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سياسة

سياسة
تقرير

االقتصاد منصور بطيش زيادة الرسم الجمركي على الواردات بمعدل  ،%3في مسار أكثر
دخل اقتراح وزير ّ
ّ
جدية .مجلس الوزراء ألف لجنة وزارية لدرسه ،فيما بدأت تتبلور مواقف متفاوتة منه صادرة عن ممثلي
القوى السياسية في الحكومة وعن ممثلي هيئات أصحاب العمل .بينهم من يشترط أن تكون الزيادة
شاملة كل الواردات ،وبينهم من يعتقد أنه يجب ربطها بحماية المنتجات المحلية من اإلغراق ،وحماية
المستهلك ،وبينهم من يستثني تطبيقه مع االتحاد األوروبي والدول العربية

زيادة الرسم الجمركي
بيد الحكومة
بموجب الـقــانــون رقــم  93الـصــادر في
 10تشرين األول  ،2018فــإن مجلس
الـنــواب منح الحكومة سلطة التشريع
فـ ــي الـ ـحـ ـق ــل الـ ـجـ ـم ــرك ــي ملـ ـ ـ ـ ّـدة خـمــس
سنوات ،وهو أمر دأبت عليه الحكومات
املتعاقبة اسـتـنــادًا إلــى أسـبــاب موجبة
تـتـعـلــق ب ـض ــرورة أن ت ـكــون الـسـلـطــات
املختصة مـهـ ّـيــأة فــي كــل وقــت التخاذ
اإلجـ ــراءات الـضــروريــة ووضـعـهــا فــورًا
مــوضــع التنفيذ ،نـظـرًا لـطــابــع السرعة
ال ــذي تتسم بــه التشريعات الجمركية
ولـطــابــع الـســريــة خــال فـتــرة دراستها
وإع ـ ــداده ـ ــا ح ـتــى إص ـ ــداره ـ ــا .بـمـعـنــى
آخ ـ ــر ،إن ال ـح ـك ــوم ــة ل ــدي ـه ــا ال ـح ــق فــي
تـعــديــل ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة بـمــرســوم،
وهي ُمنحت هذا التفويض من مجلس
النواب لسبب بديهي مرتبط بإمكانية
ت ـخ ــزي ــن ال ـت ـ ّـج ــار ل ـل ـب ـضــائــع ف ــي ح ــال
علمهم ب ـ ّ
ـأن هـنــاك زيـ ــادة عـلــى الــرســم
ال ـج ـم ــرك ــي س ـت ـش ـمــل س ـل ـعــا مـعـيـنــة،
وبالتالي سيحققون ً
إثراء على حساب
املستهلك .وفي الحالة الراهنة ،إن إدراج
اقتراح كهذا في املوازنة يعني أن إقراره
ومـنــاقـشـتــه فــي الـلـجــان الـنـيــابـيــة وفــي
الـهـيـئــة ال ـع ــام ــة ،يـمـنــح ال ـت ـ ّـج ــار فــرصــة
طويلة لتخزين السلع التي ُت َ
طرح زيادة
الرسم عليها.

