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متابعة
ّ
ّ
منذ أشهر ،زل لسان سعد الحريري ّ أمام وفد الهيئة املنظمة لالتصاالت ،فقال في سياق
االتصاالت سيتعرض لـ  .»TOTAL COLLAPSEيومها ،كان الحريري
حديثه «إن قطاع
ّ
نطق بها غازي
يسعى إلى إخضاع شربل نحاس ولجم خطواته ّ
«التغييرية» .إال أن عبارة مماثلة ّ
يوسف أمس ،ما يعني أن الحريري لم يتراجع عن خطته «التخريبية» ،لكن هذه املرة ألهداف
أكبر :النيل من السلم األهلي واألمن واالقتصاد ...على قاعدة «من بعدي ما ينبت حشيش»

هذا الدليل على تلفيق «األخبار»!
غازي يوسف يعلن بدء عملية تخريب االتصاالت
محمد زبيب
ك � ��ان ال� �ن ��ائ ��ب غ� � ��ازي ي ��وس ��ف شديد
ّ
االل� �ت ��زام ب� �ق ��راءة ال �ن��ص امل �ع��د ل��ه في
م��ؤت�م��ره ال�ص�ح��اف��ي أم ��س ،والصدفة
وح ��ده ��ا ط �ب �ع��ًا ،ج �ع �ل��ت ه � ��ذا النص
ّ
شبيهًا ،إل��ى ح��د التطابق ُ«الحرفي»،
مع تقريرين «صحافيني» نشرا على
يومني متتالني في صحيفة «النهار»
ث ��م ف ��ي ص �ح�ي�ف��ة «ال� � �ل � ��واء» ،بتوقيع
ّ
فمدون النص
اسمني مختلفني ...لم ال؟
شخص واحد ،هو عبد املنعم يوسف،
ال ��ذي يشغل منصب م��دي��ر الصيانة
واالس �ت �ث �م��ار ف ��ي وزارة االتصاالت
ورئ � �ي� ��س م �ج �ل��س اإلدارة ـ �ـ �ـ �ـ �ـ املدير
العام لهيئة إدارة واستثمار منشآت
ش��رك��ة رادي� ��و أوري � ��ان وتجهيزاتها،
امل� �ع ��روف ��ة ب ��اس ��م «أوج � � �ي� � ��رو» ،وهي

كرم الدولة

الهيئة التي ّ
حولها فريق «اليوسفني»
إل��ى«م�ي�ل�ي�ش�ي��ا أم ��ر واق� � ��ع» ،وانتحل
ل�ه��ا ص�ف��ة «ش��رك��ة أوج �ي��رو تيلكوم»
وس � ّ�ج ��ل ب��اس �م �ه��ا م �م �ت �ل �ك��ات ّ
عامة،
ت �م �ه �ي �دًا ل�لان �ق �ض��اض ع�ل�ي�ه��ا وعلى
قطاع االتصاالت عمومًا.
ك ��ان ال �ن��ائ��ب ي��وس��ف ش��دي��د االلتزام
بقراءة النص لكي ال يرتكب أي غلطة،
ّ
ف�م�ه�م�ت��ه ه ��ذه امل � � ّ�رة «خ �ط �ي��رة» جدًا،
إل ��ى درج� ��ة أن ت�ن�ف�ي��ذه��ا ق��د ّ
يعرضه
للمساءلة القضائية ،فقد وق��ع عليه
االخ�ت�ي��ار إل ّط�ل�اق «اإلش� ��ارة» العلنية
لتنفيذ ال �خ��ط��ة ال��رام �ي��ة إل ��ى تعطيل
االت �ص��االت ف��ي ل�َب�ن��ان ،ب��ال�ت��زام��ن مع
خطط أخرى ُيشغل فريقه بتنفيذها،
وت �ش �م ��ل إث� � � ��ارة ال � �ن � �ع ��رات املذهبية
واإلض � ��رار ب��ال�ن�ق��د ال��وط �ن��ي وزعزعة
ال �ن �ظ��ام امل �ص��رف��ي وب ��ث الشائعات...

