4

الجمعة  12حزيران  2020العدد 4072

الجمعة  12حزيران  2020العدد 4072

لبنان

لبنان
قضية اليوم

َ
َ
علي ياسين وشربل قرداحي :من يحاسب من؟

ّ
استعادة الخلوي :التعيين معلق
َ
َ
حتى اليوم ،لم يطلب ،رسميًا
تقدم.
أي
يحصل
لم
الخلوي
ي
لشركت
جديدين
إدارة
ي
مجلس
منذ أعلن وزير االتصاالت تعيين
ّ
اجتماع الجمعية العمومية لقوننة هذا التعيين ،وال أبلغ الشركتين بأسماء أعضاء لجنة التسلم والتسليم التي أعلن
إنشاءها .في هذا الوقت بدأت تثار الشكوك حول قانونية تعيين موظفين أو أعضاء حاليين في مجلس اإلدارة الذي
يمثل الدولة
إيلي الفرزلي
ق ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ـ ــر االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت ك ـل ـم ـت ــه
وم ـ ـ ـشـ ـ ــى .أعـ ـ ـل ـ ــن تـ ـعـ ـي ــن م ـج ـل ـ َـس ــي
َ
إدارة ج ــدي ــدي ــن ل ـش ــرك ــت ــي «ألـ ـف ــا»
و«ت ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ــش» ،لـ ـكـ ـن ــه لـ ـ ــم يـ ـفـ ـع ــل م ــا
ّ
يحول هــذا اإلعــان إلى
ُيفترض أن
واقــع .شركتا «زيــن» و«أوراسـكــوم»
ال ت ـ ـ ــزاالن ت ـت ــول ـي ــان اإلدارة حـتــى
ال ـيــوم .ال أح ــد فــي الـشــركـتــن يــدرك
كم ستطول هذه الحالة .لكن ما هو
محسوم أن التعيني لم يقونن بعد.
ً
امل ـط ـل ــوب أوال اج ـت ـم ــاع الـجـمـعـيــة

«أوراسكوم» و«زين»
حين قوننة
باقيتان إلى
َ
تعيينات مجلسي اإلدارة
ّ
حواط :فضلنا اختيار أعضاء
َ
لمجلسي اإلدارة من الموظفين
لتوفير البدالت المالية
العمومية ،الـتــي وحــدهــا يحق لها
أن ت ـع ـ ّـن أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس اإلدارة،
الــذيــن ينتخبون مــن بينهم رئيسًا
للمجلس .
وزيـ ـ ـ ــر االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ط ـ ـ ــال ح ـ ـ ــواط،
وب ـ ـعـ ــد الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن املـ ـم ــاطـ ـل ــة فــي
اس ـ ـ ـتـ ـ ــرداد ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ،قـ ـف ــز عـ ــن ذل ــك
امل ـس ــار ال ـقــانــونــي لـيـعـلــن م ـبــاشــرة
أس ـمــاء األع ـضــاء ورئ ـيـ َـســي مجلس
ً
اإلدارة ،ب ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ــن ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة إلـ ــى
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة.
بـ ـحـ ـس ــب املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ،لـ ـ ــم ي ـط ـل ــب
رس ـم ـيــا ،ح ـتــى الـ ـي ــوم ،م ــن رئ ـيـ َـســي
م ـج ـل ــس إدارة «ألـ ـ ـف ـ ــا» و«تـ ــاتـ ــش»