زيادة الرسم الجمركي :%3

أداة للجباية
أم لتحسين االقتصاد؟
محمد وهبة
أث ــار اق ـتــراح وزي ــر االقـتـصــاد منصور
بطيش بــزيــادة الــرســم الجمركي على
ً
الــواردات بمعدل  %3جدال واسعًا بني
املـعـنـيــن .لـلــوهـلــة األول ـ ــى ،ي ـبــدو هــذا
ال ـج ــدل أقـ ــرب إل ــى بـ ــازار مـنـفـصــل عن
أهـمـيــة إق ـ ــرار س ـيــاســات اق ـت ـصــاديــة -
تـجــاريــة هدفها إع ــادة رســم النموذج
االقـتـصــادي اللبناني بما ي ــؤدي إلى
تـعــزيــز ال ـص ــادرات وتخفيف الضغط
ع ــن مـ ـي ــزان املـ ــدفـ ــوعـ ــات .ث ـم ــة خ ـب ــراء
ي ـع ـت ـق ــدون أن ت ــرف ـي ــع االقـ ـ ـت ـ ــراح إل ــى
مستوى السياسات الوطنية ،يتطلب
عزل مراكز املصالح عن النقاش ،سواء
ك ــان ــت هـ ــذه امل ــراك ــز تـتـمـثــل بــالـتـجــار
والـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــن أو ب ـك ـت ــل س ـيــاس ـيــة
تــربـطـهــا عــاقــات ب ــدول مـتـضــررة من
اإلج ـ ـ ــراءات امل ـق ـتــرحــة .األف ـض ــل ،ب ــرأي
ه ــؤالء ،أن ت ـقـ ّـرر الـحـكــومــة سياستها
التجارية ،من خالل تحديد القطاعات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـج ـ ــب ح ـ ـمـ ــاي ـ ـت ـ ـهـ ــا وت ـ ـعـ ــزيـ ــز
تـنــافـسـيـتـهــا تـمـهـيـدًا لــدمـجـهــا ضمن
مـنـظــومــة ال ـت ـجــارة ال ــدول ـي ــة ،وه ــو ما
ي ـ ــؤدي إلـ ــى ت ـق ـل ـيــص ع ـج ــز ال ـح ـســاب
الـخــارجــي ،أي تخفيف نــزف العمالت
األجنبية التي يستقطبها لبنان بكلفة
باهظة لتمويل استيراد السلع.
وباالستناد إلى هذه السياسة ،يمكن
تحديد معايير واضحة لزيادة الرسم
ال ـج ـم ــرك ــي م ـت ـص ـلــة بـ ــاملـ ــدة الــزم ـن ـيــة
وبـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ــرس ـ ــم وال ـ ـس ـ ـلـ ــع ال ـت ــي
يصيبها وع ــاق ــات لـبـنــان م ــع ال ــدول
التي يتبادل معها السلع .قد يكون من

أبرز هذه املعايير التفريق بني السلع
النهائية التي تدخل إلى لبنان واملواد
األولية التي تستخدم في الصناعات
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة أو الـ ـسـ ـل ــع االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة
الحيوية.
املفارقة أن النقاش في لبنان ،كالعادة،
ً
يـنـطـلــق م ــن مـصــالــح ال ـق ــوى ،وص ــوال
إلى إيجاد آلية للموازنة في ما بينها،
م ــا يـ ـ ــؤدي ع ـم ـل ـيــا إل ـ ــى ن ـس ــف ال ـج ــزء
األس ــاس ــي م ــن األه ـ ـ ــداف ال ـت ــي ُوض ــع
االقتراح من أجلها.

التجار مع الرسم الشامل
رئ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة ال ـت ـج ــار ف ــي ب ـي ــروت
نقوال ّ
شماس ،كان رافضًا ملبدأ زيادة
ّ
الــرســم الجمركي ،إال أنــه عــدل موقفه.
ّ
«شـ ـع ــرت ب ـ ــأن ه ـن ــاك إص ـ ـ ــرارًا وإرادة
س ـي ــاس ـي ــة ص ـل ـبــة ل ـ ــدى ت ـك ـتــل ل ـب ـنــان
القوي لالستفادة من محطة املوازنة
لـتـحـقـيــق ث ــاث ــة أه ـ ــداف :رب ــط ال ـشــأن
االق ـت ـصــادي بــاملــالــي ،تقليص العجز
التجاري ،حماية القطاعات اإلنتاجية.
ل ــذا ،نــاقـشــت م ـبــادرة الــوزيــر منصور
بـطـيــش م ــع وزيـ ــر االتـ ـص ــاالت محمد
ش ـق ـيــر وخ ـل ـصــت إلـ ــى م ــوق ــف حــاســم
ب ــإم ـك ــان ـي ــة زيـ ـ ــادة ال ــرس ــم ال ـج ـمــركــي
بمعدل  %2ملــدة ثــاث سـنــوات يشمل
كــل ال ــواردات باستثناء امل ــواد األولية
لـ ـلـ ـصـ ـن ــاع ــة ،واآللـ ـ ـي ـ ــات ال ـص ـن ــاع ـي ــة،
واملشتقات النفطية التي تستخدم في
إنتاج الطاقة الكهربائية».
وي ـت ـشـ ّـدد ش ـ ّـم ــاس ف ــي م ـعــدل ال ــزي ــادة
املطروحة انطالقًا من «كونها مرتفعة
ب ـمــا ف ـيــه ال ـك ـفــايــة لـتـحـقـيــق إي ـ ــرادات