لقد ق��رأ ال�ن��ص ب��ارت�ب��اك ش��دي��د ،وهو
ي�ع�ل��ن ت �ع � ّ�رض االق �ت �ص��اد مل ��ا ُيسمى
« »MELTDOWNوه � �ب� ��وط شبكة
االت �ص��االت « ،»BREAKDOWNبما
ّ
س �ي��ؤدي إل��ى تعطيل استخداماتها
ف��ي امل �ن ��ازل وامل��ؤس �س��ات واملصارف
والفضائيات ...واألجهزة األمنية!
ه� ��ل ه� �ن ��اك وض � � ��وح أك� �ث ��ر م� ��ن ذلك؟
ففريق «ال�ي��وس�ف�ين» يعمل ليل نهار
على محاولة عرقلة أي حل «صائب»
مل�ش�ك�ل��ة ت �س��دي��د روات � ��ب مستخدمي
«أوج �ي��رو» وف��وات�ي��ر امل� ّ
�وردي��ن وثمن
ّ
املحروقات ...وفي الوقت نفسه ،يدعي
ّ
فيحرض
الحرص على هذه املؤسسة،
ال�ع��ام�ل�ين ف�ي�ه��ا ع�ل��ى اف�ت�ع��ال إضراب
اس �ت �ب��اق��ي ،وي �ح � ّ�رض امل � ّ
�وردي ��ن على
ع��دم ت��زوي��د السنتراالت باملحروقات
ال� �ت ��ي ت �ح �ت��اج إل� �ي� �ه ��ا ،ب ��ذري� �ع ��ة عدم
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ُ ِّ
وقع عقد مخالصة مع شركتي «سيليس»
ّ
و«ليبانسيل» بتاريخ  ،26/5/2006وقد نصت
املادة الثامنة منه على ما يأتي« :تلتزم
الجمهورية اللبنانية ،بصفتها فريقًا في
ّ
ّ
االتفاق الحاضر ،بأن تتحمل أي متوجبات ،رسومًا
أو ضرائب مهما كانت طبيعتها ومهما كانت
السلطة الصادرة عنها ،بالنسبة إلى املبالغ
املشار إليها في اتفاق املخالصة هذا ،حتى
ّ
في حال تحويل األموال خارج لبنان .»...ونصت
كذلك على أن «املبالغ املدفوعة بموجب هذا
العقد تنطوي على طابع تعويضي ...وإذا
فرضت أي ضريبة تأخذها الجمهورية اللبنانية
مباشرة على عاتقها».

مليون دوالر

هي كلفة تجهيز شبكتي
الخلوي بخدمة الجيل ّالثالث،
بحسب العقود التي وقعها
وزير االتصاالت شربل ّ
نحاس،
إال أن النائب غازي يوسف
ّادعى أمس أن الكلفة بلغت 200
مليون دوالر ،مشيرًا إلى أن هذا
اإلنفاق «بال طعمة» ،علمًا بأنه
اشتكى من تراجع مرتبة لبنان
العاملية في هذا املجال!

وجود مال لتغطية مثل هذه النفقات،
ع �ل �م��ًا ب� ��أن إدارة «أوج � �ي � ��رو» ليست
موصوفة بأنها حريصة على تسديد
ما يجب عليها في املواقيت املحددة
ع�ن��دم��ا ك��ان��ت ت�غ��رق ب��وف��ر م��ال��ي غير
م �ب��رر تحقيقه ف��ي م��ؤس�س��ة ع� ّ
�ام��ة ال
تعمل إال مع «زبون» واحد هو الدولة.
وع �ل �م��ًا أي �ض��ًا ب��أن �ه��ا ت�ح�ت�ج��ز حاليًا
ن�ح��و  30م�ل�ي��ار ل �ي��رة ب�ح�ج��ة تكوين
مؤونات لتغطية فروقات تعويضات
ن�ه��اي��ة ال�خ��دم��ة ل�ك��ل م�س�ت�خ��دم ينهي
ّ
م ��دة خ��دم�ت��ه ال �ق��ان��ون �ي��ة ،أي إن هذه
«اإلدارة» تريد أن تقنع املستخدمني
ب��أن �ه��ا ح��ري �ص��ةّ ع �ل��ى ح �ق��وق �ه��م إلى
درج ��ة أن �ه��ا ت�ف��ض��ل ت�ك��وي��ن مؤونات
على
ل��ن يستحق صرفها إال باملفرق ً
م��دى سنوات طويلة إل��ى األم��ام ،بدال
م� ��ن ت �س ��دي ��د روات� � � ��ب ي �ح �ت ��اج إليها
املستخدمون لإليفاء باحتياجاتهم
امل �ع �ي �ش �ي��ة ف ��ي ن �ه��اي��ة ه� ��ذا الشهر...
أليست هذه املفاضلة مثيرة للشك؟
ع �ل��ى أي ح � ��ال ،ق� ��رأ ال �ن ��ائ ��ب يوسف
النص ،وبات األمر بعهدة املؤسسات
امل �ع �ن �ي��ة ال� �ت ��ي ي �ج ��ب ع �ل �ي �ه��ا إجراء
التحقيقات ال�لازم��ة لتبيان الحقائق

