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تحقيق
 4.3ماليين مستخدم للهاتف الخلوي في لبنان أنفقوا في عام
 2016نحو  1.5مليار دوالر في مقابل الحصول على خدمات االتصال
الصوتي والداتا والخدمات األخرى ،أي إن ّ
معدل إنفاق المستخدم
الواحد بلغ نحو  349دوالرًا في السنة ،أو  29دوالرًا في الشهر (هذا
المعدل يشمل مجمل مدفوعات المشتركين وهو أقرب الى كلفة
التعبئة الشهرية للخطوط المسبقة الدفع في حين أن معدل

فاتورة الخط الثابت الشهرية تصل الى  77دوالرًا) .في الواقع ،ال تزال
أسعار االتصاالت في لبنان من األعلى بين دول العالم ،وهي ّ
تحولت
ً
إلى ضريبة تجبيها الدولة بدال من كلفة يدفعها المستخدم في
مقابل الخدمات التي يحصل عليها ،كذلك ّ
تحولت هذه الضريبة إلى
ُم ّ
مول لإلنفاق السياسي والمحسوبيات واالمتيازات التي يمنحها
ّ
رقابي أو مساءلة
وزير االتصاالت للبعض خارج أي إطار
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Alfa

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ّ
ف ــي ال ــواق ــع ،ت ـتــألــف أس ـع ــار ال ـخ ـلــوي من
مـ ـك ـ ّـون ــات ش ـب ــه ض ــري ـب ـي ــة ،وه ـ ــي ع ـب ــارة
عــن رس ــوم واش ـتــراكــات تفرضها وزارة
االت ـصــاالت فيما هــي مجانية فــي معظم
ّ ُ ّ
ـاريــة تـشــكــل ثمن
ال ـب ـلــدان ،وم ـكـ ّـونــات ت ـجـ
الخدمات كالتخابر واإلنترنت ،والتي ُتعدُّ
من األغلى في العالم.
ُ
ّ
* تشكل الخطوط املسبقة الدفع املصدر
األساسي إليــرادات الخلوي ،إذ تستحوذ
على  %57من مجمل إيراداته ،وعلى %85
مــن مجمل ال ـخ ـطــوط .تـعـ ُّـد ه ــذه الخطوط
بمثابة الـضــريـبــة األك ـبــر املـفــروضــة على
غالبية املستخدمني ،نتيجة:
ُ ّ
ـ ـ االشتراك ّ الشهري اإلجباري املتمثل في
ّ
تعبئة الخط تحت طائلة فقدانه ،وتشكل
ُ
 %96من مجمل إيرادات الخطوط املسبقة
ُ
الــدفـ ّـع ،إذ تـحـ ّـمــل التعبئة املستخدم ثمن
ّ
ّ
ّ
الخط في كل مرة ،رغم أنه دفع ثمنًا أوليًا
لشرائه ،وهو أمر غير موجود في معظم
بلدان العالم .يضاف إلــى ذلــك املبالغ التي
تسحب مــن رصـيــده مــن خــال احتساب
كسر الدقيقة دقيقة كاملة.
ّ
ـ ـ يلي ذلــك مبيعات الخطوط التي تشكل
ُ
نسبة  %3.6من إيرادات الخطوط املسبقة
ّ
ال ــدف ــع ،وت ـت ـ ّ
ـوزع عـلــى نـحــو  20م ــوزع ــا أو
ّ
أكـثــر (مـقــارنــة مــع  3مــوزعــن فــي فرنسا
على سبيل امل ـثــال) ،وهــم يحصلون على
رخــص التوزيع من وزارة االتـصــاالت من
دون وجود معايير ّ
محددة لذلك.
ـ ـ وتضاف إليها مدفوعات أخــرى ُمسبقة
بنسبة .%0.4
ّ
* تشكل الخطوط الثابتة  %15من مجمل
الخطوط ،وتستحوذ ّعلى  %39من مجمل
إي ـ ــرادات ال ـخ ـلــوي .ت ــدل ه ــذه ال ّـحـ ّـصــة على
ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار فــوات ـيــر ال ـخ ــط ــوط الـثــابـتــة
ُ
مـقــارنــة بــالـخـطــوط املـسـبـقــة ال ــدف ــع ،كونها
ت ـن ـط ــوي ع ـل ــى مـ ـك ـ ّـون ــات ش ـب ــه ضــري ـب ـيــة
وأسعار تجارية ُّ
تعد من األغلى في العالم:
ّ
ـ ـ يشكل التخابر املحلي والخارجي نسبة
 %35من هذه اإليرادات ،والداتا نحو %29
ُ
م ـن ـهــا .ت ـب ـ ّـن دراس ـ ــة ُمــرف ـقــة م ــع مـيــزانـيــة