ّ
رواتب الموظفين تنتظر تعيين مجلس إدارة
املشكلة التي تتكرر في «تاتش» ،وصلت إلى «ألفا» الشهر املاضي .املوظفون لم يحصلوا على
رواتبهم لشهر أيار ،بسبب عدم وجود مجلس إدارة ّ
مخول بالتوقيع .في «ميك »1كانت الجمعية
العمومية قد ّ
مددت ملجلس اإلدارة في شهر شباط ما سمح له بدفع مستحقات املوردين واملوظفني،
ّ
لكن األمر لم يحصل في «تاتش» ،إال بعدما تكفلت «زين» بالدفع من أموالها.
حاليًا ،تؤكد مصادر في الشركتني أن ال حل سوى إجازة وزير االتصاالت ملجلس اإلدارة بصرف
رواتب املوظفني .لكن في املقابل ،فإن هذه النقطة لم يعرها وزير االتصاالت األهمية .بالنسبة إليه،
فإن أيامًا قليلة تفصل عن تعيني مجلس إدارة جديد ،فتنتهي املشكلة وتعود األمور إلى نصابها.
املشكلة في «تاتش» ال تقتصر على التوقف عن دفع الرواتب .الكثير من املوردين لم يقبضوا
مستحقاتهم منذ أشهر .وقد تردد أن ّ
مورد املازوت إلى الشركة قد توقف عن تزويدها بهذه املادة،
ألنه لم يقبض منذ سبعة أشهر .تلك ليست الحالة بالنسبة إلى وزير االتصاالت الذي يجزم أنه
تواصل مع جمال عثمان ،صاحب الشركة املسؤولة عن تأمني املازوت لـ«تاتش» ،لالستفسار عن
السبب .وقد أكد له األخير أنه بالرغم من عدم قبضه ملستحقاته منذ نحو سبعة أشهر ،إال أنه ال
يزال ملتزمًا بتأمني املازوت للمحطات .عثمان أوضح لحواط أن توقف محطات عدة عن العمل في
ّ
توفر املازوت في السوق ،وليس إلى أي أمر آخر .وقد ّ
تحدث حواط مع وزير
الهرمل يعود إلى عدم
الطاقة ،الذي وعده بحل املشكلة ،التي طاولت أيضًا املولدات الخاصة.

(مروان طحطح)

ال ـحــال ـيــن ،أي مـ ــروان حــايــك وب ــدر
الـ ـ ـخ ـ ــراف ـ ــي ،الـ ـ ــدعـ ـ ــوة إل ـ ـ ــى انـ ـعـ ـق ــاد
العمومية .بحكم القانون
الجمعية ّ
هما من يحق لهما الدعوة ،وبحكم
الـ ـق ــان ــونُ ،ي ـف ـت ــرض أن ُي ــدع ــى إل ــى
االجتماع قبل  21يومًا من موعده
(يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن خـ ـ ـف ـ ــض هـ ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ـ ــدة ف ــي
حـ ــال ل ــم ي ـع ـت ــرض أي م ــن حــام ـلــي
األس ـهــم) .يــؤكــد ح ـ ّـواط ل ـ «األخـبــار»
أن ال ـ ــوزارة أرس ـل ــت إل ــى الـشــركـتــن
رسـ ــالـ ــة إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ت ـط ـل ــب ف ـي ـهــا
دع ــوة الجمعية الـعــامــة االجـتـمــاع،
إال أن ـه ـم ــا ط ـل ـب ـت ــا إرسـ ـ ـ ــال رس ــال ــة
رسـمـيــة بـهــذا الـخـصــوص ،وهــو ما
تعمل ال ــوزارة على تحضيره .هذا
ي ـع ـن ــي ع ـم ـل ـيــا أن ال ـت ـع ـي ــن امل ـع ـلــن
ع ـن ــه ال ي ـل ـغ ــي اسـ ـتـ ـم ــرار امل ـمــاط ـلــة
ّ
فــي تـســلــم ال ـشــرك ـتــن .ال ـحــديــث عن
املـمــاطـلــة ،اعـتـبــره وزيــر االتـصــاالت
فـ ــي م ــؤتـ ـم ــره الـ ـصـ ـح ــاف ــي األخـ ـي ــر
يـ ـن ـ ّـم ع ــن اس ـت ـخ ـف ــاف وع ـ ــدم درايـ ــة
بــآلـيــة االسـ ـت ــرداد .وه ــو لــم يـقــل ما
هي آلية االسـتــرداد تلك ،لكنه قال:

