،وتحول باسيل لولبه ،بحركة دائمة ال تهدأ.
يمسك بكل ملفات العهد والتيار الوطني ونوابه ووزرائه .يجول
في لبنان والخارج ،ويالحق السفراء ويريد اإلمساك بــاإلدارات
واألمن والعسكر ،وتهيئة ّ
عدته األمنية مبكرًا ملعركة الرئاسة .وقد
فرض إيقاعه فيها ،حتى اآلن على األقل ،في الحرس الجمهوري
ومرافقي رئيس الجمهورية ،قبل أن يقرر ما سيفعله في أجهزة
أمنية أخرى ،يريد أن تكون كما في زمن كميل شمعون أو فؤاد
شـهــاب ،ذراع الرئيس األمنية والسياسية .تثير حركة باسيل
الكثير مــن التعليقات ،وهــذا فــي حــد ذاتــه مطلوب ،وال يزعجه،
ألنه ّ
حول حركته محور استقطاب إعالمي وسياسي ،وعنصرًا
خبريًا يوميًا بــارزًا ،يحكى عنه سلبًا أو إيجابًا ،لكنه يبقى في
قلب الحدث.
الجديد في ما يفعله اليوم ،ويتعلق باملوازنة ،يتعدى دوره كوزير
م ـفــوض م ــن رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،لـيـضــع نـفـســه أم ــام املــراقـبــن
الغربيني له ،مالكًا لصفات «رجــل الدولة» ،يمسك بكل ملفاتها.
فحركته الداخلية وجــوالتــه فــي الـقــرى وإمساكه بــرقــاب النواب
وال ـ ــوزراء ،ال يـقــدم وال يــؤخــر فــي مـعــركــة الــرئــاســة ،ألن ــه يعرف
ً
أن الــرأي العام يميل حيث تميل السلطة ،وألنــه يملك اليوم ثقال
نيابيًا ووزاريًا يجعله متحكمًا بكل مفاصل التركيبة في الحزب
وفــي العهد مـعــا .املـهــم ال ـيــوم ،الــرقــابــة الـخــارجـيــة عليه كمرشح
رئاسي ،يعرف ملفاته ويشكل فريق عمله ويوكل إليهم مهمات
املحاسبة واملتابعة ،يملك كل أدوات السلطة ،السياسية واألمنية
واالقتصادية.
يقدم باسيل اليوم نفسه مرشحًا أمام مراكز القرار الدولي ،من
زواي ــا داخلية عــدة ،وخــارجـيــة ،أواله ــا قطاع النفط والـغــاز .فهو
يمتلك اإلشــراف على عدة امللف النفطي من زاويتني ،الخارجية
ودورهــا الدبلوماسي ،واللجان املختصة التقنية التي يمكن أن
تـفــاوض إســرائـيــل بــرعــايــة األم ــم املـتـحــدة ،بسبب وج ــود وزارة
الخارجية والجيش والطاقة فيها ،وكلها محسوبة عليه ،إضافة

تقرير

ّ
مزراب الخلوي أمام لجنة االتصاالت :كل النفقات مضخمة
بدأت لجنة االتصاالت النيابية فتح ملف
االتصاالت من بوابة شركة «تاتش» ،على
أن تليها «ألفا» فـ«أوجيرو» .في قطاع
الخلوي ،يثق رئيس اللجنة أن باإلمكان
توفير  200مليون دوالر بمجرد اتباع
األصول في التلزيم والمناقصات وضبط
النفقات .لكن وزير االتصاالت ّ
عبر عن
امتعاضه من قطف اللجنة لثمار إنجازات
التخفيض .يقول إن كل ما فعله هو نتاج
خطة أعدها منذ دخوله إلى الوزارة
وض ـعــت لـجـنــة االتـ ـص ــاالت الـنـيــابـيــة
ي ــده ــا ع ـل ــى ق ـط ــاع الـ ـخـ ـل ــوي ،ب ـهــدف
وح ـ ـيـ ــد ه ـ ــو مـ ـع ــرف ــة سـ ـب ــب األرق ـ ـ ـ ــام
الـ ـ ـكـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة ل ـ ـ ــأك ـ ـ ــاف ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة والـ ـت ــي وصـ ـل ــت فــي
ال ـشــرك ـتــن ،ف ــي ع ــام  ،2018إل ــى 660
مليون دوالر .في دراسة أولية أعدها
رئيس اللجنة النائب حسني الحاج
حسن ،خلص إلى إمكانية توفير 200
مليون دوالر بالحد األدنى .هذا مبلغ
يعادل مــوازنــة أكثر من عشر وزارات
مجمتعة ويعادل ما يمكن أن تؤمنه