«ت ــات ــش» ح ــول أس ـع ــار الـجـيـغــابــايــت لــدى
ّ
اتصاالت في العالم ،أن السعر
 102مشغل ّ
ّ
ّ
فــي لبنان يتخطى املـتــوســط الـعــام ويحل
على قائمة الـ 25األغلى ،في حني أن نوعية
ّ
الخدمة متدنية وتحل على قائمة الـ 20األقل
جودة .وتخلص إلى أن «متوسط ما يدفعه
عال نسبة إلى حصة الفرد من
املستخدم ٍ
ال ـنــاتــج امل ـح ـلــي ،ك ــون م ـصــاريــف خــدمــات
االتصاالت في لبنان ليست واقعية».
ـ ـ يلي ذلك ،االشتراكات والخدمات اإللزامية،
ُّ
مثل كشف رقم املتصل ،وهي مجانية في
ّ
غالبية الـبـلــدان ،ولكنها تشكل فــي لبنان
نسبة  %17مــن مجمل إي ــرادات الخطوط
الثابتة.
ـ ـ ـ ـ أي ـض ــا ت ـع ـ ُّـد ال ـخ ــدم ــات اإلض ــاف ـي ــة غير
األس ــاس ـي ــة ،م ـثــل األغ ــان ــي واألل ـ ـعـ ــاب ،من
املـصــادر األساسية إلي ــرادات الخلوي ،إال
أن البيانات ال تظهر حجم مبيعاتها في
ُ
ُ
ال ـخ ـطــوط امل ـس ـب ـقــة ال ــدف ــع ،ف ــي ح ــن ت ـبـ ّـن
ّ
أن ـه ــا ت ـشــكــل  %16م ــن م ـج ـمــل إيـ ـ ــرادات
الـخـطــوط الـثــابـتــة .وه ــي ع ـبــارة عــن مبالغ
يدفعها املستخدمّ ،
تكون أرباحًا إضافية
ُ
ّ
تـتـقــاسـمـهــا ال ـش ــرك ــة امل ـ ـطـ ــورة م ــع وزارة
االتـ ـ ـص ـ ــاالت ،ع ـل ـمــا بـ ــأن عـ ــدد ال ـش ــرك ــات
املـ ـ ـط ـ ـ ّـورة الـ ـت ــي ت ـت ـع ــام ــل م ـع ـهــا ش ــرك ــاي
الخلوي ،ال ّ
يتعدى خمسة ،وهي تعطى هذا
االمتياز من دون الخضوع ألي مناقصة
أو االلـ ـت ــزام ب ــأي مـعــايـيــر لـلـمـنــافـســة رغــم
الشكاوى الكثيرة حولها.
* أخيرًا ،يستحوذ الرومينغ على  %4من
مجمل إيــرادات الخلوي ،علمًا بأن إيراداته
كــانــت أعـلــى فــي س ـنــوات ســابـقــة ،وم ــن ثـ ّـم
تــراج ـعــت بـسـبــب رف ــض ال ــدول ــة اللبنانية
تـخـفـيــض أس ـع ــار ال ــدات ــا (أي اإلن ـت ــرن ــت)،
مــا منعها مــن ال ــدخ ــول فــي اتـفــاقـيــات مع
شركات االتصاالت في بلدان أخرىّ ،
وأدى
بــالـتــالــي إل ــى مـنــع الـقــادمــن إل ــى لـبـنــان من
ول ــوج الشبكة اللبنانية السـتـعـمــال الــداتــا
عبر خطوطهم األجنبية ،كما حرم حاملي
الخطوط اللبنانية من استعمال الداتا على
الشبكات األجنبية في الخارج.
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0.448

على ماذا يدفع
المستخدمون أموالهم؟

ﻣﺸﺮوع ﻣﻮازﻧﺔ ٢٠١٧
ﻣﺠﻤﻞ ﺣﺠﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺷﺮﻛﺘﻲ اﻟﺨﻠﻮي =  ١٫٥٨١ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ =  ٨٤٦٫٧ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

Touch

ّ
انتهاء ّ
مدته ،وهو ما رتــب على الدولة
تـعــويـضــات بـنـحــو  275مـلـيــون دوالر
للشركتني املــذكــورتــن ،وإعفاءهما من
دفع غرامات على مخالفات ُمرتكبة في
ُ
فـتــرة استثمار الشبكتني ت ـقـ ّـد ُر بنحو
ّ
مليار دوالر وفــق املـلــف ال ــذي ق ــدم إلى
ً
ال ـق ـضــاء ،ف ـضــا ع ــن إع ـ ــادة تكليفهما
ب ــإدارة الـقـطــاع حتى عــام  2004مقابل
رسم شهري ثابت.
في هذا الوقت ،كانت أزمة العجز املالي
تتفاقم ،بسبب تخفيض الضرائب على
األرب ـ ــاح بــالـتــزامــن مــع تـنــامــي اإلن ـفــاق
والدين العامّ .
تم تسويق بيع الشبكتني
إلى القطاع الخاص كوسيلة من وسائل
ال ـت ـصـ ّـدي لـهــذه األزمـ ــة ،إال أن املطامع
عال جدًا ،إذ أسهمت
مستوى ٍ
كانت على ّ
ف ــي رف ــع ال ـتــوق ـعــات م ــن ه ــذه العملية
إلـ ــى م ـل ـي ــارات ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ،ف ــي الــوقــت
ال ــذي كــانــت أس ـعــار مثل ه ــذه الرخص
في العالم تتهاوى ،بما جعل إمكانية
خصخصة القطاع غير متوافرة.
ّ
وبحجة أن الــدولــة ستتملك الشبكتني

