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مقابلة
وزير اإلتصاالت :القطاع
من البنى التحت ّية األساس ّية
جورج شاهني

اقصاها  ،2020/12/31وذلك كسبا للوقت حيث
اننا كلفنا من املجلس اعداد دفرت رشوط للمزايدة
العاملية العامل وتشغيل القطاع الربيدي يف لبنان،
عىل ان تطلق مزايدة عاملية شفافة ومفتوحة
بالتنسيق مع ادارة املناقصات :اجراء مقاصة بعد
ان كلف مجلس الوزراء يف السنوات السابقة وزارة
املال حواىل اربع مرات اجراء مخالصة مالية من
دون ان يتم االمر ،واخريا اعطاء تصور عام لهذا
القطاع وكيفية ادارته .انجزنا ما كلفنا به وارسلناه
اىل االمانة العامة ملجلس الوزراء ،وعىل الرغم من
استقالة الحكومة انهينا اعداد دفرت الرشوط .لكن،
مع حكومة ترصيف اعامل ،ال يجوز اقرار الدفرت
او اطالق مناقصة عاملية.

يعاين قطاع االتصاالت كام باقي القطاعات التي تشكل عصب الدولة .مرد ذلك اىل دخول البالد مدار انهيارات متتالية،
شملت حتى اليوم معظم املؤسسات الحكومية الخدماتية واالنتاجية بسبب مسلسل االزمات النقدية والسياسية
والحكومية التي عجزت عن تقديم الحد االدىن مام هو مطلوب

رأى وزير االتصاالت طالل حواط يف حوار مع
"االمن العام" انه كان يتوقع االزمة االقتصادية
واملالية التي وصلنا اليها و"اال ملا تم تدارك الكثري
من العقبات لضامن استمرار العمل يف املرافق
العامة ،وفق ما تقول به القوانني واالنظمة".
■ منذ ان تسلمت مهامتك الوزارية ما الذي ميكن
تسجيله من محطات مهمة؟
□ الخطوة االوىل كانت يف مطلع العام ،2020
ان اقوم بعملية تقويم للوضع القائم فيها ويف
املديريات والقطاعات التابعة لها .فوجدت ان
هناك مشاكل ،ابرزها عقود الصيانة والتشغيل مع
اوجريو وليبان بوست ،ومع ادارة قطاع الخليوي.
لذلك كان همي اعادة النظر يف العالقة مع هذه
املؤسسات مبا يضمن الجوانب القانونية وتأمني
استمرارية العمل يف املرافق العامة ،مع السعي اىل
تقليص املصاريف اىل الحد االدىن متاشيا مع حجم
االزمة التي نعيشها .اطلقت ورشة كبرية لتسوية
الجوانب القانونية لكل من ليبان بوست واوجريو،
وقررت اسرتداد ادارة قطاع الخليوي بناء عىل رأي
هيئة الترشيع واالستشارات وتنفيذا لقرار مجلس
الوزراء الصادر يف  5ايار  ،2020وانجزت تشكيل
مجليس ادارة للرشكتني مع نقل عقود املوظفني
لضامن استمرارية العمل ،كام انهيت العمل عىل
دفرت رشوط جديد من اجل القيام مبناقصة لتلزيم
القطاع يف انتظار تشكيل حكومة جديدة لبته.
اما بالنسبة اىل الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت،
فقبل وصويل اىل الوزارة كانت من دون مجلس
ادارة .انطالقا من مبدأ الحفاظ عىل املال العام
وعدم الهدر ،تم اخالء املبنى املستأجر الذي كانت
تشغله يف منطقة سوليدير وفسخنا العقد من
دون اي مقابل ونقلنا موظفيها اىل مكاتب شاغرة،
ما ادى اىل توفري ما يقارب  250الف دوالر سنويا.
كذلك قمت بتنظيم دفع كل عقود االيجارات