ومتواضعة
بقيمة  300مليون دوالر،
ّ
بـ ـم ــا ي ـك ـف ــي لـ ـع ــدم إط ـ ـ ــاق ال ـت ـض ــخ ــم
والـتـهــريــب وأذي ــة الـتـجــار النظاميني
واملـسـتـهـلـكــن» .ولـكـنــه يـعـتــرض على
«أي اقتراح آخر يرمي إلى زيادة رسوم
جمركية مرتفعة على باقة ّ
محددة من
ال ـس ـلــع ،إذ إن ذل ــك لــن يـفــي بــالـغــرض
املالي املنشود ،وسـيــؤدي إلــى زعزعة
القطاع التجاري وفتح أبواب التهريب
ّ
ودك إ ّيـ ـ ــرادات الـخــزيـنــة وإش ـع ــال نــار
التضخم ورفع بنية األسعار .إن زيادة
ال ــرس ــم الـجـمــركــي بـشـكــل شــامــل على
الواردات هو األمر الوحيد املقبول من
األســرة التجارية مع مــراعــاة هوامش
الصناعيني».

أولوية حماية الصناعة
وب ـح ـســب رئ ـي ــس امل ـج ـلــس الــوط ـنــي
ل ــاق ـت ـص ــادي ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،ص ــاح
ع ـس ـي ــران ،ف ــإن ــه ي ـق ـتــرح زيـ ـ ــادة %10
ملـ ـ ّـدة خ ـمــس س ـن ــوات ع ـلــى الـ ـ ــواردات
التي لها بديل في لبنان يغطي %60
مــن حــاجــات ال ـســوق .ويـشـيــر إل ــى أن
ال ــذريـ ـع ــة امل ـس ـت ـخ ــدم ــة لـ ـض ــرب ه ــذا
االق ـتــراح ساقطة ألنـهــا «تستند إلى
توقيع لبنان اتـفــاقـيــات مــع االتـحــاد
األوروب ــي ومنظمة التجارة العاملية
وغـ ـي ــره ــا الـ ـت ــي تـ ـف ــرض ع ـل ــى ال ـب ـلــد
العضو أن يرفع القيود عن وارداته…
لكن ،على سبيل املـثــال ،إن امل ــادة 34
مــن االتفاقية مــع االتـحــاد األوروب ــي،
تعطي لبنان الحق في فــرض رسوم
حـمــائـيــة أو ردع ـ ّـي ــة مل ــدة مـعـيـنــة إذا
ت ـب ـ ّـن ل ــه أن ــه ي ــواج ــه م ـخــاطــر جـ ّ
ـديــة

الصناعيون مع رسم حمائي يصل إلى  %10على االستيراد من الشرق األقصى
(هيثم الموسوي)

ت ـس ـت ــوج ــب ت ـع ــزي ــز ع ـج ــز ال ـح ـس ــاب
الجاري ،أي أن االتفاقية أعطت لبنان
مساحة واسـعــة مــن الـحــريــة لتعزيز
ص ــادرات ــه وح ـمــايــة صـنــاعـتــه يجب
استغاللها وعــدم الـتـ ّ
ـذرع باالتفاقية
ملنع هذا االقتراح».
ك ــذل ــك ،يـشـيــر نــائــب رئ ـيــس جمعية
ال ـص ـنــاع ـيــن زي ـ ــاد بـ ـك ــداش ،إلـ ــى أن
«زيـ ـ ـ ـ ــادة الـ ــرسـ ــم الـ ـجـ ـم ــرك ــي مـطـلــب
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــن ،وإن ك ـ ــان ـ ــت ن ـس ـبــة
ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة بـ ـمـ ـع ــدل  %3ال تـ ـكـ ـف ــي».
وهـ ـ ــو ي ـن ـط ـل ــق مـ ــن كـ ـ ــون ال ـب ـض ــاع ــة
املـسـتــوردة تــأتــي بفواتير مخفضة،
وهـ ـن ــاك كـ ــام رس ـم ــي ع ــن ال ـ ـ ــواردات
مــن الـصــن املـفــوتــرة بقيمة ملياري
دوالر ،فيما قيمتها بحسب املنشأ
تـبـلــغ  4م ـل ـي ــارات دوالر .ه ــذا يضر
بــال ـخــزي ـنــة ،وي ـض ــرب امل ـنــاف ـســة بني
الصناعة واالس ـت ـيــراد ،وهــو عنصر
ح ــاس ــم لــاس ـت ـن ـتــاج بـ ــأن امل ـس ـتــورد
هــو املستفيد مــن فــرق الـفــوتــرة ،وأن

املستورد هو الوحيد الذي سيخسر
م ــن ربـ ـح ــه ل ـت ـ ّمــويــل زي ـ ـ ــادة ال ــرس ــم،
بينما لــن يـتــأثــر املـسـتـهـلــك نهائيًا.
نحن مع زيادة الرسم  %2أو  %3على
السلع التي يوجد بديل محلي لها،
ومع زيــادة الرسم بمعدل  %10على
السلع اآلتية من الشرق األقصى».