إجراءات قاسية في املوازنة.
ب ـح ـس ــب مـ ــا ت ـب ــن فـ ــي االج ـت ـم ــاع ــن
ال ـل ــذي ــن ع ـقــدت ـه ـمــا ال ـل ـج ـنــة ملـنــاقـشــة
أوضــاع شركة «تــاتــش» ،فــإن مزاريب
الـ ـه ــدر ع ــدي ــدة ،لـكـنـهــا ف ــي معظمها
تـ ـص ــب عـ ـن ــد وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ــوص ـ ــاي ـ ــة ،أي
وزيـ ــر االتـ ـص ــاالت .ال ــوزي ــر يستطيع
ب ــ«ش ـح ـطــة ق ـل ــم» إل ـغ ــاء م ـنــاق ـصــة لم
تعجبه نتيجتها ،أو بـشـكــل أدق لم
يعجبه اســم صاحب العرض الفائز،
ليعود بـ«شحطة» قلم أيضًا فيوافق
ع ـ ـلـ ــى فـ ـ ـ ــوز عـ ـ ـ ـ ــارض آخـ ـ ـ ــر مـ ـ ــن دون
مناقصة أحيانًا وبسعر مضاعف!
ه ـ ـ ــذا أم ـ ـ ــر ت ـ ـنـ ــاولـ ــه رئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـج ـن ــة
باستفاضة فــي مــؤتـمــره الصحافي.
ك ـ ــذل ـ ــك أوضـ ـ ـ ـ ــح أن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ط ـل ـبــت
دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات عـ ـ ــن الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدوى وعـ ـ ـ ــن كــل
املناقصات التي جرت في عام .2018
كما طلبت الـعــودة عشر سنوات إلى
الـ ــوراء فــي كــل املـنــاقـصــات« ،أي أننا
نـتـحــدث عــن مـبــالــغ تـصــل ال ــى مئات
ماليني الدوالرات».
ك ـم ــا امل ـن ــاق ـص ــات ك ــذل ــك ال ـ ــدراس ـ ــات.
ق ــد ي ــرف ــض الـ ــوزيـ ــر دراس ـ ـ ــة كـلـفـتـهــا
 10م ــاي ــن دوالر ،ث ــم ي ــواف ــق عـلــى
تنفيذ الــدراســة نفسها ب ـ  50مليون
دوالر .وهــذه أرقــام افتراضية ،لكنها
ّ
تعبر عــن واق ــع التلزيمات فــي قطاع