0.25

1.478

 ،2012في مقابل ّ
نمو إيرادات اإلنترنت
نحو ضعفني.
يــوجــد شـبــه إج ـمــاع عـلــى الـشـكــوى من
واق ـ ــع االت ـ ـصـ ــاالت ع ـمــومــا ف ــي ل ـب ـنــان،
ويـكـ ُـمــن سـبــب ه ــذه الـشـكــوى فــي نمط

إدارة هذا القطاع االقتصادي الحيوي
ـوم ،إذ إن
مـنــذ التسعينيات حـتــى ال ـي ـ ّ
األربـ ـ ـ ــاح ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي ت ـت ـحــقــق فـيــه،
ن ـت ـي ـجــة عـ ــوامـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ّـدة ،وال ـ ـتـ ــي تـشـبــه
«ال ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــوع» ،ج ـع ـل ـت ــه سـ ــاحـ ــة ص ـ ــراع
حقيقي ،إل ــى درج ــة أن رئـيــس مجلس
الـ ـن ــواب نـبـيــه بـ ــري ،وص ـف ــه مـ ـ ّـرة بــأنــه
«ن ـف ــط ل ـب ـن ــان» .ف ـقــد أب ــرم ــت الـحـكــومــة
فــي ع ــام  1994عـقــد شــراكــة ( )BOTمع
شركتني خـ ّ
ـاصـتــن إلنـشــاء واستثمار
شبكتي الهاتف الخلوي ،وجرى يومها
تــأس ـيــس ش ــرك ــة «س ـي ـل ـيــس» (ف ــران ــس
تيليكوم مع مجموعة ميقاتي) وشركة
«ل ـي ـب ــان ـس ـي ــل» (سـ ــون ـ ـيـ ــرا ال ـف ـن ـل ـنــديــة
ومـجـمــوعــة دلـ ــول) لتنفيذ الـعـقــد على
مــدى  10س ـنــوات ،إال أن حجم األرب ــاح
الهائل الــذي جنته الشركتني منذ بدء
بسبب املـمــارســات
تشغيل الشبكتني،
ُ
ـروط املـجـحـفــة التي
ُاالح ـت ـكــاريــة وال ـش ـ ُ
فرضت على الدولة واملخالفات الكثيرة
التي ارتكبتها الشركتان ،دفعت في عام
 2001إلى إلغاء العقد قبل  3سنوات من

0.5

1.096

1

2015

0.469

الحكومة مع الخلوي
تتعامل
ُ
بوصفه ضريبة تستخدم لتمويل
نفقات من خارج الموازنة

1.5

0.75

من بعدحماري ماينبت حشيش
محمد زبيب

2016

* مصاريف  2012و 2013ال تتضمن المصاريف التشغيلية لشركة الفا
«مؤقتًا» إُلــى حــن بيعهما فــي القريب
ال ـعــاجــل ،أنـشـئــت شــركـتــان ُصــوريـتــان
ُمـ ـس ـ ّـجـ ـلـ ـت ــان فـ ــي الـ ـسـ ـج ــل الـ ـتـ ـج ــاري،
ُ
 MIC1و ،MIC2وأئــتـمــن «بـنــك ع ــودة»
و«فرنسبنك» على حفظ أوراقهما في
مقابل أجر سنوي يتقاضاه املصرفان.
عملية بيع ّالشبكتني لم تحصل ،وبقي
الوضع «املؤقت» قائمًا حتى اليوم.
ّ
العامة
في هذه الفترة ،كانت املديونية
تنمو ب ــاط ــراد .وتـحــت ضـغــط الحاجة
إل ــى ه ــذه اإلي ـ ـ ـ ــرادات ،ل ـجــأت الـحـكــومــة
ع ــام  2004إل ــى ال ـت ـعــاقــد م ــع شــركـتــن
(زين الكويتية وفالديتي األملانية التي
ّ
حــلــت محلها أوراس ـك ــوم املـصــريــة عام

 )2009إلدارة وتشغيل الشبكتني ،ووفق
شـ ــروط ال ت ـ ّ
ـؤم ــن االس ـت ـث ـمــار املـطـلــوب
لتطوير هاتني الشبكتني وتحديثهما
وزي ــادة سعتهما ،إذ عانى القطاع من
ّ
االخ ـت ـن ــاق حـتــى تـســلــم ال ــوزي ــر شــربــل
نحاس وزارة االتصاالت في عام 2010
وإطــاق سلسلة من املشاريع ،بما رفع
قيمة اإلنفاق على التجهيز والتطوير.
ف ــي عـ ــام  2012ان ـت ـهــت ف ـت ــرة الـتـعــاقــد
الثانية مــع الشركتنيّ ،
فعدلت شــروط
ّ
ال ـع ـق ــود ب ـمــا ال ُي ــرت ــب أي م ـخــاطــر أو
أعباء على الشركتني ،ومن حينها ّ
يتم
التجديد لهما دوريًا من دون إجراء أي
مناقصة.

