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سياسة

سياسة
تقرير

ّ
الحكومة تسلم مفاتيح وزارة االتصاالت ألوجــيرو
ُ
بعد «اكتشاف» المرسوم رقم  ،3260الذي يزعم وزراء كثر أنه صدر من دون مناقشة على طاولة مجلس الوزراء ،اكت ِشف وجود
مرسوم جديد ،يتعلق بقطاع االتصاالت أيضًا ،سلك الطريق نفسه ...طريق الخفاء والتهريب ،وقد تكون نتيجته تسليم مفاتيح
وزارة االتصاالت ألوجيرو
إيلي الفرزلي
بـحـســب ال ـع ــدد األخ ـي ــر م ــن ال ـجــريــدة
الرسمية ( 21حــزيــران) فـ ّـإن مرسومًا
ي ـح ـمــل ال ــرق ــم  3269ق ــد وق ـ ــع ف ــي 19
حــزيــران مــن قبل رئيسي الجمهورية
وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ووزي ـ ـ ـ ـ ـ ــري االت ـ ـص ـ ــاالت
وامل ــال ـي ــة .ع ـن ــوان امل ــرس ــوم ه ــذه امل ــرة
«تكليف هيئة أوجيرو أعمال تشغيل
وصيانة وتحديث وتوسعة املنشآت
والتجهيزات وجباية الفواتير لوزارة
االتـ ـ ـص ـ ــاالت» .ال ـتــدق ـيــق ف ــي امل ــرس ــوم
ّ
يبي فضائح بالجملة ،في الشكل وفي
املضمون.
ُ
ليس املرسوم رقم  3260ما ه ّرب فقط
(راج ـ ــع «األخ ـ ـبـ ــار» ،ع ــدد ي ــوم أم ــس).
يؤكد عــدد من ال ــوزراء أنهم لم يسبق
أن س ـم ـعــوا ّ بــال ـثــانــي أي ـض ــا (.)3269
املرسوم موقع بعد نحو شهر على بدء
فـتــرة تـصــريــف األع ـم ــال ،لكنه يعتمد
أس ـلــوبــا مـشــوهــا لـقــونـنـتــه ،م ــن خــال
اإلش ــارة إلــى أن مجلس ال ــوزراء وافــق
عـلـيــه ب ـتــاريــخ  .2018/4/4ه ــل سمع
أحد بهذا القرار؟ وهل ُيعقل أن يصدر
املرسوم املتعلق بالقرار بعد شهرين

المرسوم ينزع التشغيل
والجباية من وزارة االتصاالت
ويسلمهما ألوجيرو
ونصف شهر من جلسة إقــراره؟ علمًا
أن م ــراس ـي ــم تـتـعـلــق ب ـ ـقـ ــرارات الحـقــة
سبق أن صدرت في الجريدة الرسمية
قبل املرسوم األخير .هل السبب يعود
إلى عدم اكتمال املخرج حينها؟ أم أن
كشف الـنـقــاب عنه فــي فـتــرة تصريف
األعمال ،وفي ظل عدم انتخاب اللجان
يحرره من املساءلة؟
النيابية ،يمكن أن َ
هـ ــذه امل ـ ــرة ل ــم ي ـت ـغ ــاض امل ــرس ــوم عــن
قــانــون االت ـصــاالت رقــم  431كـمــا فعل
فــي مــرســوم السماح لشركات القطاع
ال ـخــاص بالعمل فــي مـجــال الــ«فــايـبــر
أوبـ ـتـ ـي ــك» .ل ـك ــن ال ـت ـط ــرق إلـ ــى ق ــان ــون
االت ـصــاالت جــاء فــي بـنــاءات املــرســوم،
م ــن ب ــواب ــة «ح ـي ــث إن ق ــان ــون تنظيم
ق ـطــاع االت ـص ــاالت رق ــم  2002/431لم
ي ــوض ــع م ــوض ــع ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي ك ــل مــا

الحكومة تبرر لنفسها مخالفة قانون االتصاالت بحجة أنه «لم يوضع موضع التنفيذ»! (الوكالة الوطنية لإلعالم)

