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سياسة
قضية اليوم

«شورى الدولة» يسأل عن تناقضات في عقود «االتصاالت» ...ووزير يطالب المدير العام بالكذب

كريدية يعرقل خصخصة «أوجيرو»

يبدو أن لعنة وزارة االتصاالت وهيئة «أوجيرو» تالحق تيار المستقبل ،حيث بات من الصعب جدًا عليه التنصل من الفضائح
المتتالية في «منجم االتصاالت» .فبعد أن فسخ وزير االتصاالت جمال الجراح العقد مع «أوجيرو» ألسباب تتعلق بعدم
استجابة الهيئة لرغباته االنتخابية وعدم موافقتها على إقصاء نفسها لمصلحة شركات خاصة ،تبين أن القاضي الذي ّرد
أمواال من الوزارة ،لكونه رئيس لجنة فيها!
طلب االتحاد العمالي العام بوقف تنفيذ أحد قرارات الوزير ،يتقاضى
ً
ت ـت ــوال ــى ف ـص ــول فـضـيـحــة خصخصة
مـشــروع «األل ـيــاف الـبـصــريــة» ،العصب
الــرئـيـســي لـقـطــاع االتـ ـص ــاالت ،وإه ــداء
أمــاك الــدولــة وأربــاحـهــا البالغة مئات
مـ ــايـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات مل ـص ـل ـح ــة ش ــرك ــة
«غ ـل ــوب ــال دات ـ ــا س ـيــرفـيـســز» (ج ــي دي
اس) .وال ــواض ــح أن ه ــذا ال ـق ـطــاع بــات
رهينة املصالح االنتخابية والخاصة،
إذ سمح وزير االتصاالت جمال الجراح
لنفسه بالتعامل مــع ملك الــدولــة على
أنــه ملك خــاص به يستعمله متى شاء
لـفــرض طلباته على «أوج ـي ــرو» أو ٍّ
أي
من يقف في وجــه منفعته االنتخابية،
ومنفعة تياره .ويبدو أن ال الوزير وال
فــريـقــه الـسـيــاســي يـكـتــرثــان للفضائح
التي تخرج يوميًا من باب الوزارة التي
ّ
سلمت  %80من عائدات تشغيل األلياف
الضوئية لشركة «جــي دي أس» ،التي
تبني أن الشركات املتفرعة منها مملوكة
من قبل تحالف القوى الحاكمة ،وعلى
رأســه آل الحريري ومقربون من التيار
الوطني الحر .حاول الجراح التخفيف

منح الجراح «جي دي اس»
نسبة  80في المئة من الواردات،
و«وايفز» نسبة  40في المئة!
مــن وقــع الفضيحة ،عبر إدخ ــال شركة
أخ ــرى غير «جــي دي أس» ،للعمل في
املشروع ذاتــه .إال أن قــراره الصادر يوم
 12ح ــزي ــران  ،2017ت ـضـ ّـمــن فضيحة
أخـ ــرى .فـهــو مـنــح شــركــة «واي ـف ــز» حق
استخدام أمالك الدولة ،إليصال األلياف
ال ـض ــوئ ـي ــة إل ـ ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن ،ع ـل ــى أن
تحصل الشركة على  40فــي املـئــة ّ
مما
ّ
تحصله ،في مقابل  60في املئة للدولة
(علمًا أنه منح «جي دي اس» نسبة 80
في املئة في مقابل  20في املئة للدولة!).
ورغـ ــم أن الـ ـج ــراح س ـمــح أي ـضــا لهيئة
«أوجـ ـي ــرو» ،وه ــي مــؤسـســة عــامــة ،بــأن
تـعـمــل ف ــي امل ـج ــال ن ـف ـســه ،إال أن أداءه
ُيظهر قرارًا واضحًا بتحجيم املؤسسة
العامة ،ملصلحة الشركات الخاصة .وفي
هذا املجال تحديدًا ،يكمن أحد أسباب
خالفه مع املدير العام لهيئة أوجيرو،
عماد كريدية .واألخير ،بحسب مصادر
واسـعــة االط ــاع فــي قـطــاع االت ـصــاالت،
يتصدى للجراح ،بالتضامن مع نقابة
ال ـع ــام ـل ــن ف ــي «أوج ـ ـ ـيـ ـ ــرو» .واألخـ ـي ــرة

الجراح طلب من كريدية إفادة بأن أوجيرو عاجزة عن تنفيذ المشروع (هيثم الموسوي)