1.487

ب ـ ـ ــن عـ ـ ــامـ ـ ــي  2012و ،2016أنـ ـف ــق
مستخدمو الخلوي فــي لبنان نحو 7
ُمليارات دوالر على استهالك الخدمات
املتاحة عبر شبكتي الهاتف الخلوي،
أي ب ـم ـع ـ ّـدل وس ـط ــي ي ـب ـلــغ  1.4مـلـيــار
دوالر سنويًا ،إال أن وزارة االتصاالت،
ال ـتــي تـمـتـلــك هــاتــن الـشـبـكـتــن نـيــابــة
ُ
عــن ال ــدول ــة ،لــم تنفق س ــوى  2.3مليار
دوالر على تشغيل الشبكتني وتحديث
ال ـ ـت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــزات وتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر الُ ـ ـخـ ــدمـ ــات
جبر على
وتنويعها ،أي إن املستهلك أ ِ
ت ـســديــد أس ـع ــار واشـ ـت ــراك ــات ورسـ ــوم
وض ــرائ ــب أعـلــى ب ــ 3مـ ـ ّـرات مـ ّـمــا أنفقته
الـ ـ ــوزارة عـلــى تــوفـيــر ال ـخــدمــات مقابل
ً
هذه األسعار ،وهــذا ُي ُّ
عد دليال على أن
الحكومة تتعامل مع «قطاع الخلوي»
بوصفه ضريبة غير ُمعلنة ،فــي حني
أن الطريقة التي ّ
ّ
التصرف
يتم عبرها
ُ
ّ
بإيرادات هذه «الضريبة» تبي أن قسمًا
ّ
مهمًا منها ُيستخدم لتمويل مشاريع

1.75

0.645

فيفيان عقيقي

وم ـ ـق ـ ــاوالت و«ن ـ ـشـ ــاطـ ــات» مـ ــن خـ ــارج
املــوازنــة الـعـ ّـامــة وبـعـيـدًا مــن أي رقــابــة،
وفــي حــاالت كثيرة بتوقيع من الوزير
فحسب.
توضح البيانات ال ــواردة فــي مشاريع
مــوازنــات شركتي «تــاتــش» و«أل ـفــا» أن
م ـج ـمــل إي ـ ـ ـ ــرادات ال ـش ـب ـك ـتــن انـخـفــض
بنسبة  %9.1بني عامي  2012و،2016
على الــرغــم مــن ارتـفــاع عــدد املشتركني
مـ ــن  3.76م ــاي ــن إل ـ ــى  4.27مــايــن
مـشـتــرك ،وبــالـتــالــي انـخـفــض متوسط
ف ــات ــورة امل ـش ـتــرك م ــن  432دوالرًا إلــى
 346دوالرًا سنويًا .إال أن هذا املتوسط
ال ي ـ ـ ــزال م ــرت ـف ـع ــا ،وال س ـ ّـي ـم ــا إذا مــا
ق ــورن بــاألس ـعـ ّـار فــي ال ـب ـلــدان األخ ــرى،
وبـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ّ
ـردي م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات ال ـ ـ ـجـ ـ ــودة ه ـن ــا،
ّ
وضعف الـخــدمــات وتخلفها ،ونوعية
استخدامات الهاتف الخلوي الغالبة.
في الواقع ،حصلت بعض التخفيضات
عـلــى األس ـع ــار ف ــي ال ـس ـنــوات املــا ّضـيــة،
كـمــا ُحـ ـ ـ ّـددت أس ـع ــار خ ـ ّ
ـاص ــة ُمـخــفـضــة
ُ
لبعض الفئات ،وطرحت باقات تناسب

 2مليار $

1.25

ضريبة مستترة ال أرباح تجارية
اس ـت ـخ ــدام ــات م ـعـ ّـيـنــة ب ــأس ـع ــار أدنـ ــى،
وهذه اإلجراءات ُت ّ
فسر جانبًا من تراجع
م ـتــوســط الـ ـف ــات ــورة ل ـل ـم ـش ـتــرك .إال أن
التراجع في إنفاق مستخدمي الخلوي
ي ـكــاد ي ـكــون ات ـجــاهــا عــامل ـيــا ،ال سـ ّـيـمــا
أن ت ــراج ــع الـتـخــابــر ال ـصــوتــي يـتــزامــن
مــع نـمــو اسـتـعـمــاالت اإلن ـتــرنــت .فوفق
بـيــانــات الـشــركـتــن ،تــراجـعــت إيـ ــرادات
لبنان عــام 2016
التخابر الصوتي في ُ
إل ــى نـحــو ثـلـثــي الـقـيـمــة املـسـجـلــة عــام

التحويالت الى وزارة االتصاالت TVA +
المصاريف التشغيلية والرأسمالية
االيرادات TVA -