يتعلق بــإنـشــاء شــركــة ليبان تلكوم»!
هــل ُيعقل أن تتعامل السلطة املعنية
ب ـت ـن ـف ـيــذ ال ـ ـقـ ــوانـ ــن ،مـ ــع ع ـ ــدم تـنـفـيــذ
أح ــده ــا ب ــوص ـف ــه أم ـ ـ ـرًا عـ ــاديـ ــا؟ ي ـقــول
الـخـبـيــر الـقــانــونــي ع ـصــام اسـمــاعـيــل،
إن ذل ــك أم ــر م ـع ـيــب ،خ ــاص ــة أن ــه يــدل
ع ـلــى أن م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ي ـع ــرف أنــه
ّ
يصر على
يخالف القانون ،ومــع ذلــك
ً
امل ـخــال ـفــة .ه ــذا م ــا حـصــل ف ـع ــا .ال بل
حصل أكثر من ذلك ،فاملرسوم يتسلح
بـ ـ ــرأي اسـ ـتـ ـش ــاري مل ـج ـلــس الـ ـش ــورى،
مسجل بتاريخ  17نيسان ،أي بعد 13
يومًا من موافقة مجلس الــوزراء على

ّ
ُّ
القرار .هذا يعني أن القرار اتخذ بغض
النظر عن قرار «الشورى» ،وبالتالي ال
يمكن التسلح به لتبرير قانونية قرار
املجلس .فــي األســاس رأي «الـشــورى»
غـيــر م ـلــزم ،خــاصــة أن ــه ال يـكــون عــادة
مبنيًا عـلــى دراس ــة معمقة للمرسوم
وق ــان ــون ـي ـت ــه ،ك ـم ــا ي ـح ـصــل ع ـ ــادة فــي
الغرفة القضائية.
مــا حصل قــد حـصــل ،لتكون النتيجة
مرسومًا رابعًا يتعلق بهيئة أوجيرو
وع ـم ـل ـهــا .األول ص ــدر ف ــي ع ــام 1972
بعد أي ــام مــن إص ــدار قــانــون إنشائها
وي ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق ب ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــد ص ــاحـ ـي ــاتـ ـه ــا

(اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار وإدارة ش ـ ــرك ـ ــة راديـ ـ ـ ــو
أوريــان) .والثاني صدر في عام ،1975
ّ
بـعــد ح ــل شــركــة رادي ــو أوريـ ــان ،حيث
كلفت حينها إدارة وتشغيل الحاسب
اإلل ـك ـت ــرون ــي امل ــوج ــود لـ ــدى املــديــريــة
ال ـعــامــة ل ـل ـبــرق وال ـه ــات ــف ،أو بمعنى
ِّ
آخر ُسل َمت «الفوترة» .والثالث صدر
فـ ــي عـ ـ ــام  ،1994وفـ ـت ــح ال ـ ـبـ ــاب عـلــى
وس ـعــه أم ــام أوج ـي ــرو بـعــد أن أضــاف
أع ـم ــال ال ـص ـيــانــة إل ــى تـكـلـيـفـهــا .لكن
فــي عــام  ،2018أي فــي املــرســوم الرابع
املتعلق بالهيئة ،يبدو أن الصالحيات
سـتـكــون كـفـيـلــة بــإق ـفــال أب ـ ــواب وزارة

االتـصــاالت ،وتحويل موظفي الــوزارة
إل ــى عــاطـلــن مــن الـعـمــل .وبــالــرغــم من
أن مجلس الـ ــوزراء أص ــدر م ــرارًا عــددًا
من القرارات املتعلقة بأعمال إضافية
ألوج ـي ــرو ،كتوسيع شـبـكــات الهاتف
ال ـ ـثـ ــابـ ــت ،وت ــوسـ ـع ــة قـ ـ ـ ــدرة الـ ـك ــواب ــل
البحرية ،ومـشــروع اإلنترنت السريع
وغـيــرهــا ،إال أنــه ال يـصــل إل ــى تكليف
الـهـيـئــة صـيــانــة املـنـشــآت وح ـســب ،بل
تشغيلها أيـضــا ،وال الـفــوتــرة حصرًا،
بــل الـتـحـصـيــل أي ـضــا .وه ـمــا مهمتان
كــان ـتــا ح ـتــى ت ــاري ــخ إص ـ ــدار امل ــرس ــوم
مـ ــن ص ــاحـ ـي ــات وزارة االت ـ ـصـ ــاالت