«ل ـق ــد اح ـت ـج ـنــا إلـ ــى ب ـع ــض ال ــوق ــت
َ
مجلسي اإلدارة للشركتني
الختيار
م ــن داخـ ـ ــل ال ـ ـكـ ــوادر ال ـك ـف ــوئ ــن فــي
كــل مـنـهـمــا ،وطـبـعــا ضـمــن مـعــايـيــر
التوازنات اللبنانية».
ع ـل ــى األقـ ـ ــل ُعـ ـل ــم م ــن ك ـ ــام ال ــوزي ــر
ّ
أن م ـ ــن اآللـ ـ ـي ـ ــة املـ ــت ـ ـب ـ ـعـ ــة :مـ ــراعـ ــاة
الـ ـت ــوازن ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة (ال ـطــائ ـف ـيــة
وال ـس ـي ــاس ـي ــة) ومـ ــراعـ ــاة أن ي ـكــون
َ
املـ ـ ـع ـ ـ ّـيـ ـ ـن ـ ــون م ـ ـ ــن داخ ـ ـ ـ ـ ــل شـ ــركـ ــتـ ــي
ال ـخ ـلــوي ،وم ــن ال ـك ــوادر الـكـفــوئــن،
مـ ـ ــن دون ت ـ ـحـ ــديـ ــد مـ ـع ــايـ ـي ــر هـ ــذه
ال ـ ـك ـ ـفـ ــاء ة .وهـ ـ ــذا ع ـم ـل ـيــا ي ـت ـنــاقــض
مــع آلـيــة قــانــونـيــة اقـتــرحـتـهــا هيئة
ال ـت ـش ــري ــع واالسـ ـتـ ـش ــارات (ت ـتــولــى
مــديــريــة االسـتـثـمــار والـصـيــانــة في
وزارة االتـ ـ ـص ـ ــاالت اإلدارة) ،ك ــان
ّ
يمكن لو اتبعت أن تعفيه من ضغط
«الـ ـت ــوازن ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ل ــو أراد.
وزيــر االتصاالت يبرر عدم تطبيق
االس ـت ـش ــارة ب ـع ــدم خ ـب ــرة املــديــريــة
ف ـ ــي مـ ـل ــف ال ـ ـخ ـ ـلـ ــوي ،حـ ـي ــث ه ـي ـئــة
امل ــال ـك ــن ه ــي امل ـع ـن ـيــة ف ــي الـ ـ ــوزارة

بــأمــور ال ـق ـطــاع .ول ــذل ــك ،يــوضــح أن
خ ـي ــار ال ـل ـجــوء إل ــى امل ــوظ ـف ــن ،كــان
هــدفــه االس ـت ـف ــادة ّم ــن خـبــرتـهــم في
ال ـش ــرك ـت ــن ول ـت ـج ــن ــب دف ـ ــع بـ ــدالت
مــالـيــة ألع ـضــاء مـجـلــس اإلدارة ،لو
أتوا من خارج الشركتني.
ف ـ ـ ــي م ـ ـط ـ ـلـ ــق األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو أن
امل ـمــاط ـلــة م ـس ـت ـمــرة .ف ــي ال ــراب ــع من
ح ـ ــزي ـ ــران ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،راسـ ـ ـ ــل ح ـ ــواط
َ
َ
رئيسي مجلس إدارة شركتي زين
وأوراسـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوم ،نـ ـجـ ـي ــب سـ ــاويـ ــرس
وب ــدر ال ـخــرافــي ،م ـحــددًا الئ ـحــة من
املـعـلــومــات واملـسـتـنــدات والـتـقــاريــر
وال ـع ـقــود امل ـط ـلــوب تـحـضـيــرهــا من
قبل الشركة في مهلة ال تزيد على
أسـبــوعــن .الــافــت أن ح ــواط يشير
في الرسالة إلــى أن الــوزارة أنشأت
لـجـنــة اس ـت ــام ،وأن رئ ـيــس اللجنة
سـ ـيـ ـح ــدد اجـ ـتـ ـم ــاع ــات دوري ـ ـ ـ ــة مــع
فــرق عمل الشركتني إلنجاز عملية
الـتـسـلـيــم .ح ـتــى ي ــوم أم ــس ل ــم تكن
ّ
الشركتان قد تبلغتا باسم أعضاء
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،كـ ـم ــا ل ـ ــم يـ ـت ــم الـ ـت ــواص ــل