0.916

إيرادات ُالهاتف الخلوي في لبنان

تطور االيرادات واالستخدامات في قطاع الخلوي

اقتصاد السوء

2017

المصدر :شركتا تاتش والفا

رفض الحكومة كل هذا الوقت تحويل
شركتي الخلوي إلى شركتني وطنيتني
قد الّ يكون ُمستغربًا جدًا ،إذ إن الوضع
املـ ــؤقـ ــت ال ـن ــاش ــئ أن ـت ــج ح ــال ــة ف ــري ــدة؛
فــالــدولــة تمتلك الـشـبـكـتــن وتستثمر
فـيـهـمــا وتـ ـس ـ ّـدد رواتـ ـ ــب وت ـعــوي ـضــات
ّ
املــوظـفــن ويتخذ وزي ــر االت ـصــاالت كل
القرارات ...ولكن في الوقت نفسه يجري
ت ـلــزيــم إدارة ك ــل هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات إلــى
شركتني ّ
خاصتني أجنبيتني ال تقومان
بــأي عمل فعلي ال يمكن القيام بــه في
غيابهما! باختصار ،نتج عــن كــل ذلك
ما ُيمكن تسميته «مملكة» يجلس وزير
االتصاالت على عرشها.

ُ
كيف تستخدم إيرادات الخلوي؟
عمليًاّ ،
تتوزع اإليــرادات بني :الخزينة العامة
الـتــي تـسـتـحــوذ عـلــى الـقـســم األك ـبــر منها،
ّ
ورس ـ ـ ــوم وأربـ ـ ـ ــاح ال ـش ــرك ـت ــن امل ـشــغ ـل ـتــن،
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
وم ـ ـص ـ ــاري ـ ــف الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل ّ
وال ــرع ــاي ــة وال ــدع ــاي ــة ال ـتــي ي ـتــولــى صــرفـهــا
ُ
وزيـ ــر االت ـ ـصـ ــاالت ،وت ـع ــاون ــه هـيـئــة تــدعــى
«هيئة املالكني» ال تقوم بــدور يتجاوز دور
السكريتاريا.
* في عام ّ ،2016
حول إلى الخزينة 1.095
مليار دوالر مــن مجمل إيـ ــرادات الخلوي،
ّ
وهـ ــي ت ـشــكــل  %73م ــن م ـج ـمــل إيـ ـ ــرادات
االتـ ـص ــاالت (ب ـمــا فـيـهــا إي ـ ـ ــرادات الـتـخــابــر
ال ـث ــاب ــت وخ ــدم ــة اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت) ،و %87مــن
إيرادات االتصاالت ّ
املحولة إلى الخزينة .كما
ّ
تشكل  %11.8من مجمل إيرادات الخزينة،
ّ
فيما تمثل كل إيــرادات االتصاالت %13.6
منها .وهذه الحصص تضع قطاع الخلوي
ف ــي املــرت ـبــة ال ـثــال ـثــة ب ــن م ـص ــادر إي ـ ــرادات
الخزينة بعد الـ TVAوالرسوم الجمركية.
* أيضًا ،حصلت الشركتان على 24.865
مليون دوالر بدل رسوم تشغيلية وأرباح،
رغ ــم أنـهـمــا ال تــؤديــان أي مـهــام لتشغيل
قطاع الخلوي منذ عام  ،2012الذي ترافق
عدلت ّ
مع انتهاء مدة العقود التي ّ
وجددت
م ــن دون إج ـ ــراء أي م ـنــاق ـصــة .ق ـبــل ذلــك
ك ــان ــت ال ــدول ــة ت ــدف ــع مـبـلـغــا س ـنــويــا ثــابـتــا
ّ
بـمــوجــب ال ـعــرض ال ــذي قــدمـتــه ك ــل شركة
ملـجـمــل م ـصــاري ـف ـهــا الـتـشـغـيـلـيــة ،وف ــازت
ّ
على أســاســه باملناقصة ،على ّ أن تتشكل
أربــاحـهــا مــن الــوفــر ال ــذي تحققه مــن هــذا
املـبـلــغ .ومــع تـعــديــل الـعـقــود ،ألـغــي السقف
املــالــي للمصاريف التشغيلية الـتــي كانت
الـشــركـتــان تــديــر عملية إنـفــاقـهــا وحـ ّـولــت
إل ــى إش ــراف ال ــوزي ــر .نتيجة ذل ــك ،لــم تعد
الشركتان مسؤولتني عن املصاريف ،وال
تملكان أي قرار في إدارة القطاع ،وبالتالي
ال تقومان بأي مهام تشغيلية ،بل ّ
تحولتا
بموافقتهما إلى ّ
مجرد واجهة ،ورغم ذلك
يتم التجديد لهما دوريًا ،من دون إجراء أي
مناقصة ،لفترات ّ
تمتد من أشهر إلى سنة،
وتـعـطـيــان رسـمــا ثــابـتــا بـنـحــو  10ماليني
دوالر ل ــ«زيــن» و 7مــايــن ل ــ«أوراس ـكــوم»
ً
فضال عن مبالغ أخــرى بوصفها أرباحًا