موافقة مشروطة
بأن يكون
من التجار ً
الرسم شامال كل
الواردات

موافقة غير محسومة
وزيـ ـ ـ ـ ـ ّـر االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت مـ ـحـ ـم ــد ش ـق ـي ــر،
ي ـت ـج ــن ــب الـ ـح ــدي ــث عـ ــن م ــوق ــف ت ـيــار
املستقبل من زيــادة الرسم الجمركي،
إال أنــه ّ
يعبر عــن رأي ــه بصفته رئيسًا
لـلـهـيـئــات االق ـت ـص ــادي ــة ،وي ـش ـيــر إلــى
أنــه ال يــوافــق على زي ــادة بمعدل ،%3
ويشترط للموافقة على زيادة بمعدل
ّ
 %2أل تشمل الـسـلــع األســاسـيــة مثل
املحروقات والــدواء والـغــذاء وسواها،
وأن يكون إقــرارهــا مرتبطًا باستثناء
ي ـت ـع ـل ــق ب ـ ــال ـ ــدول ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــدى ل ـب ـنــان
اتفاقيات معها مثل االتحاد األوروبي
واتفاقية التيسير العربية« .االتحاد
األوروبي يساعد لبنان بمبالغ طائلة
هي بمثابة فرق عجز امليزان التجاري
بينه وبني لبنان».
ويــذهــب شقير أبـعــد مــن ذل ــك ،مشيرًا
إلــى أنــه ضـ ّـد «زي ــادة الــرســم الحمائي
عـلــى الـسـلــع ال ـتــي اشـتـكــت م ــن إغ ــراق

واردات وت ــزاي ــده ــا ،مـسـتـعـيـنــا بــذلــك
عـلــى الـتـجــربــة م ــع تــركـيــا بـعــد زي ــادة
رسـ ــم ح ـمــائــي ع ـلــى ب ـعــض ال ـ ـ ــواردات
امل ـ ـس ـ ـت ـ ــوردة م ـ ــن ه ـ ـنـ ــاك ف ـ ــي ال ـس ـن ــة
امل ــاض ـي ــة .ت ـب ـ ّـن أن ال ـخــزي ـنــة خـســرت
إي ـ ــرادات بقيمة  18مـلـيــون دوالر وال
ت ــزال الـبـضــائــع نفسها املـشـكـ ّـو منها
تدخل ّ
مهربة إلى لبنان .يجب أن ننظر
ّ
إلى حماية املستهلك أيضًا وأل نرفع
كلفة املعيشة في لبنان».

الجدوى االقتصادية

مــاذا عــن موقف حــزب الله الــذي ّ
عبر
عـ ـن ــه فـ ــي ج ـل ـس ــة م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء؟
الـ ـح ــزب ي ــرف ــض ال ـت ـع ـل ـيــق ،إال أن ما
رشــح من موقفه في جلسات مجلس
الـ ــوزراء أنــه يــرفــض الــزيـ ّـادة الشاملة
ع ـل ــى ك ــل الـ ـ ـ ـ ــواردات ت ـجــن ـبــا إلدخـ ــال
لبنان فــي دوام ــة ارتـفــاع األسـعــار ،إذ
إنه يرفض زيادة الرسوم في الظروف
الحالية .لذا ،يجب تحويل هذا الرسم