م ـع ـه ـم ــا بـ ــاسـ ــم هـ ـ ــذه الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،مــا
خـلــق ارتـبــاكــا مـضــاعـفــا للشركتني،
اللتني شرعتا بتحضير املستندات
امل ـط ـلــوبــة ل ـكــن م ــن دون أي مـعــرفــة
ّ
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ الـ ـتـ ـس ــل ــم والـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــم أو
تاريخ اجتماع الجمعية العامة ،أو
َ
تاريخ خروجهما من إدارة شبكتي
بحسب وزارة االتصاالت،
الخلوي.
ُ
ف ــإن الـلـجـنــة شـكـلــت بــالـفـعــل ،وهــي
تـ ـض ــم نـ ـح ــو  15ع ـ ـضـ ــوًا م ــوزع ــن
على الشركتني ،لكن لــم يحدد بعد
إن ك ــان س ـيــرأس ـه ـمــا رئ ـي ــس واح ــد
أو رئـ ـيـ ـس ــان ،ل ـك ــن األكـ ـي ــد بـحـســب
وزي ــر االت ـص ــاالت أن ال ـتــواصــل مع
الشركتني قد بدأ.
املـ ـشـ ـكـ ـل ــة األب ـ ـ ـ ـ ــرز حـ ــال ـ ـيـ ــا ت ـت ـع ـل ــق
ب ـعــدم ال ـبــدء بـنـقــل املــوظ ـفــن الــذيــن
ال يـ ــزالـ ــون ق ــان ــون ــا ي ـع ـم ـل ــون ل ــدى
«أوراس ـ ـ ـكـ ـ ــوم» و«زي ـ ـ ـ ــن» ،بــان ـت ـظــار
ت ـع ـل ـي ـم ــات الـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـت ــي لـ ــم ت ــأت
ب ـع ــد .ي ــوم ال ـث ــاث ــاء امل ــاض ــي ،دخــل
ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــل جـ ـ ــديـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى خ ــط
الـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــم وال ـ ـت ـ ـس ـ ـلـ ــم .ف ـم ـح ــام ـي ــة
الـ ـنـ ـق ــاب ــة ،أك ـ ـ ــدت أن امل ــوظـ ـف ــن لــن
ي ــوق ـع ــوا ع ـل ــى االنـ ـتـ ـق ــال إلـ ــى م ــاك
الـشـبـكـتــن وت ـبــرئــة ذم ــة الـشــركـتــن
قبل الحصول على حقوقهم .هنا ال
تزال قضية الشهر  13الذي رفضت
ال ـ ــوزارة دف ـعــه نـهــايــة  2019عــالـقــة.
ُ
وي ـ ـخ ـ ـشـ ــى أن تـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ــى ع ــرق ـل ــة
اس ـت ـعــادة الــدولــة لـلـقـطــاع .لـكــن في
ال ــوزارة مــن يطمئن إلــى أن الــوزيــر
سيجتمع مع نقابة املوظفني قريبًا
ل ـل ـت ـف ــاه ــم بـ ـش ــأن امل ــرحـ ـل ــة امل ـق ـب ـلــة،
ت ـحــت عـ ـن ــوان ح ـفــظ ح ـقــوق ـهــم .أمــا
