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مجتمع وإقتصاد
تحقيق يبذل وزير االتصاالت جمال الجراح محاوالت حثيثة إلمرار اعتمادات «غير ّ
مفصلة» ،بقيمة  750مليار ليرة ،ضمن موازنة وزارة االتصاالت لعام  .2017في
سياق هذه المحاوالت ،أقدم على «حسم»  151مليار ليرة من االعتمادات المطلوبة ،من دون تفصيل أيضًا ،ما زاد الشكوك حول طبيعة هذه االعتمادات
والمشاريع المخصصة لها ،وال سيما أن ّ
الجراح اضطر إلى تقديم الئحة بالمشاريع بعد ممانعة غير مبررة

حسم  151مليار ليرة من االعتمادات بشحطة قلم

المال السائب في وزارة االتصاالت
محمد وهبة
تعقد لجنة امل ــال وامل ــوازن ــة النيابية
جلسة ،الـيــوم ،وعـلــى ج ــدول أعمالها
ّ
بـ ـن ــد مـ ـع ــل ــق مـ ــن ال ـج ـل ـس ــة ال ـس ـ ُـاب ـق ــة
يتعلق بــاإلنـفــاق االستثماري املــدرج
في موازنة وزارة االتـصــاالت والبالغ
 750م ـل ـيــار لـ ـي ــرة .سـ ـت ــدرس الـلـجـنــة
ه ــذا الـبـنــد فــي ض ــوء ك ـتــاب مــن وزيــر
االتـصــاالت جمال الـجــراح يستجيب،
جزئيًا ،ملطالب أعـضــاء اللجنة ،وفي
مقدمها تبيان املشاريع التي سيجري
إنفاق هــذه األم ــوال عليها ،وال سيما
أن الـفـتــرة املتبقية قبل نهاية السنة
ال ت ـت ـج ــاوز  3أش ـه ــر (ع ـل ــى اف ـت ــراض
أن امل ــوازن ــة أق ـ ـ ّـرت قــري ـبــا) ،وضـ ــرورة
إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق في كل
اإلدارات لخفضها أو إع ــادة توجيه
قسم منها نحو حاجات أكثر إلحاحًا
لدى إدارات أخرى.
ف ــي ال ـج ـل ـســات ال ـســاب ـقــة لـلـجـنــة امل ــال

يطلب الجراح اعتمادات
بقيمة  750مليار ليرة من دون
أي شرح أو تفصيل
وامل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة ،الـ ـت ــي خ ـ ّـص ـص ــت لـ ــدرس
م ــوازن ــة وزارة االت ـ ـصـ ــاالت ،ت ـب ـ ّـن أن
ه ـ ـنـ ــاك اع ـ ـت ـ ـمـ ــادات م ـط ـل ــوب ــة بـقـيـمــة
 750مليار لـيــرة ضمن الـبــاب الثاني
(اإلنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري) م ـ ــن دون
أي ش ــرح او ت ـبــريــر لــوج ـهــة اإلن ـف ــاق
وم ــوج ـب ــات ــه وأولـ ــويـ ــاتـ ــه ،إذ اك ـت ـفــى
م ـش ــروع امل ــوازن ــة امل ـح ــال م ــن مجلس
الوزراء بعرض اآلتي:
  66مليار ليرة «تجهيزات»،  91مليار ليرة «إنشاءات أخرى»،  5مليارات «صيانة أبنية»،  15مليار ليرة «دروس واستشارات»،  348مليار ليرة «صيانة أخرى»،  225مليار لـيــرة «إن ـش ــاءات أخــرى»م ــدرج ــة ب ـقــانــون بــرنــامــج يـمـتـ ّـد على
ثـ ـ ـ ــاث س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ويـ ـتـ ـضـ ـم ــن إنـ ـف ــاق ــا
إجماليًا بقيمة  450مليار ليرة.
هـ ــذه االعـ ـتـ ـم ــادات وط ــري ـق ــة عــرضـهــا
املبهمة أثارت شبهات عدد من النواب،