إلــى أداة اقتصادية مجدية للتفريق
ب ــن ال ـس ـلــع ال ـتــي ل ـهــا ب ــدائ ــل محلية
وبــن السلع غير الـضــروريــة .الهدف
ح ـمــايــة اإلنـ ـت ــاج امل ـح ـل ــي ،ع ـل ـمــا بــأن
كــل ّ السلع الـتــي لها بــدائــل فــي لبنان
تمثل أقــل مــن  %5مــن مجموع قيمة
السلع املستوردة وقيمتها اإلجمالية
تبلغ  700مليون دوالر ،ما يعني أن
املقاربة يجب أن تكون دقيقة لتحديد
الـسـلــع ال ـتــي يـجــب أن تصيبها هــذه
«الـضــريـبــة» ،إذ ليس منطقيًا زيــادة
الــرســوم على املشتقات النفطية ،وال
على السلع االستهالكية األساسية…
أما إذا كان الهدف هو اإليرادات فقط،
فـسـتـصـبــح زي ـ ــادة ال ــرس ــم الـجـمــركــي
ع ـل ــى ك ــل الـ ـ ـ ـ ــواردات م ـمــاث ـلــة ل ــزي ــادة
الـضــريـبــة عـلــى الـقـيـمــة امل ـضــافــة ،مع
فـ ــرق أن ال ـث ــان ـي ــة تـحـصـيـلـهــا أس ــرع
للخزينة ،وهذا ال يعني بأي شكل من
األشكال أن الحزب يوافق على زيادة
ضريبة القيمة املضافة.

صفير في رحلة الوداع والبابا ّ
يحيي
ً
«رجال حرًا شجاعًا»
ّ
ودع لبنان والطائفة املارونية ،أمس ،البطريرك املاروني الكاردينال مار نصر الله بطرس
صفير في مأتم رسمي وشعبي حمل الكثير من اللحظات املؤثرة.
منذ الصباح الباكر ،بــدأ تــوافــد الجموع للمشاركة فــي وداع صفير ،وســط تدابير أمنية
مشددة ،فيما كان البطريرك الكاردينال بشارة الراعي مستمرًا في تقبل التعازي حتى ما
بعد الظهر .عند الرابعة والنصف ،وعلى وقع تراتيل جوقة الكسليك الخاصة ولحن «الرب
الراعي»ُ ،نقل جثمان صفير من كنيسة سيدة االنتقال التي ّ
سجي فيها على مدى يومني،
حيث أقيمت له قــداديــس املرافقة ورفعت الصلوات لراحة نفسه .تقدم الــراعــي واملطارنة
والكهنة املــوكــب إلــى الباحة الـخــارجـيــة ،وســط تصفيق الجموع الشعبية والشخصيات
الرسمية واملؤسسات الكنسية التي أنشأها صفير ،والتي كانت قد ّ
غصت بها ساحة
ّ
الصرح الخارجية ،حيث أقيمت رتبة الجناز .وجال املوكب بني الجموع ليوضع أمام املذبح
الرئيسي ،وسط الزهور والباقات التي تحمل ألوان الحزن الكنسي.
ُحمل الــراحــل في نعش بسيط ،بعدما نقل النعش الــذي صممه الفنان رودي رحمة الى
متحفه في ريفون ،إلى املذبح األخير في صالة الوداع ،حيث رفعت صور صفير مع كلمة
وداعًا.
ع ـنــد ال ـخــام ـســة ،أق ـي ـمــت رت ـب ــة الـجـنــاز
بمشاركة رؤساء الطوائف املسيحية أو
ممثلني عنهم ،وجمع غفير من األساقفة
والراهبات والرهبان ،وحضور رسمي،
تـ ـق ـ ّـدم ــه رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـشــال
عــون ورئيس مجلس النواب نبيه بري
ورئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد ال ـح ــري ــري،
بمشاركة ممثلني لدول عربية وغربية،
أب ــرزه ــم ال ــوزي ــر ال ـفــرن ـســي ج ــان إيــف
لـ ــودريـ ــان ،ورؤس ـ ـ ــاء ســاب ـقــن ووزراء
ون ــواب ،بعضهم رافــق صفير سنوات
طويلة وعرفه عن كثب.
ُو ِّدع صفير بإنجيل الــراعــي الـصــالــح،
)مروان طحطح(
وألـ ـ ـق ـ ــى الـ ـبـ ـط ــري ــرك امل ـ ـ ــارون ـ ـ ــي ع ـظ ــة،
اسـتـعــرض فيها حـيــاة سلفه وثقافته
ودوره الكنسي .كما ّ
عدد صفاته ودوره ،الفتًا إلى حجم الحشود التي رافقت وداع صفير.
وشكر الحكومة إلعالنها الحداد الوطني ،وتحدث عن مشاركته معه في سنوات الخدمة
ّ
منذ تسلمه مهماته بطريركًا وما مر به من تحديات واعتداءات وتمسكه بالحرية والسيادة
ً
واالستقالل ،متمثال بالبطريركني الياس الحويك وبولس املعوشي ،فكان «لنا قــدوة في
صـبــره وصــاتــه ألنــه آمــن بــأن الصليب ي ــؤدي حكمًا إلــى الـقـيــامــة» .وتـحــدث عــن عالقته
وتنسيقه مع البابا يوحنا بولس الثاني ولقاء قرنة شهوان ،ودوره في الكنيسة املارونية
واإلصالح الكنسي .ووقوفًا ،ألقى املوفد الباباوي الكاردينال ليوناردو ساندري كلمة البابا
فرنسيسّ ،
حيا فيها صفير «الرجل الحر الشجاع ،الذي قام برسالته في ظروف مضطربة،
مدافعًا عن سيادة بلده واستقالله» ،مشيرًا إلى أنه سيبقى وجهًا المعًا في تاريخ لبنان».
ومنح عون البطريرك صفير الوشاح األكبر من وسام االستحقاق اللبناني.
ّ
في ختام الجناز ،وعلى وقع تراتيل بالسريانية ،حمل األساقفة جثمان البطريرك ،وداروا
به ثالث مرات حول املذبحّ ،
وقربوه منه في قبلة الوداع األخيرة للمذبح ،كما يفعل الكاهن
ّ
في ختام قداسه .ثم نقل صفير في رحلته األخيرة على أكف الكهنة واألساقفة وعلى وقع
ترتيلة «مجد لبنان أعطي له» التي رافقته إلى مثواه األخير في مدفن البطاركة في بكركي.
(األخبار)