ُمستحقة!
* بلغت مـصــاريــف التشغيل واالستثمار
 406ماليني دوالر عام  .2016هذا اإلنفاق
املــالــي الكبير يــديــره وزيــر االت ـصــاالت منذ
عـ ــام  ،2012وهـ ــو غ ـي ــر خ ــاض ــع ل ـلــرقــابــة
وألص ـ ــول امل ـحــاس ـبــة ال ـع ـمــوم ـيــة ،بـ ــدءًا من
ت ـح ــدي ــد املـ ـش ــاري ــع وإ ّجـ ـ ـ ـ ــراء امل ـن ــاق ـص ــات
ً
وصوال إلى رواتب املوظفني وأسعار الفيول
والدعاية والرعاية.
ـ ـ بلغت قيمة املـصــاريــف الرأسمالية 133
ّ ّ ُ
لتمويل
مليون دوالر ،وتتضمن كل ما ينفق ّ
املـشــاريــع االسـتـثـمــاريــة كتركيب املحطات
وإدخ ــال التقنيات الجديدة مثل  3Gو.4G
يـعـ ُّـد ه ــذا املـبـلــغ ضخمًا بــاملـقــارنــة مــع عــدد
املشتركني وصغر حجم الشبكتني ّ
وتردي
ال ـخ ــدم ــة ،عـلـمــا ب ــأن ــه ال ُي ـع ـ ّـبــر ع ــن مجمل

7

مليارات دوالر
هي قيمة مجمل ما
دفعه مستخدمو الهاتف
الخلوي في لبنان بين عامي
 2012و 2016في حين
أنفقت الوزارة  2.3مليار
دوالر فقط على
تشغيل الشبكتين
وتطوير الخدمات

17

مليون دوالر
هي القيمة التي تقاضتها
شركتا «زين» و«أوراسكوم»
عام  2016على رغم
عدم قيامهما بأي مهام
تشغيلية

ّ
يتضمن مجمل
النفقات الرأسمالية ،إذ ال
ُ ّ
تكاليف املشاريع املنفذة وستستحق في
السنوات املقبلة.
ـ ـ تبلغ املـصــاريــف التشغيلية  273مليون
دوالر ،وه ــي ارتـفـعــت بنسبة  %143منذ
 ،2012ون ـحــو  %192مـقــارنــة مــع ،2011
أي قبل سنة من تعديل العقود .يبرز هذا
ّ
التضخم في:
ّ
* إي ـ ـ ـجـ ـ ــارات مـ ــواقـ ــع مـ ـح ــط ــات اإلرس ـ ـ ــال
وت ـكــال ـيــف تـشـغـيـلـهــا (أي ب ـ ــدالت ال ـف ـيــول
وال ـك ـهــربــاء) الـتــي ارتـفـعــت مــن  45مليونًا
عام  2012إلى  78مليون دوالر عام .2016
ّ
بنسبة %173
يعود تضخم هــذه النفقات
ّ
إل ــى ع ــدده ــا (ن ـحــو  3آالف م ـحــطــة) وهــي
ّ
تركب على أسطح األبنية واملنازل ويخضع
واملناطقية.
عدد مهم منها ملعايير الزبائنية
ّ
* ي ـ ـضـ ــاف إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك رواتـ ـ ـ ـ ــب امل ــوظـ ـف ــن
ّ
مليونًا
ومخصصاتهم التي ارتفعت من ّ 52
إلى  86مليون دوالر ،علمًا بأن كل موظفي
ال ـشــرك ـتــن ل ـب ـنــان ـيــون ،وال ت ــوج ــد بـيـنـهــم
خ ـبــرات أجـنـبـيــة ب ــروات ــب عــالـيــة ،كـمــا أنهم
يزيدون عن حاجة الشركتني.
* تبرز أيضًا مصاريف الرعاية والدعاية
ُ ّ
والتسويق بني النفقات املضخمة ،إذ بلغت
 14مـلـيــون دوالر ع ــام  ،2016ورص ــد لها
ن ـحــو  21مـلـيــونــا ف ــي  ،2017وه ــي تنفق
على رعاية حفالت ومهرجانات ونشاطات
ّ
حزبية وفنية واجتماعية ورياضية.
* ه ـ ـنـ ــاك أي ـ ـضـ ــا أع ـ ـمـ ــال الـ ـصـ ـي ــان ــة ال ـت ــي
ارت ـف ـع ــت م ــن  16م ـل ـيــونــا إلـ ــى  26مـلـيــون
ُ
دوالر بني عامي  2012و ،2016وهي ت ّلزم
مل ـ ـ ّ
ـزودي الـتـكـنــولــوجـيــا لـصـيــانــة مـعـ ّـداتـهــم،
كنوكيا وهــواوي ،وتضاف إلى املبالغ التي
تقاضوها لقاء بيعها ،كما ّ
تلزم لشركات
محلية لصيانة املحطات رغــم وجــود أكثر
من  700موظف في كل شركة.
صــاريــف هـيـئــة مــال ـكــي قـطــاع
* وه ـن ــاك م ـ ُ
الـخـلــوي الـتــي أنـشـئــت كجهاز رقــابــي على
القطاع ،من دون أن يكون لها أي أثر في ذلك،
وتقاضى أعـضــاؤهــا  1.750مليون دوالر
ً
عــام  ،2016فضال عن إنفاق ما بني  3و5
ماليني دوالر سنويًا بدل أتعاب للشركات
االستشارية.