يرد الجراح على االستيضاحات بأنه بحاجة إلى تغطية قانونية لعقد نفقات ستنفذ في العام المقبل (مروان طحطح)

الذين طالبوا وزير االتصاالت بتقديم
األسباب املوجبة لهذا اإلنـفــاق .إال أن
الــوزيــر ال ـجــراح ،على مــدى الجلسات
الـســابـقــة ،لــم يستجب لـهــذه املـطــالــب،
إل ــى أن ان ـف ـجــرت ال ـقـ ّـصــة بــوجـهــه في
ّ
الـجـلـســة األخ ـي ــرة عـنــدمــا ش ــن رئيس
ال ـل ـج ـنــة إب ــراه ـي ــم ك ـن ـع ــان ،والـ ـن ــواب:
يــاســن جــابــر ،حسن فضل الـلــه ،علي
فياض وأن ــور الخليل هجومًا عنيفًا
عـلـيــه ورف ـض ــوا إقـ ــرار ه ــذا ال ـجــزء من
املــوازنــة مــا لــم يكن واضـحــا وشفافًا.
ّ
رد الجراح أن املشاريع متعلقة بشبكة
الـفــايـبــر أوب ـت ـيــك واإلن ـتــرنــت الـســريــع
 4Gوبخدمة طلبات ّ
مجمدة ألكثر من
ّ
 100ألــف خــط إنترنت وهــاتــف ...لكن
ال ـج ــراح ل ــم يـلـبــث أن واج ــه منتقديه

ب ــاتـ ـه ــام ــن؛ األول أن ت ـع ـط ـي ــل ه ــذه
امل ـش ــاري ــع ه ــو «ذو طــابــع س ـيــاســي»،
وال ـ ـثـ ــانـ ــي هـ ــو أن اإلدارة ال ـس ــاب ـق ــة
للقطاع (املقصود عبد املنعم يوسف)
ّ
هي التي كانت تعطل تطوير القطاع
الذي بات يتطلب الكثير من املشاريع
والتي ال يمكن إنجازها سريعًا ما لم
تقر هذه االعتمادات.
تمكن املعترضون من تعليق موازنة
وزارة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت لـ ـفـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة،
وك ـ ــادوا أن يـعـلـنــوا ان ـت ـصــارهــم على
الجراح وشطب هذه االعتمادات كليًا،
أو عـلــى األق ــل قـســم كـبـيــر مـنـهــا .لكن
الـ ـج ــراح سـ ــارع ال ــى إج ـ ــراء ات ـصــاالت
واس ـعــة شـمـلــت رئ ـيـ َـســي الـجـمـهــوريــة
ومجلس ال ـنــواب ،وإل ــى إرس ــال كتاب

توضيحي إل ــى لجنة امل ــال واملــوازنــة
النيابية يتضمن نبذة مختصرة عن
املشاريع التي ُرصــد لها مبلغ الـ 750
مليار ليرة ،مقترحًا إجراء خفوضات
بقيمة  151مليار ليرة بشحطة قلم،
ووفق اآلتي:
ـ ـ ـ حـ ـس ــم م ـب ـل ــغ  13مـ ـلـ ـي ــار ل ـ ـيـ ــرة مــن
ب ــدالت أتـعــاب نفقات الهيئة املنظمة
لالتصاالت ،لتنخفض قيمة األتعاب
اإلجمالية من  23مليار ليرة ،كما هي
مــدرجــة ضمن مـشــروع مــوازنــة 2017
إلى  10مليارات ليرة.
ـ ـ ـ حـ ـس ــم م ـب ـل ــغ  30مـ ـلـ ـي ــار ل ـ ـيـ ــرة مــن
«تجهيزات فنية متخصصة» ،والتي
يـ ـن ــدرج ضـمـنـهــا م ـش ــاري ــع «ت ـحــديــث
ّ
وتـ ـط ــوي ــر الـ ـسـ ـنـ ـت ــراالت الـ ـت ــي ل ــزم ــت