الخلوي ،نوقشت في اللجنة ،في إطار
مـنــاقـشــة مـلــف الـنـفـقــات الــرأسـمــالـيــة،
وفـ ـ ــي إط ـ ـ ــار ت ــأك ـي ــد ض ـ ـ ـ ــرورة إجـ ـ ــراء
مناقصات شفافة ومفتوحة وااللتزام
بنتائجها ،وما أكد وزيــر االتصاالت
أنه سيلتزم به.
كـ ـثـ ـي ــرة هـ ــي األمـ ـثـ ـل ــة عـ ـل ــى ف ـضــائــح
املناقصات .مصدر مطلع يثير مسألة
م ـنــاق ـصــة الـ ـ ــ«دات ـ ــا س ـن ـت ــر» لـلـمـبـنــى
ال ـج ــدي ــد ل ـش ــرك ــة «تـ ــاتـ ــش» .فـبـعــدمــا
تقدمت عشرات الشركات إلى املناقصة
وف ـ ــازت إح ــداه ــا بــالـعـقــد بـقـيـمــة 1.7
مليون دوالر ،ألغيت هــذه املناقصة.
ملاذا ألغيت؟ ال أحد يعرف .لكن ما هو
أكيد أنه أعيد طرح املناقصة ،ففازت
شــركــة « ،»SEGبـعــدمــا قــدمــت عرضًا
بـقـيـمــة  3.2مــايــن دوالر .أي ـض ــا ،ال
أحد يعرف ملــاذا تضاعف املبلغ ،لكن
األكيد أن الشركة هي نفسها سبق أن
ّ
جهزت املبنى الجديد للشركة .الالفت
أن املـصــادر تعتبر أنــه حتى العرض
األول كان سعره مرتفعًا ،إذ يجب أال
يكلف أكـثــر مــن نصف مليون دوالر،
ّ
فإذا به يكلف  3.2ماليني دوالر.
لـ ـ ـ ــم يـ ـ ـت ـ ــم ال ـ ـ ـ ــدخ ـ ـ ـ ــول فـ ـ ـ ــي تـ ـف ــاصـ ـي ــل
امل ـن ــاق ـص ــات ف ــي ال ـج ـل ـســة ،بــانـتـظــار
دراسـ ـ ـ ــة امل ـع ـط ـي ــات الـ ـت ــي ق ــدم ــت مــن

ق ـبــل ش ــرك ــة «تـ ــاتـ ــش» .ل ـكــن ال ـن ـقــاش
تناول ما أعلنته الشركة عن وصول
نفقاتها االستثمارية فــي عــام 2018
إلــى  85مليون دوالر (ش ــراء مـعــدات،
تـ ـ ـجـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــزات ،بـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــج ،م ـ ـفـ ــروشـ ــات

وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــال ،)...ووصـ ـ ـ ـ ـ ــول ن ـف ـق ــات ـه ــا
التشغيلية إلى  143مليون دوالر ،أي
ما مجموعه  228مليون دوالر.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ح ــاسـ ـم ــا
فـ ــي إشـ ــارتـ ــه إل ـ ــى أن ه ـ ــذه ال ـن ـف ـقــات
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ي ـم ـكــن ال ـت ــوف ـي ــر ف ـي ـهــا «إذا ال ـتــزم ـنــا
باملناقصات الشفافة واملفتوحة».
وف ـي ـمــا تـشـمــل ال ـن ـف ـقــات التشغيلية
روات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب املـ ـ ــوظ ـ ـ ـفـ ـ ــن ومـ ـلـ ـحـ ـق ــاتـ ـه ــا
واإليـ ـج ــارات ،الـصـيــانــة ،امل ـحــروقــات،
الـ ــدعـ ــايـ ــات واإلع ـ ـ ــان ـ ـ ــات وال ــرع ــاي ــة
واالحتفاالت وغيرها من التفاصيل،
فـقــد أوضـ ــح ال ـح ــاج حـســن أن ــه «بـعــد
أول وثـ ــانـ ــي نـ ـق ــاش أص ـ ـ ــدر م ـعـّـالــي
ال ــوزي ــر ب ـيــانــا ،وقـ ــال إن ــه سـيـخــفــض
اإليجارات  20باملئة (تعادل  4ماليني
دوالر) ،وس ـ ــوف ي ـخ ـفــض الـصـيــانــة
حــوالــى  20بــاملـئــة أي ـضــا ( 30مليون
دوالر) ،وسيخفض الرعاية والدعاية
بالشركتني ( 3مــايــن دوالر) .كذلك
سـبــق أن أع ـلــن ال ــوزي ــر رف ــع مــداخـيــل
الـ ــدولـ ــة م ــن الـ ـخ ــدم ــات ذات الـقـيـمــة
املضافة من ( 20بالنسبة الــى بعض
الـ ـخ ــدم ــات) إلـ ــى  50ف ــي املـ ـئ ــة ،وه ــذا
يعني بلغة األرقام استعادة ما يقارب
 25م ـل ـي ــون دوالر ك ــان ــت ت ـ ــؤول إل ــى
شركات ،ما تقوم به هو تقديم الفكرة
والبرنامج الخاص بالخدمة ،مقابل
اس ـت ـخ ــدام شـبـكــة ال ــدول ــة وأعـمــدتـهــا
وكـ ـ ــذلـ ـ ــك مـ ـحـ ـط ــاتـ ـه ــا وكـ ـ ـ ــل ب ـن ـي ـت ـهــا
التحتية».
وعليه ،أشــار الحاج حسن إلى اتفاق