حـ ـصـ ـرًا .فـ ـم ــاذا سـيـبـقــى ل ـ ـلـ ــوزارة من
دور ب ـع ــد ه ـ ــذا امل ـ ــرس ـ ــوم؟ فـ ــي مـتـنــه
إش ــارة إلــى دور أشبه بــدور الشركات
االستشارية ،فالوزارة ستكون معنية
ب ـع ـقــد ات ـف ــاق ـي ــات م ــع ال ـه ـي ـئ ــة« ،ب ـعــد
تــوصـيــف األع ـمــال املـطـلــوبــة وكلفتها
وآلية تنفيذها ومراقبة حسن التنفيذ
ب ـمــوجــب ع ـقــد رض ــائ ــي شــامــل يـجــدد
سنويًا».
يبدو املرسوم بحسب مصدر متابع
ُّ
أش ـب ــه بـعـمـلـيــة تـسـلـيــم وت ـس ــل ــم بني
الـ ـ ـ ــوزارة وال ـه ـي ـئ ــة ،ب ـعــد أن سبقها
املــرســوم ال ــذي ُي ـشـ ّـرع عملية تسليم
ج ـ ــزء مـ ــن م ـه ـم ــات «أوج ـ ـ ـيـ ـ ــرو» إل ــى
عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة .أي
بمعنى آخ ــر ،إن الهيئة الـتــي لطاملا
صنفت على أنـهــا ال ــذراع التنفيذية
للوزارة ،ستكون قادرة على التقرير،
والـ ـحـ ـل ــول مـ ـك ــان م ــدي ــري ــة اإلنـ ـش ــاء
وال ـت ـج ـه ـي ــز ومـ ــديـ ــريـ ــة االس ـت ـث ـم ــار
وال ـص ـي ــان ــة ،فـيـمــا ي ـت ـحــول الـتـنـفـيــذ
إلى الشركات الخاصة .وبذلك تكون
أموال االتصاالت كلها بيد أوجيرو،
الـ ـت ــي ي ـف ـت ــرض أن تـ ـح ــول األم ـ ـ ــوال
إل ــى ال ـ ـ ــوزارة (ل ــم ت ـعــرف اآللـ ـي ــة ،هل
ستجري مقاصة تقتطع من خاللها
مستحقاتها رأســا ،أم تسلم األمــوال
ل ـ ـلـ ــوزارة ،ث ــم ت ـع ــود األخـ ـي ــرة لـتــدفــع
ألوجـ ـي ــرو؟) .م ـصــدر مـطـلــع يــذكــر أن
كــل املــراسـيــم الـتــي تتعلق بأوجيرو
ج ـ ــاءت ل ـت ـخــالــف ق ــان ــون إن ـشــائ ـهــا،
ّ
ً
وبالتالي بــدال مــن أن تسلم مهمات
ال ـ ـ ــوزارة ألوجـ ـي ــرو ك ــان ي ـف ـتــرض أن
يحصل العكس تمامًا.
ف ـ ــي ك ـ ــل األح ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،إن ع ـ ـ ــدم ال ـط ـع ــن
ب ــامل ــرس ــوم ــن وت ـح ــول ـه ـم ــا إلـ ـ ــى أم ــر
واقــع سيؤدي عمليًا إلى تغيير وجه
ق ـطــاع االتـ ـص ــاالت ،عـلـمــا أن املــرســوم
األخ ـ ـيـ ــر أق ـ ـ ـ ّـر فـ ــي ج ـل ـس ــة عـ ـق ــدت فــي
الـ ـس ــراي ــا ال ـك ـب ـي ــرة ،وك ـ ــان م ـحــورهــا
اقـ ـت ــراع امل ـغ ـت ــرب ــن ،إض ــاف ــة إلـ ــى نقل
م ـب ــاري ــات كـ ــأس ال ـع ــال ــم والـتـحـضـيــر
والصرف
ملؤتمر «باريس ( »4سيدر)
َ
الصحي في وادي قاديشا .ولــم ُيشر
ف ــي م ـق ــررات ـه ــا ال ــرس ـم ـي ــة إلـ ــى ق ـطــاع
االتصاالت ،على أهميته ،ال من قريب
وال من بعيد.
أال تحتاج ق ــرارات مــن هــذا الـنــوع إلى
تخصيص جلسات لها ،أو ربما إلى
قانون يصدر عن مجلس النواب؟ كل
ذلــك ليس مهمًا ،على مــا يـبــدو ،ومــرة
جديدة ُي َّ
مرر قرار استراتيجي من دون
َ
فسح املجال أمام الوزراء لدرس القرار
واف .رب ـم ــا ليس
وم ـنــاق ـش ـتــه بـشـكــل ٍ
رأيهم مهمًا في ظل التوافقات الكبرى.