باللرية اللبنانية للعقارات التي عليها محطات
ارسال لرشكتي الخليوي وللمحال التجارية،
وتوجيه انذارات اىل اصحاب تلك العقارات بعدم
محاولة منع دخول فرق الصيانة او لتعبئة املازوت
اىل املحطات تحت طائلة املساءلة القانونية ،وذلك
لتأمني استمرارية عمل تلك املحطات وضامن عدم
انقطاع االرسال عن املواطنني .كذلك كان ال بد من
مواكبة جائحة كورونا والتخفيف من ارتداداتها
السلبية عىل املواطنني الذين دخلوا يف فرتة التعبئة
العامة والحجر .فمن اجل تأمني التعليم والعمل
من بعد ،رفعنا رسعة وحجم استهالك اشرتاكات
زبائن االنرتنت التابعة للوزارة واوجريو عىل
الشبكة املحلية لغاية  30ايلول  2021من دون اي
زيادة عىل التعرفة ،واعطينا حسام  %30لرشكات
نقل املعلومات الخاصة ،كام طلبت منها بأن تنقل
هذا التخفيض اىل املشرتكني عىل شبكاتهم عىل
غرار املشرتكني مع اوجريو .كام شملت التسهيالت
الخطوط الهاتفية عىل الشبكات الثابتة التي مل
يتم قطعها حتى لو مل تسدد فواتريها ملدة ستة
اشهر .عىل صعيد الهاتف الخليوي ،اعطيت متديد
شهر للخطوط املسبقة الدفع ،وملناسبة عيد االم
اعطيت  500ميغابايت مجانا .وحرصا منا عىل
عدم انقطاع االتصال الهاتفي الخليوي ،قمنا
بفتح التجوال الوطني " "National Roaming
بني رشكتي الخليوي لتسهيل االتصاالت الداخلية
اي يف حال طرأ عطل عىل محطة من محطات
الرشكتني او غياب االرسال ،يستفيد املتصل من
ارسال الرشكة الثانية .كذلك ،عرفانا منا بالجميل،
قدمنا اىل عنارص الجيش والقوى االمنية والجسم
الطبي باقات خليوية جديدة.
■ تشهد البالد انهيارا اقتصاديا وماليا واداريا ،هل
كنت تتوقع ما حصل؟
□ كنت اتوقع ما شهدناه من انهيار اقتصادي،

وجهدنا عىل قاعدة ترقبنا للتوقعات املحتملة
مع ادارة اوجريو ورشكتي الخليوي القرار سلسلة
من االجراءات عىل املستويني املايل واالقتصادي
لضامن استمرار العمل يف القطاع .لو مل نستبق
االمور لكان االنهيار حتميا ،وهو امر مل ولن
يحصل طاملا توافرت املوارد الرضورية .بالنسبة
اىل تداعيات كورونا وما ادى اليه االغالق العاملي
واملحيل ،استفدنا مام شهدته بلدان اخرى من
تجارب عىل هذا الصعيد ،فتوجهنا منذ البداية
اىل تشجيع العمل والدراسة من بعد .كام ان
االمكانات املتوافرة تسمح باستخدام االنرتنت
يف ادارة قطاعات مختلفة من بعد ،وعىل هذه
االسس وضعنا خططنا مع اوجريو من اجل توسعة
الشبكة لتتحمل املزيد من الضغوط.
■ هل من عوائق انعكست عىل عمل القطاعات
االخرى يف الوزارة؟
□ مل تواجهنا حتى اليوم اي مشكلة تقنية غري
اعتيادية ،وما واجهنا يعود اىل انهيار سعر العملة
الوطنية ومل يكن لنا سوى موازنة عام  2020التي
ورثناها من الحكومة السابقة والتي كانت بقيمة
 48مليار لرية احتسبت عىل اساس الدوالر بـ1500
لرية ،وما زلنا منذ تلك املرحلة نعتمد يف مصاريفنا
عىل القاعدة االثنتي عرشية .كذلك وضعنا
مرشوع قانون طلبنا مبوجبه مبلغ  35مليارا اضافيا
من احتياطي املوازنة .وكام يف اوجريو ،لجأنا اىل
سياسة تقشف قاسية يف رشكتي الخليوي ونجحنا
اىل حد بعيد يف تقليص املصاريف غري الرضورية.
■ كيف واجهتم انعكاسات ازمة الطاقة عىل
القطاع ؟
□ مل نفاجأ بكل ما وصلنا اليه ،فنحن ثاين اكرب
مستهلك للطاقة يف لبنان ،وان توافرت ،علينا
مواجهة عقبات اخرى ومنها عدم وجود املوازنة

وزير االتصاالت طالل حواط.