مرحلتها األول ــى مــن قـبــل أوج ـيــرو».
وبذلك تنخفض االعتمادات املرصودة
لهذا املبلغ من  45مليار ليرة إلى 15
مليارًا.
ـ ـ حـســم مـبـلــغ  3.5م ـل ـيــارات ل ـيــرة من
اعتمادات «صيانة أبنية متخصصة»
من أصل  5مليارات كانت مرصودة.
ـ ـ ـ حـ ـس ــم م ـب ـل ــغ  30مـ ـلـ ـي ــار ل ـ ـيـ ــرة مــن
«م ـســاه ـمــات لـلـنـفـقــات االسـتـثـمــاريــة
والـ ـ ـت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــات لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة أوج ـ ـ ـيـ ـ ــرو»
لتصبح قيمة االعـتـمــادات املــرصــودة
 58.9مليار ليرة.
ـ حسم مبلغ  75مليار ليرة من املبلغ
املـ ــرصـ ــود ض ـم ــن ال ـس ـن ــة األول ـ ـ ــى مــن
قانون برنامج يمنح وزارة االتصاالت
ال ـق ــدرة عـلــى إن ـف ــاق  450مـلـيــار لـيــرة

متابعة

َ
ّ
ّ
عون لم يتخذ قراره بعد :الهيئات االقتصادية تضغط لرد قانوني السلسلة

بـ ـ ـ ـ ّـدد رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد
مـيـشــال ع ــون م ــا أش ـيــع ّف ــي الـيــومَــن
املــاض ـيــن ع ــن أن ــه س ـيــوقــع قــانــونــي
سلسلة الرتب والرواتب والتعديالت
الضريبية قبل نهاية هــذا االسـبــوع.
فقد أبلغ وفــد الهيئات االقتصادية،
الــذي زاره أمــس في قصر بعبدا« ،أن
قــانــون سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب هو
قـيــد الـ ــدرس تـمـهـيـدًا الت ـخــاذ املــوقــف
امل ـنــاســب مـنــه عـلــى نـحــو يـ ــزاوج بني
ّ
مـ ــا ت ــرتـ ـب ــه ال ـس ـل ـس ـلــة الـ ـج ــدي ــدة مــن
حـقــوق للمستفيدين منها مــن جهة،
وم ــا يـحـفــظ االس ـت ـق ــرار االق ـت ـصــادي
وسالمة املالية العامة في البالد».
ال ـج ــدي ــر ب ــاإلش ــارة أن املـ ـ ــادة  57من
الدستور تعطي «لرئيس الجمهورية،
بعد إطالع مجلس الوزراء ،حق طلب
إعــادة النظر في القانون مــرة واحــدة
ضمن املهلة املحددة إلصداره (شهر)

وال يـجــوز أن يــرفــض طلبه .وعندما
يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في
ّ
حل من إصدار القانون إلى أن يوافق
ع ـل ـيــه امل ـج ـلــس ب ـعــد م ـنــاق ـشــة أخ ــرى
في شأنه ،وإقــراره بالغالبية املطلقة
مــن مجموع األعـضــاء الــذيــن يؤلفون
املـجـلــس قــانــونــا .وف ــي ح ــال انـقـضــاء
املهلة دون إصــدار القانون أو إعادته
يعتبر ال ـقــانــون نــاف ـذًا حكمًا ووجــب
نشره».
ال يزال هناك  10أيام من مهلة الشهر
امل ـح ــددة ،وبـحـســب مــا ك ــان قــد صـ ّـرح
به النائب أالن عــون لــ»األخـبــار» ،فإن
الرئيس عــون ينوي استنزاف املهلة
ّ
كلها قبل االعالن عن قراره.
وكان عون قد طرح االمر على جلسة
ســابـقــة ملجلس ال ـ ــوزراء ،إال أن اآلراء
لم تكن متفقة ،بل ظهر ميل االكثرية
ال ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدم ّ
رد ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــن ف ـ ــي ظــل