مقال

عقيص:
جورج
ّ
القاضي الذي «تسلق» ووصل
محمد نزال
أصبح هناك جورج عقيص .القاضي
فجأةُ ،
ّ
ّ
السابق ،املستقيل ،أصبح نائبًا قواتيًا .صار
يـظـهــر ف ــي م ـقــابــات ال ـص ـبــاح الـتـلـفــزيــونـ ّـيــة،
ُيـ ـط ـ ِـل ــق ت ـص ــري ـح ــات سـ ـي ــاس ـ ّـي ــةُ ،ي ـس ــاج ــل
ّ
ُويناقش ُويحاور ،إذ ما ِمن «موجب تحفظ»
(قضائي) بعد اليوم .مقابلته األخيرة أدخلته
فــي سجال «خفيف» مــع وزيــر الـعــدل سليم
ّ
أكثر
جريصاتي .كان ذلك ُ مناسبة للتعرف ّ
ع ـلــى ع ـق ـيــص .عـبـثــا يـ ـح ــاول ال ـق ـض ــاة ،أقــلــه
ف ــي ل ـب ـنــان ،أن ُيـحـيـطــوا أنـفـسـهــم ّبـهــالــة ِمــن
القداسة .هم أبناء هذا املجتمع ،بكل ما فيه،
أهمية تجربة عقيص .بدأ حياته ّ
وهنا ّ
املهنية
ّ
ف ــي الـصـحــافــة عـبــر دوري ـ ــة «زح ـل ــة ال ـف ـتــاة».
أصبح محاميًا .هو آت ِمن بيت ليس ّقو ّ
اتيًا.
ٍ
وال ـ ــده أقـ ــرب إل ــى ال ـح ــزب الـ ـس ــوري الـقــومــي
ّ
االجتماعي .حتى هو لم يكن بعيدًا عن هذا
ـوجــه .أصبح قاضيًا فــي البقاع ،وقيل إنّ
الـتـ ّ
ّ
رئيس الجمهورية السابق ،إلياس الـهــراوي،
ك ــان بــوابـتــه لــارتـقــاء ِم ــن طبقة إل ــى أخ ــرى.
ليس غريبًا أن يكون ُم ّ
قربًا ِمن رستم غزالة،
ّ
ضــابــط االس ـت ـخ ـبــارات ال ـســوريــة فــي لبنان،
قبل نحو  16عامًا .يومذاك كان البعض ّ
يعده
ّ
السورية»َ .مــن لم يكن
ِمــن قضاة «الوصاية
كذلك آنــذاك؟ مع اغتيال رفيق الحريري كان
ّ
«البندقية» ِم ّن كتف إلى آخر.
ِمن الذي نقلوا
ّ
أصبح «سـيـ ّ
التحوالت
ـذه
ـ
ه
ـل
ـ
ك
ـال
ـ
خ
ـا».
ـ
ـادي
ُ
ّ
يتحولون! املهم،
كان قاضيًا .القضاة أيضًا
ُ
ّ
عقيص ِم ــن ال ــداع ــن ،حــالـيــا ،إل ــى أن «ت ـلــزم»
ّ
وزارة العدل لحزب ّ
اللبنانية .رأيــه ّأن
القوات
«ال ـق ـ ّـوات» هــي ال ـقــادرة على اج ـتــراح معجزة
العدالة في لبنان .مارس أكثر ِمن الغمز تجاه
الــوزيــر الحالي ،جريصاتي ،املحسوب على
ّ
التيار الوطني ّ
الحر .فاته ّأن «الـقـ ّـوات» ّتولت
نجار ،ملدةّ
وزارة العدل ،عبر الوزير إبراهيم ّ
ّ
ثالث سنوات ،ومع ذلك لم ُيصبح لبنان جنة
ال ـعــدالــة! لــم تحصل املـعـجــزة! عـلــى العكس،
في تلك الفترة أصبح القضاء بمثابة العصا
التي تضرب بها ّ
«القوات» خصومها .وحده
ً
في
الله يعلم كم جنى حــزب عقيص أم ــواالّ ،
تلك الفترةِ ،مــن قضايا الـقــدح وال ــذم فــي كل

كبيرة وصغيرة .األرشيف مليء بتجاوزات
تلك الحقبةُ .ي ّلمح عقيص ،في تصريحاته،
ّ
ّ
وأهليته ليكون وزيرًا
الشخصية
إلى جدارته
ّ
للعدلَ .يطلب أن يتسلم هذه الوزارة شخص
ّ
ِم ــن «ال ـك ــار» الـقـضــائــي ألن ــه يـعــرف الخفايا
ويفهم كيف تجري األم ــور .هكذا ،يبدو في
س ـج ــال عـقـيـ ّـص ـ ـ ـ جــري ـصــاتــي الـكـثـيــر ِمــن
الشخصنة .كــل هــذا ال يعني ّأن جريصاتي
ُ
مالك ّ
عدلي .بالتأكيدُ ،يمكن أن ت ّقيم تجربته
في الوزارة على حدة.
باملناسبة ،صحيح ّ
عقيص لــم ُيـطــرد ِمن
أن
ّ
ّ
وأنــه لم ُي ّ
سجل بحقه سلوك شائن،
القضاء،
ّ
ّ
وأنه هو َمن بادر إلى االستقالة ،إال أنه حاول
أن ُيظهر خطوته هذه على ّأنها «ثورة» ّ
عدلية.