قطاعات

نقل ّبري

أسعار اللوحات العمومية ...نار
ش�ه��دت أس�ع��ار ال�ل��وح��ات العمومية امل�ت��داول��ة في
سابقًا .فقد
السوق ال�س��وداء ارتفاعا غير معهود ّ
ب �ل��غ س �ع��ر ال �ل��وح��ة ال ��واح ��دة ل�خ�م�س��ة رك� � ��اب30 ،
مليون ليرة ،أي  4أضعاف سعرها الرسمي البالغ
 7.5م�ل�ي��ون ل �ي��رة .أم ��ا ال �ل��وح��ات ال�ع�م��وم�ي��ة التي
تستعمل ألكثر من  5رك��اب (ف��ان ،أو ب��اص )...فقد
زاد سعرها عن  45مليون ليرة ،أي أضعاف السعر
الرسمي أيضًا.
هذه األعراض بدأت تظهر منذ نحو سنة مع إقرار
مراسيم تنظيم قطاع النقل ّ
البري .ففي ذلك الوقت
كانت هناك فكرة متداولة عن أن التنظيم سيؤدي
إل��ى خ�ف��ض ع��دد ال �ل��وح��ات ال�ع�م��وم�ي��ة ،بالتزامن
م��ع ان �خ �ف��اض أع � ��داد اآلل �ي ��ات ال �ع��ام �ل��ة ف��ي النقل
ال �ب� ّ�ري ال �خ��اص ،ال سيما ت�ل��ك ال�ت��ي تعمل حاليًا
بلوحات م� ّ
�زورة ،أو لوحات غير حمراء ...فاستند
عدد من تجار اللوحات على معلوماتهم املستقاة
م��ن رؤس ��اء ال�ن�ق��اب��ات واالت �ح��ادات املطلعني على
املفاوضات في وزارات الداخلية واألشغال والنقل
وس��واه��ا ،إلط�ل�اق م��وج��ة ش ��راء ل��وح��ات عمومية

شربل نحاس (أرشيف ــ بالل جاويش)

ب��أس�ع��ار مرتفعة ،م��ن أج��ل بيعها الح�ق��ًا بأسعار
خيالية.
وم��ن امل �ع��روف أن ه��ؤالء ال�ت�ج��ار ه��م متمولون أو
ن��اف��ذون ف��ي القطاع مدعومون سياسيًا ،ولديهم
م �ك��ات��ب وأش � �خ� ��اص ي �س��اع��دون �ه��م ع �ل��ى إطالق
ال�ش��ا ًئ�ع��ات ل�لاس�ت�ف��ادة م��ن ع�م�ل�ي��ات السمسرة...
ف �ض�ل�ا ع ��ن أن ال �س��ائ �ق�ين ال �ع �م��وم �ي�ين ينجذبون
بسرعة إل��ى الشائعات ويسهمون ف��ي إنتشارها
بني العامة.
أسعار اللوحات العمومية،
ارتفعت
األسباب
لهذه
ّ
ال سيما ت�ل��ك امل�س� ّ�ج�ل��ة  5رك ��اب أو  14راك �ب��ًا .لكن
تراجع األسعار ليس بالسهولة نفسها ،فاملوضوع
بات عرضة لالحتكار التجاري من قبل مجموعات
ّ
منظمة تهدف إل��ى تحقيق أقصى رب��ح م��ن شراء
ومبيع اللوحات العمومية.
وت �ج��در اإلش� ��ارة إل��ى وج ��ود ن�ح��و  53أل��ف لوحة
عمومية في لبنان ،وهي تعمل في لبنان بصورة
عشوائية ومن دون أي تنظيم.
(األخبار)