بشأن مــن يـصــرون على االعـتــراض
وعــدم توقيع االنتقال ،فلن يؤثروا
فــي سـيــاق االس ـت ــرداد ال ــذي انطلق
ف ـ ــي الـ ـخ ــام ــس م ـ ــن أيـ ـ ـ ــار املـ ــاضـ ــي،
ويـتــوقــع أن يـحـتــاج إلــى مــا بــن 60
و 90يومًا كما سبق أن أعلن حواط.
ف ــي ق ـ ــرار ت ـع ـيــن م ـج ـلـ َـســي اإلدارة
إش ـكــال ـي ـتــان يـ ـت ـ ّ
ـردد ص ــداه ـم ــا بــن
الـ ـع ــامـ ـل ــن ف ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع .األولـ ـ ـ ــى،
ت ـت ـع ـلــق ب ـت ـع ـيــن أع ـض ــائ ــه جـمـيـعــا
مــن املــوظـفــن فــي الـشــركـتــن ،خالفًا
لـ ـلـ ـق ــواع ــد واملـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات ال ـع ــامل ـي ــة
امل ـع ـت ـمــدة (ت ـق ــوم ك ــل شــركــة مــديــرة
باستقدام فريق عمل إداري وتقني
وم ـ ـ ــال ـ ـ ــي وق ـ ــان ـ ــون ـ ــي مـ ـتـ ـخ ـ ّـص ــص
ف ــي ت ـش ـغ ـيــل وإدارة الـ ـقـ ـط ــاع) .فــي
اإلدارة الـحــالـيــة لـلـشــركـتــن ،كــانــت
املخالفة محصورة بـ «تاتش» ،التي
اسـتـفــادت مــن املــوظـفــن اللبنانيني
ً
امل ــوج ــودي ــن أصـ ــا ف ــي ال ـق ـطــاع مــن
دون القيام بواجباتها التعاقدية.
ل ـك ــن ف ــي اإلدارة امل ـع ـ ّـي ـن ــة م ــن قـبــل
حـ ـ ــواط ،تـ ـم ـ ّـددت امل ـخ ــال ـف ــة لـتـشـمــل
«أل ـ ـفـ ــا» أيـ ـض ــا ،الـ ـت ــي ك ـ ــان مـجـلــس
إدارت ـه ــا يـضــم ممثلني ألوراس ـكــوم
ف ـقــط ،م ــع االك ـت ـف ــاء بـتـعـيــن رئـيــس
م ـج ـلــس اإلدارة م ــدي ــرًا ع ــام ــا .لـكــن
بالنسبة إلــى ال ــوزارة ،فــإن القاعدة
كـ ـ ــانـ ـ ــت :يـ ـمـ ـك ــن اخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار أي كـ ــان
لـ ـعـ ـض ــوي ــة مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة ،وق ــد
ف ـض ـل ـن ــا االخ ـ ـت ـ ـيـ ــار م ـ ــن امل ــوظ ـف ــن
لتوفير البدالت املالية.
حـتــى مــع الـتـغــاضــي عــن اإلشكالية
القانونية تلك ،فإن تعيني موظفني
ف ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة م ـ ــن م ــرات ــب
دنـيــا سيخلق تـضــاربــا بــن عملهم
التنفيذي كـمــرؤوســن مل ــدراء أعلى
م ـن ـه ــم رت ـ ـبـ ــة ،وب ـ ــن وجـ ــودهـ ــم فــي
م ـج ـل ــس اإلدارة ،حـ ـي ــث ي ـت ـخ ــذون