حاول عقيص على
مدى سنوات العودة إلى
القضاء رغم تظهيره
الستقالته كعمل ثوري

لـكــن أي ــن امل ـهــرب ِم ــن األرش ـي ــف؟ فــي مقابلة
لصحيفة «الـنـهــار» معه (ع ــام  )2012نجده
يقول ّإن «الـغــربــة فــي القضاء هــي مــا دفعته
ّ
إلى االستقالة»ّ .قدم املسألة على أنها خطوة
ّ
استقاللية القضاء ،وفصله
في سبيل تعزيز
ّ
عن السياسة ،وأنــه استقال «ألن القضاء في
لبنان ليس بخير» .هنا تأتي ّ
أهمية ما كشفه
ّ
جريصاتي في ّ
ّ
رده على عقيص .األول تحدث
ً ّ
ّأن الثاني ترك القضاء فعال ،لكنه حاول ،أكثر
ِمن مـ ّـرة ،أن يعود إليه ،لكن ِمن دون جدوى.
كــان مجلس القضاء األعـلــى يــرفــض ذلــك ،ال
ألس ـبــاب شـ ّخـصـ ّـيــة ،فــي الـظــاهــر ،بــل بسبب
«قــانــون املــوظـفــن» .حصلت «األخ ـبــار» على
نسخ ِمن رسائل عقيص إلى مجلس القضاء
األع ـلــى ،بــدايــة ِمــن عــام  ،2010ورســائــل إلى

أكثر ِمن وزير عدل تعاقب على الوزارة ،يطلب
فيها العودة ،لكن ِمن دون نتيجة .هنا السؤال،
هل أصبح القضاء رائعًا ،خاليًا ِمن السياسة
ّ
والــدســم ،حتى قـ ّـرر عقيص العودة إليه؟ إذًا،
ِل ـ َـم تـلــك الـعــراضــات «الـثــورجـ ّـيــة» والـشـعــارات
«املبهبطة»؟ في الواقع ،عقيص كان ُيريد أن
ّ ّ
العربية املتحدة للعمل
ُيغادر إلى دولة اإلمارات
ه ـنــاك لـنـحــو عــامــن ،بـغـيــة تحصيل م ــردود
عال ،ثم بعد ذلك العودة الستئناف عمله
مالي ٍ
َ
القضائي في لبنان .لم ينل اإلذن لذلك .عندها
قرر أن ُيغامر ويسافر .عمل بصفة مستشار
في دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي «بموجب
عقد خاص»ّ .
كون شبكة عالقات مع أصحاب
ّ
ّ
ُ
نفوذ .كل هذا كان بمثابة مقدمات ألن يصبح
اليوم نائبًا .لألمانة ،هناك قضاة كان مجلس
الـقـضــاء األع ـلــى ووزراء ال ـعــدل ي ــأذن ــون لهم
بالعمل في الخارجِ ،من أجل تحسني دخلهم
املالي ،على أن يعودوا للعمل في القضاء بعد
انتهاء عقودهم .أحيانًا يحصل هذا بموجب
اتـفــاقـ ّـيــة بــن الـ ــدول بـعـنــاويــن مـخـتـلـفــة ،مثل
ـواب
«االس ـت ـيــداع» أو َ «اإلعـ ــارة» وغـيــر ذل ــك .أبـ َ
«الرزقة» كثيرة ِلن يعرف أطرها ...واألهمِ ،لن
«الواسطة».
لديه
ّ
عمومًا ،كل هذا أصبح ِمن املاضي .عقيص
اآلن نائب «عن ّ
لديه تجربة
األمــة» في
لبنانّ .
ّ
جــديــرة بــأن تـقــرأ ،ليس ملـجــرد الـتــوقــف عند
شـخـصــه ،بــل ملـعــرفــة بـعــض مــا يحصل في
«دهاليز» القضاء .كثيرون اليوم ِمن القضاة
يغبطون عقيص على ما وصل إليهّ .
ربما لو
أصبح وزي ـرًا للعدل ،فسوف يبعث برسالة
إلــى نفسه ،يطلب فيها ِمــن نفسه أن يوافق
على إعادة نفسه إلى القضاء ،ولو ليوم واحد
فقط .سنوات وهــو ُيـحــاول ،بال جــدوى .اآلن
أص ـبــح ِم ــن «طـبـقــة أع ـل ــى» .بــالـتــأكـيــد ،قبالة
الــوزارة والنيابة ُيصبح القضاء «مش أكلة».
الحديث هنا عن لبنان طبعًاّ .أيــا يكن ،علت
األص ـ ــوات أخ ـي ـرًا ،عـلــى نـحــو غـيــر مـسـبــوق،
ملكافحة الفساد .واهم َمن يعتقد ّأن بإمكانه،
لـيــس مـكــافـحــة ال ـف ـســاد ،ب ــل م ـج ـ ّـرد إص ــاح
بـسـيــط ف ــي مـنـظــومــة ال ــدول ــة ،م ــا ل ــم ُيـصـلــح
القضاء .هي العدالة .أزمة هذه البالد هي في
نظام العدالة.