هناك عوامل وأسباب كثيرة منعت «الطبقة الحاكمة» ،حتى اآلن ،من اللجوء إلى
آليات «السوق» الشائعة لتخفيف ضغوط الدين العام وال ّ
سيما ،اآلليات املعروفة
بــاســم «ق ـ ّـص الشعر» أو « .»Haircutوفــي ّ
مقدمة هــذه الـعــوامــل واألس ـبــاب عمق
الترابط والــرســوخ والهيمنة ،الــذي بلغته املصالح املالية والعقارية والتجارية في
العقدين املاضيني ،والتي ُح ِف َرت في «نظام الحرب» نفسه ،حيث وجد رأس املال،
فرصته الكبرى لالستئثار بأكبر حصة ُممكنة من الدخل وتركيز املزيد من الثروة
لدى الفئة الضئيلة جدًا ،التي كانت جاهزة وقادرة على تمويل عملية «تقاسم الريع»
وتوزيع «االمتيازات» بينها وبني املجموعات القادرة على التهديد باستخدام العنف.
هــذا «النموذج» من االقتصاد السياسي ،الــذي ينطوي أيضًا على تحويل جزء،
ولو بسيطًا ،من «الريع» من أجل تحييد بعض الشرائح االجتماعية وضبطها من
قبل ُممثليها ،سمح بنشوء الوضع اآلتــي :يوجد على دفاتر املصارف اللبنانية
ّ
مطلوبات بقيمة  173مليار دوالر ،وفق إحصاءات نهاية عام  .2017تمثل هذه
املطلوبات ديونًا على املصارف ملصلحة املودعني ،وبالتالي ّ يجب عليها تسديد
ّ
الـفــوائــد ،وهــي بهذا املعنى ،تمثل دينًا على االقـتـصــاد املـحــلــي ،يرتب كلفة على
الجميع من خالل أثر سعر الفائدة املباشر وغير املباشر ،وال ّ
سيما لجهة رفع
ّ
كلفة التمويل وبنية األسعار وزيــادة الالمساواة في توزيع الدخل القومي .أدى
ذلــك إلــى ضمور االقـتـصــاد الحقيقي ،وازداد االرت ـهــان لــزيــادة ّ
نمو الــودائــع لدى
املـصــارف كقناة رئيسة لتمويل االستهالك والعجز التجاري ،وكذلك االرتهان
لنمو التحويالت الخارجية ،إذ بات االقتصاد اللبناني يحتاج سنويًا إلى ما يعادل
 %20من مجمل الناتج املحلي لتسكير حساباته السنوية مع الخارج ،أو ما ُي ّ
سمى
الحساب الجاري ،وباالستناد إلى التقديرات الحالية يحتاج املقيمون في لبنان
إ ُلــى  11مليار دوالر سنويًا لتغطية عجز الـتـبــادالت الصافية بينهم وبــن غير
املقيمني ،بما في ذلــك تبادالت السلع والخدمات والدخل والرساميل والقروض
والتحويالت ...إلخ.
مــاذا يحصل عــادة عندما يصبح نمو الــودائــع هدفًا ،أو شرطًا ،لنمو االقتصاد
وحفظ االستقرار السياسي واالجتماعي؟ ما يحصل ،باختصار ،أننا نصبح
جميعنا رهــائــن لــدى امل ـصــارف ،مجبرين على خدمة أرب ــاح مساهميها وكبار
مودعيها .ففي ظــل اخـتــال مـيــزان الـقــوى االجتماعية فــي غير مصلحة األســر
ً
القائم،
األدنى دخال ،وغياب أي مشروع سياسي لتغيير «النموذج االقتصادي» ُ ّ
سيكون من العبث التفكير بالخروج من هذه الورطة عبر األفكار الساذجة املتعلقة
بمكافحة الفساد والشراكة مع القطاع الخاص .فوفق ما ّبينته الحسابات القومية
لـعــام  ،2016يبلغ االسـتـهــاك (األس ــر والـحـ ُكــومــة) أكـثــر مــن  %101مــن مجمل
الناتج املحلي ،أي أكثر مما ينتجه جميع املقيمني فــي لبنان .وبالتالي ،إن هذا
العجز باإلضافة إلــى االستثمار وتكوين رأس املــال ،يجري تمويله بالدين ،أي
بزيادة مطلوبات املصارف نفسها .وألن هذا «النموذج» ُيضعف اإلنتاج ملصلحة
ُ
االسـتـيــراد ويــرفــع أسـعــار الـعـقــارات وكلفة تمويل االسـتـثـمــارات ،تضطر الدولة
حاليًا من
(الحكومة ومصرف لبنان) إلى امتصاص أكثر من  138مليار دوالر ُ
مطلوبات املصارف وتسجيلها كديون عليها ،واستخدام سعر الفائدة املرتفع
