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سياسة
قضية اليوم

بطرس حرب وبناية كاسابيان
« ...إحراق»  30مليون دوالر من المال العام
استأجرت شركة «تاتش» ،بأموال الدولة اللبنانية ،مبنى ليكون مقرها العام الجديد .دفعت أكثر من  8ماليين دوالر من
قيمة الصفقة .وزير االتصاالت بطرس حرب طلب منها فسخ العقد ،وإجراء تسوية مع المالك قيمتها نحو  10ماليين
دوالر ،والبحث عن مبنى آخر الستئجاره ،وتاليًا ،إعادة إنفاق المبالغ ذاتها
حسن عليق
اعتادت السلطة في لبنان إهــدار املال.
ُيحكى عن هذا األمر كما لو أنه قضاء
ال ّ
راد لهُ .يقال الكثير عن صفقات ُت ّ
مول
من الخزينة العامة ،لتنفيذ مشاريع،
ـون قـيـمـتـهــا الـحـقـيـقـيــة أق ــل بكثير
ت ـكـ ُ
م ـمــا أن ـ ِـف ــق عـلـيـهــا .وبـ ــات م ـعــروفــا أن
رجال السلطة ال يعترفون بكل ما يمت
بـصـلــة ل ـت ـضــارب امل ـصــالــح ،فتستفيد
شركاتهم ومصارفهم مــن املــال العام،
بال أي حياء .لكن بعض الحاالت تبدو
«ف ـ ّـجــة» أكـثــر مـمــا سـبــق ذك ــره ،كونها
تـمــاثــل ،عمليًا« ،إحـ ــراق» أم ــوال عامة،
بـكــل م ــا ف ــي ذل ــك م ــن عـبـثـيــة .القضية
ّ
الجديدة التي اطلعت عليها «األخبار»
في هذا اإلطار ،تكشف تفاصيل عملية
ال تزال مستمرة ،نتيجتها إهدار نحو
 30مـلـيــون دوالر أم ـيــركــي ،ف ــي وزارة
االت ـص ــاالت ،أنـفــق ج ــزء منها ويـجــري

مصادر وزارة االتصاالت
تقول
ّ
إن حرب يتذرع بقرب المبنى من
الضاحية الجنوبية لفسخ العقد
العمل على إنفاق الجزء اآلخر ،من دون
أي مردود للمصلحة العامة أو لخزينة
الدولة ،وال حتى ملجموعة صغيرة من
املواطنني .وحــده مالك مبنى قديم في
ال ـش ـي ــاح بـ ــدا ك ـمــن اس ـت ـي ـقــظ صـبــاحــا
ووجد في منزله ثروة ال يعرف مصدر
نزولها عليه.
ُ
افت ِتح ّسجل القضية في أيلول ،2012
حــن وق ـعــت شــركــة «تــاتــش» («أم تي
س ــي» ،املـشـغـلــة ل ــواح ــدة م ــن شبكتي
الهاتف الخلوي اململوكتني من الدولة
الـلـبـنــانـيــة) ع ـق ـدًا م ــع ص ــاح ــب مبنى
«كـ ــاسـ ــاب ـ ـيـ ــان» فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـش ـي ــاح
العقارية (قرب بولفار كميل شمعون)،
الستئجار عـقــاره ملــدة عشر سـنــوات،
م ـقــابــل م ـب ـلــغ م ــال ــي ي ـصــل إلـ ــى نحو
 2.2مليون دوالر سنويًا .قبل توقيع

رفض حرب اقتراح مدير الشركة العودة إلى العقد لمنع إهدار إيجار  4سنوات (مروان طحطح)
العقد ،طلب وزير االتصاالت (حينها)
نقوال صحناوي من الشركة التفاوض
لخفض ِّقيمة البدل
مــع مــالــك الـعـقــار
ُ
ال ــذي يطلبه .تــم ذل ــك ،وخــفــض املبلغ
بنسبة تـصــل إل ــى نـحــو  50فــي املـئــة.
بذلك ،باتت كلفة االستئجار مساوية
إل ــى ح ـ ّـد مــا ملــا تــدفـعــه «ت ــات ــش» لـقــاء
استئجارها مبنيني إلدارتـهــا العامة
فــي منطقة مــار مـخــايــل الـنـهــر (يملك
أحــدهـمــا الـنــائــب نعمة طـعـمــة) ،علمًا
بـ ــأن م ـســاحــة امل ـب ـنــى ال ـج ــدي ــد تـفــوق
م ـســاحــة امل ـب ـن ـيــن ال ـلــذيــن تشغلهما
الشركة حاليًا.
وبمراجعة لوثائق القضيةّ ،
تبي أن