رد

«سوليدير» :وضعنا المالي سليم!

«األخبار» ترد بالوقائع
جاءنا من شركة «سوليدير» التوضيح
اآلتي:
«ت ـع ـق ـي ـب ــا عـ ـل ــى املـ ـق ــال ــن امل ـن ـش ــوري ــن
فـ ــي ص ـح ـي ـفــة «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ال ـ ـغـ ــراء فــي
الصفحتني  6و 7مــن عــددهــا الـصــادر
يـ ـ ــوم  26/6/2018تـ ـح ــت ال ـع ـن ــوان ــن
«س ــول ـي ــدي ــر إل ـ ــى إف ـ ـ ــاس ،ت ـص ـف ـيــة أم
مــاذا»؟ و«هــل ّ
تغير سوليدير جلدها»،
يهم الشركة أن توضح اآلتي:
ـ إن املعلومات واالستنتاجات الــواردة

فــي امل ـقــالــن تــرتـكــز إل ــى أرقـ ــام خاطئة
وغـيــر صحيحة وم ــن شــأنـهــا تضليل
ال ــرأي ال ـعــام ،إذ إن األرق ــام الصحيحة
هي ّ األرقــام ال ــواردة في البيانات املالية
امل ــدقـ ـق ــة والـ ـت ــي ن ـش ــرت م ــؤخـ ـرًا وف ـقــا
للقانون ومنها ّ
يتبي على سبيل املثال،
وخالفًا ملا ورد في املقالني:
ـ ـ ـ إن الـنـتـيـجــة ال ـصــاف ـيــة ل ـل ـعــام 2017
بــالــرغــم م ــن ع ــدم تـحـقـيــق أي بـيــوعــات
خـ ـ ـ ــال هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام بـ ـسـ ـب ــب الـ ــوضـ ــع

االق ـت ـصــادي امل ـعــروف تـتـكـ ّـون مــن 1.5
مليون دوالر فقط خسارة تشغيلية و
 110ماليني دوالر مؤونات واحتياطات
مالية يرتبط معظمها بتأخر الزبائن
ّ
في تسديد ما يترتب عليهم من ديون
ملصلحة الشركة.
ـ لقد انخفضت مديونية الشركة تجاه
املصارف بقيمة  77مليون دوالر خالل
ال ـع ــام  2017لـتـصــل إل ــى  529مـلـيــون
دوالر فـ ــي ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ،2017وف ــي
املـقــابــل ،ال ي ــزال ل ــدى الـشــركــة محفظة
م ـ ــن ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات ب ـق ـي ـم ــة  502م ـل ـي ــون
ً
دوالر فـضــا عــن محفظتي األراض ــي
واألمــاك املبنية اللتني ال تقل قيمتهما
عن  5.5مليارات دوالر بحسب تقييم
إح ــدى ال ـشــركــات املــال ـيــة املتخصصة.
فــاالي ـحــاءات ب ــأن وض ــع الـشــركــة املــالــي
غير سليم هو عار عن الصحة تمامًا.