الكافية لرشاء قطع الغيار وكلفة الصيانة والتشغيل.
لذلك توصلنا يف الفرتة االخرية اىل اتفاق مع زمييل
وزير الطاقة رميون غجر قىض بأن نسلمه جدوال
بحاجاتنا لتوفريها .كام قمنا باالتصال مع الرشكات
الخاصة لتعويض اي نقص ميكن ان يحصل
وبسعر السوق .ورغم ما يقال عن توفر الفيول
من عدمه فاننا حتى اليوم ،فزنا بدعم وتعهد
من جميع االطراف باهمية القطاع الحيوي وان
له االولية وال ميكن االستغناء عنه .من االجراءات
االستباقية التي قمنا بها ،رفعنا اىل مرصف لبنان
جدوال باالستحقاقات املالية الرضورية املستحقة
حتى نهاية عام  ،2021للدفع اىل املوردين ولصيانة
وتشغيل الشبكات والسنرتاالت ويف رشكتي
الخليوي .مثة استحقاقات مل تدفع منذ عام 2018
وعلينا توفريها يف اقرب وقت.
■ تردد احتامل رفع كلفة االتصاالت اىل 3900
بدال من  1515لرية لبنانية؟
□ باستثناء التعديل الذي طاول رفع كلفة خدمات
"الرومينغ" والرسائل القصرية الخارجية ،مل يطرأ اي
تعديل عىل كلفة اي من الخدمات عىل الشبكات
الثابتة والخليوية واالنرتنت وبطاقات الترشيج
املسبق الدفع .عىل الرغم من كل هذه الخدمات
االضافية وصدور قرار الفوترة باللرية اللبنانية
منذ اذار  2020ووفق السعر الرسمي للدوالر

لم يكن لدينا اي خيار
سوى استعادة قطاع
الخليوي بشبكتيه

( 1500ل.ل ،).فقد نجحنا يف رفع مداخيل رشكتي
الخليوي وحققنا يف  2020التي كانت السنة االسوأ
اقتصاديا عىل املستوى العاملي وعىل كل الصعد
محليا ،عائدات للدولة صافية بنسبة  %69وهي
االعىل يف تاريخ وزارة االتصاالت.
■ بعد خطوة استعادة قطاع الخليوي ،هل هناك
تفكري يف استعادة قطاع الربيد؟
□ سعيت منذ البداية اىل تنظيم العالقة بني
الوزارة ورشكة ليبان بوست ،وقد اطلعت عىل
االسباب التي ادت اىل متديده عام  2015ملدة
ثالث سنوات مبوجب كتاب وزير االتصاالت حينها،
واملرة الثانية عام  2019لثامنية اشهر مبوجب
قرار ملجلس الوزراء .ومع وضع الكورونا ومرسوم
التعبئة العامة واقفال البالد واملطار ،اقرتحنا عىل
مجلس الوزراء متديد العقد يف  2020/5/5ملدة

■ تشكو اوجريو من فقدان التيار وشح املازوت،
ما هي حقيقة املشكلة؟
□ معظم املشاكل معروفة وشاملة ،ابرزها:
الدوالر ،موازنة اوجريو ،فتح االعتامدات ،الشح
يف الفيول والتقنني الكهربايئ الذي بلغ  20ساعة
يوميا .فمولداتنا ال تعمل بصورة متواصلة اكرث
من مثاين ساعات اىل  15ساعة اقصاها .لقد وفرنا
حلوال مع لجوئنا اىل الطاقة البديلة عند املستطاع،
ولو توافرت لنا املساحات الواسعة العتمدنا عليها
بشكل اكرب بكثري .عدا عن ذلك ،برزت مشاكل
مع اصحاب املحال واالمالك الخاصة حيث
بنيت محطات البث ،وقد سويت بعدما منعنا
من دخولها لرفضهم نقل االيجار من الدوالر اىل
اللرية اللبنانية ،فاضطررنا احيانا اىل طلب مؤازرة
القوى االمنية للوصول اليها قبل ان تسوى االمور.
استغنينا عن بعض املحطات واملحال من دون ان
ينعكس ذلك عىل جودة الخدمة للمواطنني.
■ هل من خطوات جديدة عىل مستوى شبكة
االنرتنت مجاراة للتطور؟
□ نعم ،نحن حاليا يف صدد تجربة وعىل
استعداد الطالق خدمة الـ "اي يب يت يف" IPTV
عىل شبكة االنرتنت الخاصة باوجريو .هذا االمر
سيتيح لوزارة االتصاالت تقديم حزمة متطورة،
وسيكون يف قدرة املشرتكني قريبا الحصول
عىل ثالث خدمات متالزمة :الهاتف واالنرتنت
والتلفزيون من خالل خدمة "الديجيتال" التي
ستوحد الفاتورة وهو ما سيؤ ّمن مدخوال اضافيا
للدولة وسيوفر عىل املواطنني.
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