َمن الكاذب :القوات أم مصرف لبنان؟
صدر عن الدائرة اإلعالمية في القوات اللبنانية البيان اآلتي:
«تنفي الدائرة اإلعالمية في «القوات اللبنانية» ما ورد في صحيفة «األخبار» لجهة أن «القوات
تعتذر من حاكم مصرف لبنان رياض سالمة.
وتؤكد الدائرة أن الوزير (السابق) جو سركيس زار سالمة بصفة شخصية ومهنية تتعلق
بعضويته في مجلس إدارة أحد املصارف ولم يكن مكلفًا من قبل «القوات» بنقل أي رسائل».
كنا نتمنى أن تملك القوات اللبنانية الشجاعة لتنفي البيان الصادر عن مصرف لبنان ،والذي
ً
نشرته «األخبار» نقال عن الوكالة الوطنية لإلعالم ،وورد فيه حرفيًا« :زار الوزير السابق جو
سركيس حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،بعد عودته من نيويورك ،ونقل عنه تطميناته
حول وضع القطاع املالي واملصرفي في لبنان ،وعن أن مصرف لبنان يقوم بشكل مستمر
بتنفيذ موجباته القانونية تجاه وزارة املال والخزينة اللبنانية .كما نقل سركيس إلى سالمة
تهنئة «القوات اللبنانية» الختياره أفضل حكام املصارف املركزية في العالم ودعمها ملا يقوم به
على رأس هذه املؤسسة التي تتمتع باحترام وثقة جميع اللبنانيني».

عمدت مــع االتـحــاد العمالي الـعــام إلى
الطعن في قــرارات الجراح أمــام مجلس
شورى الدولة ،طالبة وقف تنفيذها.
فــي الــرابــع مــن الشهر ال ـجــاريّ ،
وجهت
املستشارة املقررة في مجلس الشورى،
القاضية ميراي عماطوري ،كتابًا إلى
وزارة االت ـصــاالت ،طلبت فيه توضيح
عدد من النقاط ،أبرزها ،سبب التفاوت
فـ ــي ال ـن ـس ـب ــة الـ ـت ــي س ـت ـح ـصــل عـلـيـهــا
الدولة من أعمال كل من «جي دي أس»
و«واي ـف ــز» .كذلك طلبت عـمــاطــوري من
وزي ـ ــر االتـ ـص ــاالت «اإلفـ ـ ـ ــادة ع ــن سبب
عــدم تكليف هيئة أوجيرو مـ ّـد األلياف
البصرية أو إثبات عدم األهلية التقنية
ملـسـتـخــدمــي الـهـيـئــة بـتـمــديــد األل ـي ــاف
وعدم قدرة أوجيرو املادية على القيام
ّ
بذلك» .وأكــدت مصادر رفيعة املستوى
فــي «أوج ـيــرو» لــ«األخـبــار» أن الـجــراح،
ع ـلــى أث ــر ك ـت ــاب ع ـم ــاط ــوري ،ط ـلــب من
كــريــديــة تــزويــده ب ــإف ــادة ،كــاذبــة ،تؤكد

عـ ــدم ق ـ ــدرة ال ـه ـي ـئــة ع ـلــى ال ـق ـي ــام بـهــذه
األعـ ـم ــال ،إال أن كــريــديــة ق ــاب ــل الـطـلــب
ب ــال ــرف ــض .وق ـ ــال ك ــري ــدي ــة ل ـل ـج ــراح إن
أوجيرو قادرة على تنفيذ املشروع ،وإن
كانت بحاجة إلى إدخال شركات أخرى،
ف ــإن ـه ــا س ـت ـع ـمــد إل ـ ــى ت ـل ــزي ــم األشـ ـغ ــال
لـشــركــات خــاصــة ،على أن ينتهي دور
ه ــذه ال ـش ــرك ــات ف ــور تـنـفـيــذ األش ـغ ــال،
لتبقى اإلدارة بيد «أوجـيــرو» .ما سبق
هو واحــد من األسـبــاب الرئيسية التي
أدت إل ــى تـفــاقــم ال ـخــاف بــن الــرجـلــن،
رغ ــم أن الــوزيــر عضو قـيــادي فــي تيار
املستقبل ،ونــائــب فــي كتلته ،وكريدية
ُم َع َّي في منصبه بقرار من التيار نفسه.
فكريدية ،بحسب مصادر في «الهيئة»،
ي ــرى فــي مــا يــريــده الــوزيــر خـطـرًا على
مستقبل «أوج ـي ــرو» ي ــؤدي عمليًا إلى
«خصخصتها» بصورة أو بأخرى.
أضـ ـي ــف إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك أن ك ــري ــدي ــة رف ــض
ت ـل ـب ـيــة ط ـل ـب ــات لـ ـلـ ـج ــراح بــاس ـت ـع ـمــال