ـ تستمر الشركة بتخفيض املصاريف
الـعـمــومـيــة واإلداري ـ ــة حـيــث ت ـ ّـم تقليص
ع ــدد الـعــامـلــن فــي الـشــركــة مـنــذ أربـعــة
أع ـ ـ ــوام وح ـت ــى اآلن ب ـن ـس ـبــة  %25أي
مــا مجموعه  260مــوظـفــا ،مما ساهم
بـتـخـفـيــض امل ـص ــاري ــف ال ـع ـمــوم ـيــة من
حوالي  39مليون دوالر إلى حوالي 32
مـلـيــون دوالر فــي الـعــام  2017بالرغم
من تحمل الشركة األعباء الناتجة من
الصرف من الخدمة.
ـ ـ تـ ّ
ـود الشركة أن تؤكد لـلــرأي الـعــام أن
وضع الشركة املالي سليم فهي ال تزال
ّ
تتمتع بسيولة ومحفظة مــن السندات
ّ
لصالحها تمكنها مــن االسـتـمــرار في
تنفيذ عملياتها ،وبــالـتــالــي نـحــن على
ث ـقــة ت ــام ــة ب ــأن ال ـشــركــة سـتـنـتـقــل إلــى
تسجيل أرب ــاح وتخفيض مديونيتها
خالل العام .»2018

ّرد المحرر

شركتا الـتــدقـيــق :الــديــون الجارية
ّ
تخطت التدفقات الجارية
ل ـي ــس ه ـن ــاك م ــا ي ـف ـ ّـس ــر غ ــراب ــة ال ـف ـقــرة
األخيرة في ادعاء الشركة بأن وضعها
املالي سليم ،وأنها «على ثقة تامة» بأنها
ستخفض مديونيتها في العام الحالي
وتنتقل إلى تسجيل األرباح أيضًا!
ق ــد ت ـك ــون هـ ــذه ال ـش ــرك ــة م ـ ـ ــدارة بـعـقــل
«ساحر» لديه قدرة «خارقة» على تحليل
األرقــام ،أما «األخبار» التي ال تملك هذه
ال ـ ـقـ ــدرات الـ ـخ ــارق ــة ،ف ـقــد اك ـت ـفــت بنقل
األرق ــام ال ــواردة فــي التقرير الــذي أعدته
شركتا «أرنست أند يونغ» و«ديلويت أند
تاتش» واملنشور على املوقع اإللكتروني
لبورصة بيروت:
(/0/http://www.bse.com.lb/Portals
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ففي الصفحة  34مــن هــذا التقرير ،هناك
ما ّ
يسمى التوضيح رقم  8بعنوان «صافي
الحسابات والسندات قيد التحصيل» الذي
يشير إلى أن صافي هذه الحسابات يبلغ
 363مليون دوالر .وفي الصفحة نفسها،
ّ
يتبي من الجدول املرفق ،أن رصيد «الديون
املشكوك بتحصيلها» في عام  2017يبلغ
 262مليون دوالر .وفي الصفحة  55هناك
ً
الـتــوضـيــح رق ــم  25ال ــذي يتضمن ج ــدوال
ي ـشـيــر ب ــوض ــوح إلـ ــى أن ال ـك ـل ـفــة اإلداريـ ـ ــة
ارتفعت من  34.8مليون دوالر في 2016
إلى  35.1مليون دوالر في .2017
وف ــي الـصـفـحــة  ،63ه ـنــاك الـتــوضـيــح رقــم
 35dبـعـنــوان «مـخــاطــر ال ـس ـيــولــة» .قياس
م ـخ ــاط ــر ال ـس ـي ــول ــة ي ـت ـض ـمــن امل ـط ـل ــوب ــات
(الـ ــديـ ــون) ال ـج ــاري ــة أو ال ـت ــي ي ـتــرتــب على

ال ـش ــرك ــة ت ـســديــدهــا م ــن يـ ــوم إلـ ــى خمس
سنوات ،والتدفقات الجارية التي يتوقع أن
تحصل عليها الـشــركــة بــن ي ــوم وخمس
سنوات .يظهر الجدول املرفق أن املطلوبات
املــالـيــة خــال سنة واح ــدة تصل إلــى 540
مـلـيــون دوالر ،وأن املـطـلــوبــات عـلــى مــدى
السنوات الخمس املقبلة تبلغ  752مليون
دوالر .وهناك مطلوبات غير مالية بقيمة
 101مليون دوالر مستحقة بال تاريخ.
ه ـ ــذا الـ ــواقـ ــع دف ـ ــع «ديـ ـل ــوي ــت أن ـ ــد ت ــات ــش»
و«ارن ـســت أنــد يــونــغ» إلــى الـقــول بــوضـ ّـوح:
قيمة املطلوبات (الــديــون) الجارية تخطت
قيمة األصول (املوجودات القابلة للتسييل
بما فيها أقـســاط الــزبــائــن واإلي ـ ــرادات من
اإلي ـج ــارات وس ــواه ــا) ال ـجــاريــة .فــي أبسط
العلوم املالية واملحاسبيةّ ،
يعد هــذا األمــر
أحد أهم مخاطر اإلفالس .والتقرير يوجب
لفت النظر إلــى أن الشركة باعت أكثر من