مناقصة «داتا سنتر» في
«تاتش» ألغيت عندما
كان العرض بقيمة 1.7
مليون دوالر وقبلت
بعدما تضاعف الرقم!

م ــع وزي ــر االتـ ـص ــاالت عـلــى أن «نـبــدأ
ب ــرس ــم األط ـ ــر حـ ــول م ــا ي ـجــب صــرفــه
وما ال يجب صرفه .وهنا أيضًا قامت
اللجنة بنقاشات واسعة وتستكملها
عـ ـل ــى ضـ ـ ــوء ال ـ ــورق ـ ــة الـ ـت ــي قــدم ـت ـهــا
«تاتش» وأيضًا الورقة التي قدمتها
«ألفا»».
ذلــك كــام لم يعجب وزيــر االتصاالت
الذي رد مكتبه اإلعالمي على الحاج
حسن ،معتبرًا أن «كل ما قام به الوزير
شقير خالل هذه الفترة القصيرة من
توليه وزارة االتصاالت جاء ً
بناء على
خـطــة ورؤي ــة لـلــوزيــر شقير لتطوير

ع ـمــل ال ـ ـ ـ ــوزارة وزيـ ـ ـ ــادة إن ـتــاج ـي ـت ـهــا،
وخـصــوصــا خـفــض الـنـفـقــات وزي ــادة
اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات ،ولـ ــم ي ـك ــن ع ـل ــى اإلطـ ــاق
ناتجًا من أي اجتماعات أو نقاشات
حصلت داخل لجنة االتصاالت أو في
أي مكان آخر».
وأكــد البيان «استعداد الوزير شقير
وان ـف ـتــاحــه ع ـلــى أي ن ـق ــاش إيـجــابــي
حـ ــول ق ـط ــاع االت ـ ـصـ ــاالت ،ل ـك ـنــه عبر
ع ــن رف ـض ــه ال ـك ـل ــي ألي مـ ــزايـ ــدات أو
عراضات في غير محلها».
وقبل البيان ،كــان شقير قــد هــدد من
ال ـس ــراي ــا ال ـح ـكــوم ـيــة ب ــأن ــه «إذا كــان
س ـي ـصــار الـ ــى ت ـحــويــر األمـ ـ ــور خــال
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ،ف ــأن ــا لـ ــن أحـ ـض ــر أي
اجتماع للجنة االت ـصــاالت» .أضــاف:
«ك ـن ــت مـنـفـتـحــا جـ ـدًا وال ش ــيء ل ـ ّ
ـدي
ّ
ألخبئه ،ولكن ما قرأته اليوم فاجأني،
وي ـ ـجـ ــب أن ن ـ ـكـ ــون أم ـ ـن ـ ــاء ف ـ ــي ن ـقــل
الخبر .بــدا لي كأنهم يــريــدون القيام
ببطوالت من وراء هذا املوضوع .من
هـنــا ،أود أن أق ــول إن مــا ط ــرح خــال
اللجنة هــو اقـتــراحــاتــي الـتــي تقدمت
بها أنــا الــى اللجنة ،ولـيــس كما قال
الوزير حسني الحاج حسن إن اللجنة
فرضتها ّ
علي».
(األخبار)