ﺗﺒ ّﺮع ﺷﻬﺮﻳـــــــــ ًﺎ
وأﻧﻘﺬ ﺣﻴﺎﺗﻬــــﺎ

تقرير

كيف صرفت شركتا الخلوي  661مليون دوالر في 2018؟

إيلي الفرزلي
لــم يتغير تــوصـيــف قـطــاع االت ـصــاالت
منذ سنوات .وبالرغم من كل العقبات
التي رافقته ،ال يزال «نفط لبنان» .وهو
ب ـعــد ال ـضــري ـبــة ع ـلــى ال ـق ـي ـمــة املـضــافــة

هل منع شقير
شركتي الخلوي من
حضور لجنة االتصاالت؟

الـســؤال يطرح في أعقاب غيابهما عن
الجلستني األخيرتني اللتني خصصتا
ملوضوع الخلوي .وفيما يبدو أعضاء
اللجنة مقتنعني بــأن وزيــر االتصاالت
محمد شقير هــو الــذي كــان خلف عدم
ح ـضــوره ـمــا ،إال أن ــه عـنــدمــا سـئــل عن
الـسـبــب ،كــان جــوابــه ال أع ــرف إن كانت
الشركتان مملوكتني للدولة ،مستنتجًا
أنــه ال يمكن إلزامهما بالحضور! وقد
ب ــدا ه ــذا املــوقــف صــادمــا بالنسبة الــى
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 478مليون دوالر هو المعدل السنوي
الذي تدفعه شركتا الخلوي بدل مصاريف
تشغيلية واستثمارية .لكن هذا الرقم
على ضخامته يقل عما صرف في عام
 2018بنحو  200مليون دوالر .كيف
ُصرف هذا المبلغ في سنة؟ سيكون على
الشركتين اإلجابة عن السؤال في جلستين
تعقدهما لجنة االتصاالت النيابية األسبوع
المقبل .ومن اإلجابات قد يتبين السبب
الفعلي لتراجع إيرادات الخلوي