قــرارات ،بصفتهم أعلى منصبًا من
رؤسائهم التنفيذيني!
اإلشكالية الثانية تتمثل في إعادة
ت ـع ـيــن ع ـض ــوي ــن س ــاب ـق ــن ملـجـلــس
إدارة شــرك ـتــي  ،MIC2ه ـمــا شــربــل
ق ــرداح ــي وع ـل ــي ي ــاس ــن ،عـضــويــن
ّ
فـ ــي م ـج ـل ــس إدارت ـ ـه ـ ــا بـ ـع ــد ت ـســلــم
الدولة لقطاع الخلوي .تلك خطوة
ّ
صحتها من عدمه.
ال إجماع حــول
ثـمــة مــن يـعـتـبــر أن أع ـضــاء مجلس
إدارة الـشــركـتــن السابقتني كــانــوا،
أث ـن ــاء قـيــامـهــم ّبـمـهــامـهــم الــرقــابـيــة
والتقريرية ،يمثلون حصرًا الشركة
الـ ـخ ــاص ــة الـ ـت ــي ت ــدي ــر واحـ ـ ـ ــدة مــن
شبكتي الخلوي ،مــا يعني وجــوب
خ ــروج ــه ن ـه ــائ ـي ــا م ــن مـ ــاك شــركــة
«تاتش» أو شركة «ألفا» بعد خروج
شركتي اإلدارة من القطاع .وهو ما
لم يحصل .فياسني وقرداحي هما
من بني أعضاء مجلس اإلدارة الذي
ي ـم ـكــن أن ي ـن ـشــأ ن ـ ــزاع م ـع ــه إذا مــا
تبني ملجلس اإلدارة الجديد وجود
م ـخ ــال ـف ــات ،ف ـك ـيــف ي ـك ــون ال ـقــاضــي
واملتهم شخصًا واحدًا؟
ّ
مـصــدر قضائي مطلع يــذهــب أبعد
من ذلك ،مشيرًا إلى أن هذا التعيني
ي ـم ـ ّـس ب ـجــوهــر أص ـ ــول اإلدارة ،إذ
كـيــف يــؤتـمــن شـخــص عـلــى الشركة
قبل أن ُيعرف ما إذا كان قام بعمله
بشكل صائب أم ال؟
تلك «حـجــج» ال يعتبرها مصدران
م ــن شــرك ـتــي ال ـخ ـلــوي كــاف ـيــة لـعــدم
تعيني أعـضــاء سابقني فــي مجلس
اإلدارة .الـ ـحـ ـج ــة أن عـ ـل ــي ي ــاس ــن
وش ــرب ــل ق ــرداح ــي ل ــم يـقـبـضــا يــومــا
أي راتب من «زين» ،والتالي هما ال
يعمالن لدى الشركة بل في «تاتش».
أمــا الحجة الـثــانـيــة ،فتتعلق بعدم
ت ـحـ ّـمــل أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة أي
مـســؤولـيــة عــن أعـمــال اإلدارة ،التي
تـتـحـمـلـهــا ال ـشــركــة امل ــدي ــرة حـصــرًا.
ولــذلــك تـحــديــدًا يـنــص عـقــد اإلدارة
عـلــى أن تـقــوم الـجـمـعـيــة العمومية
بـمـنــح ب ــراء ة ذم ــة ألع ـضــاء مجلس
اإلدارة بـشـكــل س ـنــوي ،مــن دون أن
ي ــؤدي ذل ــك إل ــى إب ــراء ذم ــة شركتي
«أوراس ـك ــوم» و«زي ــن» .وعـلـيــه ،فــإن
الجمعية العمومية عندما تنعقد
لـتـعـيــن أع ـض ــاء ج ــدد ،ي ـف ـتــرض أن
ت ـبـ ّـرئ ذم ــم أع ـضــاء مـجـلــس اإلدارة
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــن ،وم ـ ـ ــن ب ـي ـن ـه ــم ي ــاس ــن
وقـ ــرداحـ ــي ،م ــا ي ـس ـمــح بـعــودتـهـمــا
إلـ ــى م ـج ـلــس اإلدارة مـ ـج ــددًا .ذل ــك
غير صحيح من وجهة نظر مقابلة
ت ـع ـت ـبــر أن ع ـض ــو م ـج ـل ــس اإلدارة
هو عمليًا وقانونيًا ممثل الشركة
ال ــذي ي ـشــارك فــي ات ـخــاذ قــرارات ـهــا،
وب ــالـ ـت ــال ــي هـ ــو م ـ ـسـ ــؤول عـ ــن ه ــذه
ال ـ ـقـ ــرارات أم ـ ــام ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ــام ــة،
ال ـت ــي ال يـمـكـنـهــا أن تـعـطـيــه ب ــراء ة
ذمة قبل إنجاز عملية التدقيق.
َ
ب ــن وج ـه ــت ــي ال ـن ـظ ــر ،اخ ـت ــار وزي ــر
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ـ ــوق ـ ــوف عـ ـل ــى ض ـفــة
تـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــن مـ ـ ــوظ ـ ـ ـفـ ـ ــن حـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــن ف ــي
الـ ـشـ ـبـ ـكـ ـت ـ ّـن فـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
الـ ــذي ي ـمــثــل ال ــدول ــة ،م ـس ـ ّـوق ــا لـهــذا
ال ـخ ـي ــار بــوص ـفــه خ ـي ــارًا إصــاح ـيــا
ّ
ً
ال ي ـك ــلــف ال ــدول ــة أم ـ ـ ــواال إض ــاف ـي ــة.
ه ــل إجـ ـ ــراؤه س ـل ـيــم؟ ال أح ــد يـمـكــن
أن يجيب على السؤال سوى هيئة
الـتـشــريــع واالس ـت ـشــارات فــي وزارة
العدل ،التي يفترض أن ّ يلجأ وزير
االتـصــاالت إليها ليتجنب الــوقــوع
في مخالفة القانون.
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مقالة