الــى حيثية وزارة الـطــاقــة املعنية بملف النفط كـطــرف أساسي
مـعـنــي ب ـهــذا امل ـلــف خ ــارج ن ـطــاق ال ـت ـفــاوض مــع إســرائ ـيــل .وهــو
بإصراره على تولي وزارة الطاقة وتعيني مساعدين له وزيرين
ملرتني متتاليتني ،يمسك بأكثر ملف «يتقنه غيبًا» منذ سنوات،
بخالف ملفات أخرى يحصرها بالجملة بني يديه.
ماليًا ،يقدم نفسه مرشحًا خبيرًا بالوضع املالي واالقتصادي،
وم ـشــاركــا فــي وض ــع رؤي ــة اقـتـصــاديــة لـلـبـنــان .فـبـعــد اإلحــاطــة
الشاملة بوضعية حاكم مصرف لبنان وكل ما يدور حولها من
ترتيبات مستقبلية ،يفتح ملف املــوازنــة ،وهــي عنصر أساسي
فــي رقــابــة دولـيــة على لبنان انطالقًا مــن مؤتمر سـيــدر ،وتهتم
بها العواصم املعنية ،وترصد شفافيتها وتقليص الهدر فيها
وضمان تالزمها مع التقشف املطلوب دوليًا .والدخول على خط
املــوازنــة ال يتعلق بتقليل عجز أو تخفيض مصاريف ،حرصًا
على املال العام ،بل هو استكمال لخريطة الطريق التي يضعها
على طريق اإلشراف على كل مفاصل الوضع االقتصادي .وهذا
ما يعطيه إطاللة دولية وإقليمية ،يريد تكريسها عبر مؤتمرات
دولية ،تسمح له بإضافة حيثية اقتصادية على سيرته الذاتية
كمرشح رئاسي.
كثيرة هي امللفات الداخلية التي يريد أن يتحكم بها ،وسيكون
لقانون االنتخاب محطة مهمة معه كأحد العناوين املحلية .لكن
طــريــق الــرئــاســة تمر عبر االخ ـت ـبــارات الــدولـيــة ،وحــالـيــا ،يشكل
االقتصاد واملــال عصبًا أساسيًا في املنطقة ،حيث يتقدم هذا
ال ـجــانــب عـلــى مــا ع ــداه فــي مــا ي ــدور مــن م ـفــاوضــات سياسية
واقـتـصــاديــة .وهــو هنا يستفيد مــن انسحاب رئـيــس الحكومة
سـعــد ال ـحــريــري ،اقـتـصــاديــا ومــال ـيــا ،وطـبـعــا سـيــاسـيــا ،مــن أي
مواجهة مباشرة معه ،والتخلي له عن مشروع رفيق الحريري
االقتصادي واملالي الذي كان عصبًا أساسيًا بنى الحريري األب
واالبن حيثيتهما عليه لسنوات .في املقابل ،مرشحان رئاسيان
أســاسـيــان ،هما :رئيس حــزب الـقــوات اللبنانية الــدكـتــور سمير
ّ
جعجع ورئ ـيــس تـيــار امل ــردة سليمان فــرنـجـيــة ،يخلصانه من
عبء أي مواجهة مبكرة معه ،فيخليان له الساحة الداخلية ،كل
واحد منهما لحسابات مختلفة عن اآلخر .ال يمكن فهم تراجع
دور األخـيــريــن فــي مجلس ال ــوزراء وخــارجــه عــن الحضور في
كــل عناوين امللفات الداخلية والخارجية واالقتصادية واملالية
واألمـنـيــة .ينكفئان ،متفرجني مــن دون أن يكون لهما حضور
وازن في السياسة الداخلية مهما أعطيا من تبريرات ،وال سيما
ما تقوله الـقــوات عن تأثير دورهــا في مجريات الحدث املحلي.
وبــاسـيــل يتقدم عليهما مستثمرًا دوره وعــاقــاتــه فــي ملفات
تتقاطع مع أدوار خارجية ،فيعزز موقعه السياسي ،واألمني،
مضيفًا إليهما اليوم ملفي النفط واملال واالقتصاد.