والـ ــرسـ ــوم ال ـج ـمــرك ـيــةُ ،ي ـع ـت ـبــر أفـضــل
مصدر أمــوال للخزينة العامة .شركتا
الخلوي تؤمنان معظم هذه األموال1.6 .
مليار دوالر معدل وسطي فــي السنة.
لكن مع ذلــك ،فإن وزارة املــال تشكو من
تراجع إيرادات القطاع بما يصل إلى 39
في املئة.
هذا التراجع ،مقرونًا بزيادة العجز في
املــوازنــة وتـعــامــل الحكومة مــع أسعار
االتـ ـص ــاالت كـضــريـبــة اس ـت ـهــاك ،حــرم
امل ـش ـت ــرك ــن مـ ــن ح ـق ـهــم فـ ــي تـخـفـيــض
األسعار .القطاع الخدماتي باملبدأ ليس
خدماتيًا في لبنان .هو مورد من موارد
ال ـخــزي ـنــة ،ح ـتــى ل ــو ك ــان ع ـلــى حـســاب
تحسني الـخــدمــة وتخفيض أسعارها
لتتناسب مــع األس ـعــار الـعــاملـيــة .ال بل
أكثر مــن ذلــك ،مــا إن وطــأت قدما وزيــر
االتـصــاالت محمد شقير أرض الــوزارة
حتى هجس بكيفية تحسني اإليــرادات
ال تحسني مـسـتــوى الـخــدمــات املقدمة
أو األسعار .ولذلك ،لم يجد أمامه بداية

س ــوى إل ـغ ــاء ال ـس ـتــن دق ـي ـقــة املـجــانـيــة
التي يحصل عليها مشتركو الخطوط
ال ـثــاب ـتــة (رف ـ ــض اق ـت ــراح ــه م ــن مجلس
الـ ــوزراء) .كذلك عمد شقير إلــى خفض
موازنة الرعايات (أموال دعم الجمعيات
ُ ّ
واألن ــدي ــة واألن ـش ـطــة ،الـتــي تـ ــوزع وفــق
امل ـح ـســوب ـيــات) إل ــى ال ـن ـصــف ،وزيـ ــادة
ح ـصــة ال ــدول ــة م ــن ال ـخ ــدم ــات املـضــافــة
 .VASكما ّ
جمد ،على ما يؤكد ،نحو ألف
خط خلوي كانت موزعة على موظفني
فــي الـقـطــاع الـعــام بسقف مـفـتــوح .تلك
إجراءات ُوصفت بالجيدة من قبل نواب
في لجنة االتـصــاالت النيابية ،إال أنها
لــم تـكــن كــافـيــة ،إذ إنـهــا قــد تـســاهــم في
زيادة اإليرادات بنحو  10ماليني دوالر
ال أك ـثــر ،فيما األزمـ ــة الفعلية أن أكثر
ُ
مــن نـصــف مـلـيــار دوالر تــدفــع سنويًا
بــدل مصاريف تشغيلية واستثمارية،
وبشكل غير مبرر.
بحسب دراسـ ــة أجــرتـهــا لجنة اإلع ــام
واالتـصــاالت ،يتبني أن عام  2018شهد

أعلى معدل إنفاق بتاريخ القطاع ،حيث
أنـفـقــت وزارة االتـ ـص ــاالت  661مليون
دوالر على تشغيل الشبكتني وتطوير
الخدمات وتنويعها .أي ما يعادل 42.5
ف ــي امل ـئ ــة م ــن اإلي ـ ـ ـ ــرادات امل ـحـ ّـص ـلــة من
املشتركني ( 1.554مليار دوالر) .النسبة
الكبيرة ال تبدو مبررة ،إذ لم يعرف أن
استثمارات ضخمة أو أساسية أنجزت
ع ـل ــى ال ـش ـب ـك ــة ،أض ـ ــف إل ـ ــى أن م ـعــدل
اإلن ـفــاق التشغيلي واالسـتـثـمــاري في
األع ــوام من  2010إلــى  2018بلغ 478.8
مليون دوالر سنويًا ،فما الذي ّ
تغير في
عــام  2018حتى يقفز املبلغ نحو 200
مليون دوالر؟
ذل ــك س ــؤال مــن ع ـشــرات األس ـئ ـلــة التي
ّ
وجـهـتـهــا لـجـنــة االت ـص ــاالت إل ــى وزيــر
ُ
ُ
االتصاالت ،والتي ينتظر أن ي َرد عليها
فـ ــي ج ـل ـس ـتــن م ـس ـت ـق ـل ـتــن تـعـقــدهـمــا
اللجنة مع كل من «تاتش» و«ألفا» في
األسبوعني املقبلني.
هـ ـ ــل س ـت ـح ـض ــر إدارت ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـش ــركـ ـت ــن؟