هـيـئــة «أوجـ ـي ــرو» كـمــاكـيـنــة انتخابية
في البقاع عبر توظيف محازبني فيها
وفتح مراكز ألوجيرو في القضاء ،من
دون اعتمادات مالية تسمح بذلك .علمًا
ّ
بأن املدير العام وظف نحو  100مياوم
في الهيئة ً
بناء على طلب الوزير ،قبل
أن يلفت نظره إلــى أنها لــم تعد قــادرة
ع ـل ــى اس ـت ـي ـع ــاب املـ ــزيـ ــد .هـ ـك ــذا ض ــاق
صــدر ال ـجــراح مــن كــريــديــة ،ففسخ قبل
ثالثة أيــام العقد الرئيسي بني الــوزارة
وأوج ـيــرو ،متهمًا كريدية «بالتشغيل
تلقائيًا لـغــايــات شخصية وه ــدر املــال
العام» .كذلك فسخ الجراح أول من أمس
عقد مستشاره نبيل ّ
يموت ،متهمًا إياه
ُ
برعاية كريدية ،قبل أن يجبر الرئيس
س ـعــد ال ـح ــري ــري وم ــدي ــر مـكـتـبــه ن ــادر
الحريريَ ،
وزير االتصاالت على إصدار
ّ
ـان ف ــي ال ـي ــوم نـفـســه ،ي ـعــن فيه
قـ ـّـرار ثـ ـ ٍ
يموت مستشارًا أول في الــوزارة (راجع
عدد «األخبار» أمس).
الفضائح في هذا امللف ال تقف عند هذا
الحد .فاالتحاد العمالي العام ونقابة
العاملني في «أوجيرو» كانا قد ّ
تقدما
من مجلس شــورى الــدولــة بطلب وقف
تنفيذ ق ــرار ال ـجــراح بتسليم «األلـيــاف
الضوئية» لشركة «جــي دي ســي» إلى
ح ــن ص ـ ــدور ال ـح ـكــم ال ـن ـهــائــي بــأصــل
ّ
الـطـعــن ف ــي الـ ـق ــرار .ل ـكــن غــرفــة مجلس
الشورى التي يرأسها القاضي يوسف
نصر أصدرت في  6أيلول املاضي قرارًا
برد الطلب «بما أنه ال يتبني من املراجعة
أن شـ ــروط وق ــف الـتـنـفـيــذ املـنـصــوص
عليها فــي امل ــادة  77مــن نـظــام املجلس
متوافرة» .وهنا تكمن الفضيحة .فنصر
ه ــو رئ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة األول ـ ــى ف ــي لجنة
االعـ ـت ــراض ــات ف ــي وزارة االتـ ـص ــاالت،
أي إن ـ ــه ي ـت ـقــاضــى ب ـ ــدالت أتـ ـع ــاب مــن
وزارة االتـ ـص ــاالت ال ـتــي أصـ ــدر حكمه
ملـصـلـحـتـهــا .إذ إن بــدي ـه ـيــات ال ـعــدالــة
تفرض أن يتنحى نصر عن النظر في
هذه القضية ،بسبب تضارب املصالح
ب ــن عـمـلــه قــاضـيــا ف ــي مـجـلــس ش ــورى
الدولة وعمله في وزارة االتصاالت التي
ينظر في شكوى ضدها .غير أن رئيس
مجلس شــورى الــدولــة السابق شكري
صادر ،وفي اتصال مع «األخبار» ،رأى
أن ال عالقة بني الوظيفة التي يشغلها
القاضي نصر فــي االت ـصــاالت وحكمه
كقاض في القضية« ،إذ يتولى القاضي
ٍ
نصر هذه اللجنة في وزارة االتصاالت
م ـنــذ ن ـحــو  20ع ــام ــا وي ـت ـقــاضــى رات ـبــا
بثالثمئة ألف ليرة للتدقيق في فواتير
الهواتف الخلوية إلــى جانب قاضيني
آخ ــري ــن .وفـعـلـيــا ه ــذه املـهـمــة أصبحت
عبئًا على كاهله» .وأشاد صادر بنصر،
ـاض
مشيرًا إلــى أنــه «أحـســن وأش ـ ّـرف قـ ٍ
وعما إذا كان
أعرفه في شورى الدولة».
ت ـضــارب املـصــالــح بــن مهمة القاضي
ووظـيـفـتــه يسبب «ارت ـيــابــا مـشــروعــا»،
أج ــاب ص ــادر ب ــأن «االرتـ ـي ــاب املـشــروع
أخطر من ذلك بكثير».
معارك رجاالت تيار املستقبل الداخلية
تحولت إلى نقمة عليهم وعلى فريقهم
السياسي ،إذ لم يعد بإمكان الحريري
مللمة الفضيحة عبر اجتماع في منزله
بـ ــوادي أب ــو جـمـيــل .ف ـيــوم أم ــس تحرك
الـ ـن ــائ ــب ال ـ ـعـ ــام املـ ــالـ ــي الـ ـق ــاض ــي عـلــي
إب ــراه ـي ــم م ـبــاشــرة طــال ـبــا م ــن ال ـج ــراح
إرس ـ ـ ـ ــال امل ـع ـط ـي ــات الـ ـت ــي ت ـث ـب ــت تـهــم
ال ـه ــدر امل ــال ــي وسـ ــوء اإلدارة والـفـســاد
الـتــي ّ
وجـهـهــا الــوزيــر إل ــى املــديــر العام
لـ«أوجيرو».