وامل�ح��اف�ظ��ة على س�لام��ة ال�ب�لاد وأمن
املواطنني ومصالحهم الحيوية.
إال أن ال �ت��زام ال� ّن��ائ��ب ي��وس��ف بالنص
املكتوب ،لم يجنبه الغلط؛ فهو اضطر
لإلجابة عن أسئلة الصحافيني على
عجل خالفًا لعاداته في إكثار الكالم
ّ
ح� ّ�ب��ًا ل �ل �ظ � ّه��ور ،ف� ��رد ب��ا ّق �ت �ض��اب على
سؤال يتعلق بصفقة تولى عبد املنعم
يوسف إبرامها مع شركتي الخلوي
السابقتني «سيليس» و«ليبانسل»،
ب �ط �ل��ب م ��ن رئ� �ي ��س م �ج �ل��س الوزراء
ال � �س ��اب ��ق ف� � � ��ؤاد ال � �س � �ن � �ي ��ورة ووزير
االت� �ص ��االت ال �س��اب��ق م � ��روان حمادة،
وتقضي بتحميل املواطنني اللبنانيني
ك�ل�ف��ة ت�س��دي��د ن�ح��و ّ 50م�ل�ي��ون دوالر
م ��ن ال �ض��رائ��ب امل �ت��رت �ب��ة ع �ل��ى هاتني
ال � �ش� ��رك � �ت�ي��ن م � � ��ن ج � � � � � � ّ�راء قبضهما
ّ
سخية بعد ق��رار الرئيس
تعويضات
الراحل رفيق الحريري تأميم شبكتي
ال �خ� �ل ��وي ف ��ي ع � ��ام  ...2001فاكتفى
ي��وس��ف ب��ال�ق��ول« :إن ه��ذه تلفيقة من
تلفيقات صحيفة األخبار».
ق��ول ي��وس��ف إن ه��ذه «تلفيقة» ،وهو
ال�ع��ارف ج�ي�دًا أن�ه��ا حقيقة ،يعني أن
ك��ل م��ا ق��ال��ه ف��ي م��ؤت �م��ره الصحافي

الميزان التجاري

 2346مليون دوالر العجز التجاري حتى شباط
ارت �ف��ع ال�ع�ج��ز ال �ت �ج��اري ف��ي ن�ه��اي��ة ش� ًه��ر شباط
 2011إل ��ى  2346م �ل �ي��ون دوالر م �ق��ارن��ة ب � �ـ1796
م�ل�ي��ون دوالر ف��ي ال�ف�ت��رة نفسها م��ن ع��ام ،2010
أي بزيادة قيمتها  550مليون دوالر ،وما نسبته
.%30.6
وب �ح �س��ب اإلح� � �ص � ��اءات ال � �ص� ��ادرة ع ��ن مديرية
الجمارك اللبنانية ،ف��إن ال�ص��ادرات تراجعت في
أول شهرين من السنة الجارية لتبلغ  601مليون
دوالر ،مقابل  655مليونًا في الفترة نفسها من
ع��ام  2010و 657م�ل�ي��ون��ًا ف��ي ال�ف�ت��رة نفسها من
ع��ام  .2009أم��ا ال � ��واردات ،ف�ق��د ارت�ف�ع��ت ً ف��ي هذه
الفترة لتبلغ  2947مليون دوالر مقارنة ب �ـ2451
مليون دوالر في أول شهرين من عام  2010و2102
مليونًا في الفترة نفسها من عام .2009
ّ
املسجل
العجز
أم��ا ف��ي شهر ش�ب��اط وح ��ده ،ف��إن
ً
انخفض إل��ى  914مليون دوالر ،م�ق��ارن��ة ب �ـ1432
مليونًا في شباط  ،2010و 659مليون دوالر في
شهر شباط
شباط  ،2009علمًا بأن الصادرات في
ً
ارت �ف �ع��ت إل ��ى  304م�لاي�ين دوالر م �ق��ارن��ة ب� �ـ297

تراجعت
م�ل�ي��ون��ًا ف��ي ال�ش�ه��ر ال ��ذي س �ب��ق ،ف�ي�م��ا
ً
ال� ��واردات أي�ض��ًا إل��ى  1218مليون دوالر مقارنة
بـ 1729مليونًا في كانون الثاني .2011
نهاية
�ي
�
ف
وك ��ان ع�ج��ز امل �ي��زان ال �ت �ج��اري ق��د ب�ل��غ
ً
عام  2010ما قيمته  13711مليون دوالر ،مقارنة
ب � � � �ـ 12758م �ل �ي��ون دوالر ف ��ي ن �ه��اي��ة ع� ��ام ،2009
و 12137مليون دوالر في عام .2008
وال ت��زال ص��ادرات اللؤلؤ واألح�ج��ار الكريمة في
امل��رت�ب��ة األول� ��ى ب�ين ال� �ص ��ادرات ف��ي أول شهرين
م ��ن ال �س �ن��ة ال �ج ��اري��ة ،إذ اس �ت �ح��وذت ع �ل��ى %28
م��ن مجمل ال �ص��ادرات اللبنانية ،تليها املعادن
العادية التي استحوذت على  %16من الصادرات،
ثم املعدات الكهربائية التي استحوذت على %14
من ّ الصادرات.
ومثل استيراد املنتجات املعدنية  %26من مجمل
ال� ��واردات ،تليها املنتجات الكيماوية واملعدات
الكهربائية بنسبة  %10لكل منهما من الواردات،
ومنتجات األغذية بنسبة .%6
(األخبار)