لخدمة جــذب املزيد من الــودائــع إلــى املصارف وتراكمها وتعظيم أرباحهاُ ،فيما
اضطرت األسر إلى زيادة مديونيتها إلى  21مليار دوالر ،أي نصف دخلها املتاح
ّ
لالستهالك ،لتمويل سكنها واستهالكها ،ما ّأدى إلى تضخم القروض املصرفية
ّ
املــرهــونــة بــالـعـقــارات واألب ـن ـيــة ،وبــاتــت تـشــكــل نـحــو  %90مــن مجمل الـقــروض
املصرفية للقطاع الخاص (القروض العقارية والسكنية بمقدار النصف والقروض
املمنوحة في مقابل ضمانات عقارية النصف اآلخر) .نحن اآلن عالقون في هذا
الفخ :مواصلة هذا النموذج لتمويل االستهالك تستدعي مواصلة زيــادة الودائع،
وبالتالي زيادة املديونية العامة ومديونية األسر ،ومواصلة دعم التجارة وأسعار
ّ
وحصة كبيرة من الدخل في خدمة الفوائد
العقارات وتسخير اإليــرادات العامة
ُ
التي تمنح لكبار املــودعــن وتزيد ثــروات كبار املساهمني في امل ـصــارف ...وهذا
الشرط الرئيس لضمان سالمة القطاع املالي وتحصينه ُمن االنهيار ،وبالتالي
شرطًا لعدم انهيار سعر الصرف ،وهو ما يجري تخويف املقيمني به كل الوقت،
وهو أمر مخيف ّ
بجد.
ّ
املفارقة ،التي تشبه ألعاب الخفة أو السحر ،تكمن في أن هذا النموذج قادر على
خداع قسم كبير من الخاسرين لوقت طويل ،فمعظم الناس يختلط عليهم األمر،
ّ
فمن ناحية يشاهدون الودائع لدى املصارف ترتفع باطراد ،وأصبحت تشكل 3.5
مرات أكبر من حجم الدخل السنوي لالقتصاد اللبناني ،فيتعاملون مع هذا املؤشر
كتعبير عن ازدياد الثروة عمومًا ،أو كمؤشر إيجابي .ومن ناحية أخرى ،يشاهدون
املديونية العامة والخاصة ترتفع بوتيرة سريعة وتستنزف دخلهم وتــؤدي إلى
زيادة التفاوتات وتراجع الخدمات العامة والبنية التحتية .ولكنهم ال يربطون بني
األمرين :فارتفاع املديونية وعبئها ليس إال الوجه اآلخر الرتفاع الودائع من دون
سقف .ال يوجد نتيجة أخــرى ألي نموذج ّ
يمول جــزءًا مهمًا من االستهالك من
خالل زيادة الودائع وليس زيادة اإلنتاج .فالدين العام والخاص يؤدي دوره الحاسم
في إعادة التوزيع نحو الذين يمتلكون ُاملال إلقراض الدولة واألسر ،أي أولئك الذين
كان يجب ّعليهم دفع الضرائب ،لو أن املقيمني في لبنان اختاروا نموذجًا القتصاد
ُمنتج ،يوطد السلم األهلي بعد الحرب ،ويقوم على شيء من عدالة توزيع أكالف
إعادة اإلعمار والنهوض االقتصادي.
اليوم ،كما كان قبل ربع قرن ،تضع «الطبقة الحاكمة» مصالحها فوق كل اعتبار،
وه ــي ،على الــرغــم مــن إعــانـهــا بلسان حكومتها ،أن مستوى الــديــن الـعــام يثير
القلق ،إال أنها ّ
جددت التزامها بعدم اللجوء إلى أي خيار لخفض أصل الدين القائم
ُ
ّ
ّ
والفوائد املترتبة على الدين القديم والدين الجديد ،وتقدم ذلك كإنجاز مـ ّـدون في
سجلها التاريخي الطويل ،بل ّ
ّ
وتقدمه كدليل «طهارة» من «العار» الذي يلطخ دول
ّ
أخرى كثيرة ،سبق أن لجأت إلى التوقف عن تسديد الدين أو قصت أجزاء منه أو
خفضت كلفته أو أعادت هيكلته وجدولته أو ّ
قصت من الودائع نفسها ،وفرضت
على املصارف تقليص أحجامها.
لألسف ،من دون برنامج يمتلك قاعدة اجتماعية عريضة ،يفضي إلى تعديالت
ـرض تسوية
بنيوية فــي االقـتـصــاد واملجتمع والـنـظــام الـسـيــاســي ،وي ــؤدي إلــى فـ ّ
تاريخية مــع الــدائـنــن لـقـ ّـص األج ــزاء الخطيرة مــن الــديــن الـعــام والـتـخــلــص منها.
تضعنا «الطبقة الحاكمة» ّ
مجددًا في مواجهة الحقيقة التي ّ
يعبر عنها املثل« :من
بعد حماري ما ينبت حشيش».
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