نصف مخزونها من األراضي فيما سعر
ّ
مسجل
الـسـهــم االس ـم ــي (ي ــوم إصـ ـ ــداره)
بقيمة  10دوالرات على رغم أنه يتداول في
بــورصــة بـيــروت بنحو  8دوالرات ،أي أنه
خسر  %20من قيمته االقتصادية.
وش ــرك ــة «س ــولـ ـي ــدي ــر» ت ـع ـت ــرف بـضـعــف
قــدرت ـهــا ع ـلــى ال ـب ـيــع ،م ــا ي ــوج ــب الـتــذكـيــر
بكلمة رئيس مجلس اإلدارة ناصر ّ
الشماع
في الجمعية العمومية السابقة« :ال يمكن
ب ـيــع الـ ـعـ ـق ــارات ب ــأس ـع ــار م ـح ــروق ــة (fire
 .»)salesيومها ،قــال الشماع هــذه الكلمة
ولم تكن لديه مشكلة سيولة خالفًا ملا هو
عـلـيــه ال ـحــال ال ـيــوم ،إذ إن حــاجــة الـشــركــة
إل ــى ال ـس ـيــولــة وعـ ــدم قــدرت ـهــا ع ـلــى زي ــادة
مديونيتها ورك ــود الـبـيــع قــد يدفعها إلــى
عــرض العقارات للبيع بأسعار محروقة!
ال ـس ـعــر املـ ـح ــروق ه ــو مـ ـ ــرادف لـلـتـصـفـيــة
ال ــذات ـي ــة ،وإذا ل ــم يـكــن ه ـنــاك م ــن يشتري

ستصل الشركة سريعًا إلى اإلفالس.
أما رد الشركة القائل بتخفيض املصاريف
و«ت ـق ـل ـيــص ع ــدد ال ـعــام ـلــن ف ــي ال ـش ــرك ــة»،
فنكتفي بعرض عينة تنسف هذا اإلدعــاء،
بإقدام الشركة على إعــادة توظيف السيدة
نــازك شعبان ،ابتداء من  ١حزيران ٢٠١٨
ب ـعــد أن ك ــان ــت ت ــرك ــت ال ـع ـمــل س ـنــة ٢٠١٤
واستفادت من تعويض صرف ملدة سنتني،
مع العلم بأن الشركة كانت قد منعت إعادة
التوظيف بحال االستفادة من التعويض ،ال
بــل أقفلت بــاب التوظيف نهائيًا وبخاصة
خ ــال فـتــرة االسـتـغـنــاء عــن املــوظـفــن .أمــا
ملاذا تم استثناء شعبان ،فألنها تمت بصلة
قــرابــة للدكتور ناصر الشماع ،األمــر الــذي
جعلها تعود بأجر أعلى من السابق وفي
قسم يعاني من فائض في املوظفني .هذه
عينة واح ــدة ،ولــ«األخـبــار» عــودة إلــى ملف
التوظيف واملوظفني قريبًا.

ملا كانت صحيفة «األخبار»
قد نشرت في 2016/02/09
ً
مقاال تحت عنوان «رئيس
ب ـلــديــة ب ـي ــروت «س ـم ـســار»
ال ـشــركــات ال ـع ـقــاريــة» بقلم
ال ـ ـكـ ــاتـ ــب حـ ـس ــن مـ ـه ــدي،
يهم الجريدة أن تؤكد أنها
ت ـ ـكـ ـ ّـن كـ ــل االح ـ ـ ـتـ ـ ــرام لـكــل
مـ ــن األش ـ ـخ ـ ــاص ال ـ ـ ـ ــواردة
أس ـ ـ ـمـ ـ ــاؤهـ ـ ــم ف ـ ـ ــي امل ـ ـق ـ ــال.
فجريدة «األخ ـبــار» لــم ولن
تتعمد اإلســاءة الشخصية
ويـ ـبـ ـق ــى ه ــدفـ ـن ــا ال ــوحـ ـي ــد
تـ ـن ــوي ــر ال ـ ـ ـ ــرأي الـ ـ ـع ـ ــام ،مــع
اعتذارنا عن أي ضرر غير
مقصود قــد يـكــون تسبب
به نشر املقال.