صعوبة التوصل الى اتفاق بني الكتل
الـسـيــاسـيــة يــؤمــن إقــراره ـمــا م ـجــددًا،
ّ
يتسبب في افتعال مشكلة
وهو ما قد
كـبـيــرة فــي الـبـلــد .بحسب املعلومات
ال ـ ـتـ ــي تـ ـل ــت الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،ف ـ ـ ــإن رئ ـي ــس
الجمهورية بــدأ درس خـيــار عــدم ّ
رد
القانونني واالكتفاء برسالة ّ
يوجهها
الـ ــى م ـج ـلــس الـ ـن ــواب إلج ـ ــراء بـعــض
التعديالت عليهما.
وقال الرئيس عون أمام وفد الهيئات
االقتصادية «إن إقــرار سلسلة الرتب
والرواتب واالحكام الضريبية تزامن
م ـ ــع تـ ـحـ ــرك ــات س ـي ــاس ـي ــة وش ـع ـب ـيــة
واج ـت ـمــاع ـيــة وحـ ـم ــات إع ــام ـي ــة ،لم
ُ
تخل مــن املــزايــداتّ ،أدت الــى تضمني
قانون السلسلة واالحكام الضريبية
بنودًا يناقض بعضها البعض اآلخر،
ومـنـهــا م ــا يـخــالــف االن ـظ ـمــة املــرعـيــة
االجـ ــراء وال ـح ـقــوق املكتسبة لبعض

الـ ـع ــامـ ـل ــن ف ـ ــي قـ ـط ــاع ــات م ـخ ـت ـل ـفــة،
إضافة الى بروز تناقض مصالح بني
مختلف الـفـئــات الشعبية ،مــا يــؤدي
الـ ــى اضـ ـط ــراب ــات اج ـت ـم ــاع ـي ــة ،االم ــر
الــذي يفرض تصحيح بعض مكامن
الخلل».
ت ـ ـقـ ــول مـ ـ ـص ـ ــادر م ـ ــن وف ـ ــد ال ـه ـي ـئ ــات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة إن الـ ـ ــزيـ ـ ــارة لــرئ ـيــس
الجمهورية ،أمــس ،تركت انطباعات
متضاربة ّ
عما سيقوم به .فقد انقسم
ّ
أعـضــاء الــوفــد بــن مــن عــد كــام عون
بمثابة إعالن ّ
لرد القانونني وبني من
ّ
عد كالمه بمثابة تفتيش عن تسوية
مختلفة.
وبـحـســب امل ـص ــادر ،ف ــإن ع ــون تحدث
عــن إق ــرار غير م ــدروس للسلسلة ،إذ
لم يجمع املستفيدون منها على أنها
تـتــوافــق مــع مـصــالـحـهــم ،فيما هناك
فـئــات أســاسـيــة تـتـحــدث عــن ضــرائــب

تـطــالـهــم وت ـ ــؤذي مـصــالـحـهــم بشكل
مـبــاشــر ،مــا يعني أن هـنــاك مــا يجب
تعديله فيها.
وكـ ــان الــرئ ـيــس ع ــون ق ــد اسـتـمــع الــى
م ــوق ــف ال ـه ـي ـئــات االق ـت ـص ــادي ــة ،كما
ق ـ ّـدم ــه رئ ـيــس ال ــوف ــد ع ــدن ــان الـقـصــار
ورئـ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة امل ـ ـصـ ــارف ج ــوزف
طــربـيــه ورئ ـيــس جمعية ال ـت ـجــار ّفي
ب ـيــروت ن ـقــوال ش ـمــاس ،الــذيــن شـ َـنــوا
هـ ـج ــوم ــا تـ ـه ــويـ ـلـ ـي ــا عـ ـل ــى ق ــان ــون ــي
سلسلة الرتب والرواتب والتعديالت
الضريبية .وقــال القصار بعد اللقاء
مــع ع ــون« :نـحــن ّ
نثمن مــوقــف رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــرفـضــه
للضرائب التي ّ
أقرت لتمويل سلسلة
ال ــرت ــب والـ ـ ــرواتـ ـ ــب ،وع ــرض ـن ــا عـلـيــه
الهواجس التي تنطلق منها الهيئات
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار رف ـض ـه ــا
ل ـ ــإج ـ ــراءات ال ـضــري ـب ـيــة الـ ـج ــدي ــدة».