جيش العدو يبدأ «حرب الميزانية»...
والعين على حزب الله
علي حيدر
يصح الـقــول إن املــواقــف الـتــي أطلقها رئـيــس أرك ــان جيش
العدو أفيف كوخافيّ ،
وعبر فيها عن إصــراره على تنفيذ
خـطــة «ت ـنــوفــاه» املـتـعــددة الـسـنــوات لـبـنــاء ق ــدرات املؤسسة
ّ
العسكرية ،تشكل امتدادًا للسجاالت التقليدية التي تشهدها
إســرائـيــل بــن الـجـيــش ووزارة املــالـيــة مــع كــل عملية إع ــداد
للميزانية العامة ،بما فيها امليزانية األمنية .ومع أن الغلبة ،في
معظم التجاذبات السابقة ،كانت ملصلحة األمن على حساب
االقتصاد ،إال أن القلق في مبنى «الكرياه» (قيادة الجيش
ووزارة األمن) ينبع من إدراك حقيقة أن ما تواجهه إسرائيل
ـ ـ كما بقية دول العالم ـ ـ يختلف في أبعاده ووتيرته عن كل
األزمات االقتصادية السابقة ،وقد يترك بصمات فاقعة على
خيارات الحكومة املالية ،بما فيها امليزانية املفترضة لتطوير
قدرات الجيش في مواجهة التهديدات اإلقليمية املتصاعدة.
مــع ذل ــك ،وم ــن دون أدن ــى وه ــم ح ــول إمـكــانـيــة أن تتجاهل
حكومة العدو متطلبات الجيش لتطوير قدراته ،إال أن هناك
وقــائ ــع مـتـســارعــة ت ـفــرض نـفـسـهــا عـلــى إســرائ ـيــل ككيان
وجيش ال يمكن تجاهلها ،وهو ما دفع كوخافي الى خيار
استباقي بإطالق صفارة بدء «حرب امليزانية» .هذا الواقع
أق ـ ّـر بــه كــوخــافــي بنفسه ،قـبــل ع ــدة أســابـيــع ،بــالـقــول« :مــن
الواضح أن الجيش سيضطر الــى مالءمة نفسه مع الواقع
االقتصادي الجديد» .لكن مواقفه الجديدة تؤشر الى عدم
استعداده ملالءمتها مع املستجد االقتصادي .هذه الوقائع
الضاغطة ّ
عبرت عنها جهات رسمية واقتصادية في كيان
العدو ،اعتبرت أن كل التقديرات إزاء عمق األزمة واستمرارها
وآثارها االقتصادية تتسم بمنسوب مرتفع من الاليقني ،ما
قد يضع القيادة السياسية أمام خيارات محدودة.
هذا الجو التشكيكي انعكس أيضًا في مواقف وزير األمن
َّ
بني غانتس وفــي محيط كــوخــافــي .فقد شــكــك األول في
إمكانية الـتــوصــل الــى اتـفــاقـيــات مشابهة لتلك الـتــي جرت
بني املالية واألمــن في الحكومة السابقة .وربــط ذلــك بالهوة
العميقة للميزانية العامة الناتجة عن أزمــة كــورونــا .ويبدو
أن األجــواء نفسها تسود في محيط رئيس األركــان ،حيث
وصف بعضهم مواقفه بأنها «خطيرة» .واستندوا في ذلك
الى أن «التعاطف الجماهيري في هذا الوقت هو مع أصحاب
املصالح التي انهارت ،وليس مع ضباط الجيش» .وبحسب
أحد املقربني منه ،فإن مواقف كوخافي صحيحة من الناحية
املـبــدئـيــة ،لكن الـطــريــق الـصــدامــي ال ــذي اخ ـتــاره خــاطــئ وقد
يتسبب بأضرار.
لـكــن ،فــي وق ــت يــركــز املـنـتـقــدون عـلــى الــوضــع االقـتـصــادي
واملالي املستجد في إسرائيل ،فإن عني الجيش ترصد تطور
قدرات محور املقاومة ،وخصوصًا حزب الله .ويدفعها الى
استعادة مقولة رئيس األركان السابق شاؤول موفاز ،بأن
«الحفاظ على الحياة أهــم من الحفاظ على نوعية الحياة».
وي ـب ــدو أن ه ــذا ال ـش ـعــار أص ـبــح أك ـثــر ذي صـلــة ف ــي ضــوء
التحذيرات التي أطلقها كوخافي في شباط  ،2019ثم أكدتها