املشاركني في الجلسة ،كما أنــه نوقش
فــي لقاء األربـعــاء النيابي ،حيث أبــدى
الرئيس نبيه بري استغرابه أن يصدر
كالم كهذا عن شقير.
بــاملـحـصـلــة ،يـتـبـ ّـن أن مجمل إيـ ــرادات
الشبكة منذ عام  2010حتى عام 2018
بلغت  14مـلـيــارًا و 440مـلـيــون دوالر،
ح ـ ّـول  9.954مـلـيــارات دوالر منها إلى
وزارة االتـ ـص ــاالت ،فيما ص ــرف املبلغ
املتبقي بدل نفقات تشغيلية ورأسمالية
( 4.492مليارات دوالر).
كذلك يتبني أن مجمل إيرادات الشبكتني
انخفض بنسبة  10في املئة مقارنة مع
عــام  ،2012على الــرغــم مــن ارتـفــاع عدد
املشتركني ما يزيد على مليون مشترك
(ثمة تراجع عاملي بسبب زيادة االعتماد
على «الداتا» (اإلنترنت عبر الخلوي)).
لكن في املقابل ،لم تنخفض التحويالت
إلى وزارة االتصاالت بالنسبة نفسها،
ب ــل تــراج ـعــت  24.5ف ــي امل ـئ ــة .وبــالــرغــم
م ــن أن االن ـخ ـفــاض ف ــي اإليـ ـ ــرادات كــان

مـحــدودًا مــا بــن العامني  2017و2018
( 2.69ف ــي امل ـئ ــة) ،إال أن األمـ ــر ل ــم يكن
مشابهًا بالنسبة الــى التحويالت إلى
الخزينة والتي انخفضت بنسبة 18.65
فــي املـئــة ،فيما ُسـجــل ارتـفــاع كبير في
النفقات التشغيلية والرأسمالية ّقدر بـ
 32.46فــي املئة ( 22فــي املئة فــي «ميك
 »1و 59فــي املـئــة فــي «مـيــك  .)»2وهــذه
املصاريف موزعة عمليًا على األبــواب
اآلتية :رواتب املوظفني ومخصصاتهم،
التسويق والدعاية والرعاية ،الصيانة،
إيجار مواقع محطات اإلرس ــال ،إيجار
املباني واملكاتب وصيانتها ،عموالت
ّ
املوزعني ،واالستشاريني...
بـنـتـيـجــة ك ــل األرق ـ ـ ـ ــام الـ ـت ــي أظ ـهــرت ـهــا
ال ــدراس ــة ،أعـلــن رئـيــس اللجنة النائب
ح ـس ــن الـ ـح ــاج ح ـس ــن أن ال ـل ـج ـنــة لــن
تــرضــى ب ــأن تـبـقــى ال ـحــال عـلــى مــا هو
ع ـل ـيــه م ــن ف ــوض ــى ومـ ـص ــاري ــف ،فيما
تذهب الحكومة إلى الحسم من رواتب
املوظفني .وأشار إلى أن هناك مصاريف

ض ـخ ـم ــة وأن هـ ـن ــاك ض ـ ـ ـ ــرورة لـ ــدرس
أوضاع الشركتني .أضاف :بكل وضوح،
هناك مشكلة كبيرة في املناقصات التي
تشمل التجهيزات والبرامج واملعدات
وال ـص ـيــانــة والـ ـسـ ـي ــارات وامل ـح ــروق ــات
واإلي ـجــارات .كما قــال إن مسألة رعاية
االح ـت ـف ــاالت واإلع ــان ــات ال لـ ــزوم لـهــا،
وخـ ـص ــوص ــا أن رعـ ــايـ ــة االحـ ـتـ ـف ــاالت
ال تـسـتـطـيــع أن ت ـغ ـطــي ك ــل ال ـط ـل ـبــات
وت ـص ـب ــح اس ـت ـن ـس ــاب ـي ــة ،إضـ ــافـ ــة ال ــى
مــداخـيــل ال ـشــركــات مــن بـعــض الـعـقــود
الـتــي تـجــرى فــي مــا يسمى بالخدمات
اإلضــاف ـيــة أو ال ــوك ــاء الــذيــن يــربـحــون
أرباحًا إضافية غير مبررة.
وبـنـ ً
ـاء عليه ،فــإن الشركتني ستكونان،
ً
ك ــا عـلــى ح ــدة ،مـطــالـبــة بــاإلجــابــة عن
عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن األس ـئ ـل ــة ،إض ــاف ــة إلــى
تحضيرها دراسات وتقارير تجيب عن
كل استفسارات اللجنة التي طاولت كل
أعمالهما ،على أن تصدر اللجنة بعد
ذلك توصيتها.
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