املـبـنــى املـسـتــأجــر ك ــان فــي حــاجــة إلــى
تــدعـيــم وص ـيــانــة ،ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى الكشف
ال ــذي أجــرتــه «دار الـهـنــدســة» .وتبلغ
ق ـي ـم ــة األع ـ ـمـ ــال الـ ــازمـ ــة ل ــذل ــك نـحــو
مليون ونـصــف مليون دوالر .دخلت
الـ ـش ــرك ــة فـ ــي مـ ـف ــاوض ــات مـ ــع امل ــال ــك
مـ ـج ــددًا ،وت ــوص ـل ــت إلـ ــى اتـ ـف ــاق مـعــه
يتحمل بموجبه مبلغ  700ألف دوالر
من قيمة التصليحات ،على أن ّ
يمدد
عقد اإليجار ستة أشهر مجانًا.
ّ
مر نحو  16شهرًا من مدة العقد .وفي
شباط  ،2014طلبت الشركة من الوزارة
ص ـ ــرف  10م ــاي ــن دوالر أم ـي ــرك ــي،
ب ــدل أش ـغــال كـهــربــائـيــة وميكانيكية

وهندسية ،تتضمن تجهيز املبنى من
النواحي التقنية واللوجستية ليكون
مقرًا رئيسيًا لشركة اتصاالت خلوية.
فــي ذلــك الــوقــت ،كــانــت فـتــرة تصريف
األع ـمــال على وشــك االنـتـهــاء ،فرفض
الوزير الصحناوي صرف املبلغ ،علمًا
ّ
بأن الشركة أكدت للوزارة أن هذا املبلغ
ُ
سيدفع في مطلق االحوال عند تنفيذ
عملية نقل مقر الشركة إلى أي مبنى
جديد ،الفتة إلى أن هذا املبلغ ملحوظ
في امللف األولي لعملية االنتقال.
بـ ـع ــد ت ـس ـل ــم الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ب ـ ـطـ ــرس ح ــرب
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـن ـح ــو شـ ـه ــري ــن ،ط ـل ــب مــن
مسؤولي «تاتش» فسخ عقد اإليجار.

كـ ــانـ ــت ال ـص ـف ـق ــة ق ـ ــد دخ ـ ـلـ ــت عــام ـه ــا
ال ـث ــان ــي ،م ــع ض ـم ــان امل ــال ــك حـصــولــه
على بدل إيجار ثالث سنوات ،إضافة
إلـ ــى ك ـل ـفــة تــأه ـيـ َـل امل ـب ـنــى (ن ـح ــو 8.2
ماليني دوالر)« .ن َصح» حرب الشركة
بالتوصل إلى اتفاق ّ
«حبي» مع املالك.
ّ
وتبي خالل األشهر املاضية أن كلفة
اتفاق كهذا لن تكون أقل من  10ماليني
دوالر .خالصة األمر أن تكلفة العملية
ستبلغ في نهاية املطاف نحو عشرين
أهد َرت من املال
مليون دوالر أميركيِ ،
الـعــام ،علمًا بــأن الشركة تدفع بشكل
مواز بدل إشغالها ملقرها الحالي.
ال ـه ــدف م ــن االن ـت ـقــال «ط ـب ـي ـعــي» ،ألن

تقرير

رواتب موظفي المستقبل :الفرج ليس قريبًا
ميسم رزق
أصــدر مديرو املؤسسات املختلفة
في تيار املستقبل تعميمًا ّيقضي
بـتـقـسـيــم ال ــدوام ــات ب ـمــا ي ـقــلــل من
ساعات العمل .وأوضحت مصادر

حمود ذكر بـ «فضل آل الحريري»:
التحركات ممنوعة
ل ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ـ ــه س ـي ـص ــار ،عـلــى
سبيل املـثــال ،الــى اعتماد موظفني
أو ثالثة موظفني في نشرة أخبار
ً
تلفزيون املستقبل بــدال من سبعة
أو تسعة ،بحيث يــداوم كل موظف