االستخبارات العسكرية ،من مفاعيل التطور النوعي لقدرات
حزب الله الذي َّ
تحول الى جيش لجهة ما يملكه من قدرات.
هذا التطور أدى ،بحسب تقدير الجيش واالستخبارات ،الى
تقليص الفجوة النوعية مع الجيش اإلسرائيلي.
في املقابل ،تهدف خطة الجيش ـ ـ بحسب العديد من املعلقني
ـ ـ الى محاولة إعادة توسيع هذه الفجوة .لكن ما لم يلفت إليه
هؤالء أن حزب الله ومحور املقاومة ليسا في حالة مراوحة
أي ـضــا ،بــل أثـبـتــت ال ـس ـنــوات الـســابـقــة أن ــه ب ـم ــوازاة مواجهة
التهديدات اإلرهابية واالعتداءات اإلسرائيلية ،كانا يواكبان
ذلك بوتيرة متسارعة من بناء وتطوير قدراتهما.
ّ
ف ــي مـ ـ ــوازاة األمـ ـ ــوال ال ـت ــي ت ـح ـتــاج ال ـح ـكــومــة ال ــى ضــخـهــا،
بهدف الحفاظ على القطاعات االقتصادية واحتواء النتائج
االجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة ،وم ـحــاولــة تحفيز االقـتـصــاد،
تشكل خطة الجيش «تنوفاه» أحد أهم املــوارد التي تتطلب
املــزيــد مــن الـنـفـقــات بمستويات تـتـجــاوز مــا احـتــاجــت اليه
الخطط السابقة .وهو ما ُيفسر ،بحسب ما نقلته صحيفة
«إسرائيل اليوم» أن كل من جلس مع كوخافي يلمس أن لديه
مخاوف من أن تبقى «تنوفاه» حبرًا على ورق.
َ
فــي مــواجـهــة ه ــذا الـتـحــدي ،فــاجــأ كــوخــافــي وزارتـ ــي املالية
واألمــن ،بفتح «حرب امليزانية» على خالف تفاهم مفترض
بــأن يتم بحث املـيــزانـيــة األمـنـيــة ،فــي ضــوء مــا تحتاج إليه
«تـنــوفــاه» ،بـهــدوء بــن الـطــرفــن .ويـبــدو أن مـحــاولــة الجيش
ال ـط ـمــأنــة ب ــأن رئ ـيــس األركـ ـ ــان ل ــم يـقـصــد ف ـتــح س ـجــال مع
وزارة املالية ،وإنما توجيه إنــذار من مـ ّـس محتمل باألمن،
لم تقنعهم ،فاعتبروا أن املواقف التي أطلقها تشكل تحديًا
ويمكن أن تقود الــى مسار تصادمي يضع العراقيل أمام
الطرفني في محاولة الوصول الى تفاهمات.
في هذه األجواء ،بات من الواضح أن التزام رئيس الحكومة
بنيامني نتنياهو ،قبل أزمة كورونا ،بزيادة امليزانية األمنية
 4مـلـيــارات شيكل فــي الـسـنــة ،صــار مــن املــاضــي ،ويمكن
أن يكون هجوم الجيش دفاعيًا بهدف قطع الطريق على
تقليص ميزانيته األمـنـيــة .وبحسب «إســرائـيــل ال ـيــوم» ،إن
بقيت املـيــزانـيــة الـحــالـيــة عـلــى مــا هــي عليه اآلن ،فستكون
معجزة.
اإلربـ ــاك ال ــذي تــواجـهــه خـطــة الـجـيــش تنبع مــن كــونـهــا أتــت
فــي ظــل اشتباك سياسي داخـلــي غير مسبوق فــي تاريخ
إســرائـيــل ،أدى الــى شلل حكومي استمر نحو  500يــوم،
وانعكس ذلك تأخيرًا في املصادقة على امليزانية العامة ،ومن
ضمنها ميزانية الجيش .وبعد ذلك أتت «غزوة» كورونا التي
تستنزف الصحة واالقتصاد في إسرائيل ،من دون وجود
مؤشرات على حلول جذرية في املدى املباشر .وما فاقم من
مخاوف الجيش ،أن ذلك كله أتى أيضًا بالتزامن مع تعاظم
قدرات حزب الله ّ
وتطورها الى مستويات غير مسبوقة ،وهو
ما يشكل تهديدًا استراتيجيًا متصاعدًا على األمن القومي،
وإذا لــم تـبــادر إســرائـيــل لتحسني مكانتها االستراتيجية
والـعـسـكــريــة فستكون لـهــذا امل ـســار تــداعـيــات مــن الصعب
ّ
التكهن بمآالتها في املدى املنظور.
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