يـ َ
ـوم ــي ع ـمــل أس ـبــوع ـيــا» .التعميم
ج ـ ــاء ب ـع ــد اجـ ـتـ ـم ــاع امل ــدي ــري ــن مــع
املستشار االعــامــي للرئيس سعد
الـحــريــري ،هــانــي حـمــود ،األسـبــوع
املاضي ،وهو يسعى الى «تخفيف
الضغط عــن املوظفني ،واستيعاب
نـقـمـتـهــم ،وإف ـس ــاح امل ـجــال أمــامـهــم
إذا قــرروا العمل خــارج املؤسسة»،
ك ـمــا يـشـيــر الـ ــى أن ال ــوع ــود بــدفــع
متأخرات سبعة أشهر من الرواتب
املؤسسات الحريرية قد ال
ملوظفي
ّ
تكون قريبة التحقق.
وك ــان حـمــود قــد اسـتــدعــى مــديــري
املــؤسـســات نـهــايــة الـشـهــر الـجــاري
بعدما ّ
قرر املوظفون إخراج قضية
ع ــدم تـقــاضـيـهــم مستحقاتهم الــى

ال ـع ـلــن «إث ـ ــر عـ ــدم وف ـ ــاء ال ـحــريــري
بوعده باقتراب الفرج على أبــواب
ع ـي ــد األض ـ ـحـ ــى ألس ـ ـبـ ــاب خ ــارج ــة
ع ــن إرادت ـ ـ ــه» .وج ــرى االت ـف ــاق على
دفـ ــع رواتـ ـ ــب ش ـهــر واح ـ ــد ملــوظـفــي
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون الـ ـث ــابـ ـت ــن ف ـ ـقـ ــط .أم ــا
امل ــوظـ ـف ــون «عـ ـل ــى الـ ـقـ ـطـ ـع ــة» ،فـلــم
يشملهم القرار .وعلمت «األخبار»
مـ ــن م ـ ـصـ ــادر ن ـي ــاب ـي ــة م ـط ـل ـعــة فــي
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل أن حـ ـ ـم ـ ــود وعـ ـ ـ ــد هــو
اآلخ ــر بــاق ـتــراب ال ـف ــرج ،وه ــو لجأ،
المتصاص النقمة ،الى اللعب على
«ال ــوت ــر ال ـح ـ ّـس ــاس» ،إذ ش ـ ّـدد على
أن «ال ــرئـ ـي ــس ال ـش ـه ـيــد وال ــرئ ـي ــس
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ل ـ ــم يـ ـت ــأخ ــر يـ ــومـ ــا عــن
ت ـل ـب ـي ــة مـ ـط ــال ــب املـ ــوظ ـ ـفـ ــن ،ال بــل

غمرهم بالفضائل يــوم كــان البلد
م ــاش ــي وال ـش ـغــل م ــاش ــي واألم ـ ــوال
السعودية مــاشـيــة» .وأبـلــغ ّ
حمود
م ــن اس ـتــدعــاهــم ال ــى ب ـيــت الــوســط
بوضوح أن «التحركات مرفوضة.
وآلل ال ـ ـحـ ــريـ ــري فـ ـض ــل ع ـل ـي ـك ــم ال
ُيمكنكم نسيانه».
مصادر املوظفني قالت لـ «األخبار»
إن «أح ـ ـ ـ ـدًا م ـن ــا ال ي ـن ـكــر ف ـض ــل آل
الحريري ولسنا ناكرين للجميل...
ولكننا مخنوقون ،والجوع كافر»،
فـيـمــا أع ــرب ــت م ـص ــادر نـيــابـيــة في
تيار املستقبل عن خشيتها من أن
يـكــون «ق ــرار الـتـحــرك ال ــذي اتـخــذه
ب ـع ــض امل ــوظـ ـف ــن داخ ـ ـ ــل امل ـح ـط ــة،
وال ــذي نـجــح حـمــود حـتــى اآلن في

ضبطه ،هو رأس جبل الجليد الذي
يمكن أن ينهار على رؤوسنا في أي
لحظة» .وتلفت الى أن قرار موظفي
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ب ــاالح ـت ـج ــاج الـعـلـنــي
«مــا كــان ليرى الـنــور لــوال إدراكـهــم
تــأي ـيــد ك ــل زمــائ ـهــم ل ـهــم ف ــي بقية
املــؤس ـســات الـتــابـعــة لـلـتـيــار ،الـتــي
تئن إدارات ـهــا تحت وط ــأة ضغوط
مــوظـفـيـهــا ول ــو ب ـصــوت منخفض
حـتــى اآلن .ول ــذل ــك ،ف ــإن امل ــزي ــد من
املـمــاطـلــة فــي مخاطبة هواجسهم
قــد تجبرهم على الـعــودة الــى قــرار
االح ـت ـجــاج الـعـلـنــي م ـج ــددًا ،ولـكــن
هـ ـ ــذه امل ـ ـ ــرة فـ ــي شـ ـك ــل ي ـ ـطـ ــاول كــل
املؤسسات بما ال يمكننا السيطرة
عليه».

