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تقرير

ّ
قوانني السوق السوداء تتحكم بمازوت البقاع
ُترجمت «الشيحية»
بتركز التنمية على
ّ
مساحة  100كلم مربع
في بيروت أي أن
اغتصب»
«لبنان ُ

«ع �ل��ى غ ��ارب ��ه» ول ��م ت��أخ��ذ ال ��دول ��ة أي
ض��ري�ب��ة ع�ل��ى زي ��ادة قيمة العقارات،
على الرغم ًمن أنه مورد أساسي ،ففي
فرنسا مثال يفرض  %35على الربح
العقاري لألفراد.
تاريخيًاّ ،
شجع هذا النمط على هجرة
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،ف �ب��دأت األس ��ر اللبنانية
ّ
ّ
التخصص خ��ارج لبنان
ت�س��دد كلفة
ل �ت��أم�ين ت �ح��وي��ل أب �ن��ائ �ه��ا إل ��ى «نفط
�ن بدأ
خ ��ام» م��ن ال��درج��ة األول� ��ى ،وح�ي ُ
هذا «النفط» ُينتج قيمة مضافة أجبر
على البقاء خارجًا ،واقتصرت وظيفته
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ع�ل��ى ت�ح��وي��ل األم� � ��وال ،ما
يشير بوضوح إلى أن الهجرة ليست
ً
حال لقضايا التنمية.

من االبتزاز إلى املعالجات
وم � � � ��ن أب � � � � ��رز م � �ظ� ��اه� ��ر ه � � � ��ذا النمط
«ال � �ش � �ي � �ح� ��ي» ،ه � ��ي أح � ��زم � ��ة البؤس
وال �ت �ن �م �ي ��ة ال�ل��ام � �ت� ��وازن � ��ة ،وإهمال
ال�ق�ط��اع��ات اإلن�ت��اج�ي��ة ،وح�ل�ق��ة الدين
ال� �ع ��ام .وق ��د وص �ف��ت ب�ع�ث��ة إرف� ��د هذا
األمر بقولها في تقريرها« :إن إهمال
امل �ن��اط��ق ي�ب�ع��ده��ا ع��ن ال � ��والء للدولة

املركزية» ،مستنتجة ب��أن ه��ذا النمط
«م �ف� ّ�ج��ر» .ل�ك��ن ق��رم ي�ض�ي��ف إل��ى هذه
النتائج «سيطرة النمط الريعي على
ال �ع �ق��ل ال �ل �ب �ن��ان��ي» ،إذ ل��م ي �ع��د هناك
ّ
م��ن ي �ت �ص��دى ل ��ه .وم ��ن أب ��رز النتائج
ال �ت��ي ن��راه��ا ال �ي��وم ،ه��ي إدخ��ال �ن��ا في
ق� �ن ��اة امل � �س� ��اع� ��دات ال� �خ ��ارج� �ي ��ة التي
تسمح ب��االب�ت��زاز وبتطبيق وصفات
ص� �ن ��دوق ال �ن �ق��د ال� ��دول� ��ي ،ع �ل �م��ًا بأن
ح �ك��وم��ة ال��رئ �ي��س س�ل�ي��م ال �ح��ص بني
 1998و 2000لم تطلب أي مساعدات
خارجية.
مؤات
وي� �ق� �ت ��رح ق� � ��رم «خ � �ل ��ق م � �ن ��اخ
ٍ
ل�ل�إن �ت��اج ع �ب��ر امل� � ��دارس والجامعات
اللبنانية ،معالجة موضوع الهجرة
ال � �ت� ��ي ت �س �ت �ف �ي��د م �ن �ه ��ا اقتصادات
ّ
وتكبد لبنان أعباء استيراد
أجنبية
ال �ع �م��ال��ة ،خ �ل��ق ص �ن��ادي��ق استثمار
مناطقية ،تطوير ال�ق��درات الستغالل
ال� �ف ��رص امل� �ت ��واف ��رة ب��االس �ت �ث �م��ار في
اقتصاد املعرفة  ،»...ويجب أن يترافق
ه��ذا األم ��ر م��ع «ال �ق �ض��اء ع�ل��ى املنافع
واإلعفاءات التي تتمتع بها اإليرادات
الريعية الطابع وف��رض ضريبة على
رؤوس األم � � ��وال وإي� ��رادات � �ه� ��ا وعلى
األرب� � ��اح ال �ع �ق��اري��ة امل �ح �ق �ق��ة م ��ن َ
قبل
األف� � � � ��راد ،وف� � ��رض رس � ��م خ � ��اص على
انتقال األسهم في الشركات العقارية
يعادل رسم تسجيل العقارات».
وف� ��ي امل� �ج ��ال ال �ن �ق ��دي ،ي �ج��ب خفض
ال� �ف ��وائ ��د ب �م ��ا ي � �ت �ل�اءم م� ��ع املعدالت
ال �ع��امل �ي��ة ،وإع � � ��ادة ت��رت �ي��ب  %70من
الدين العام ،أي الجزء املحرر بالليرة
وب � ��ال � ��دوالر ال � ��ذي ت �ح �م �ل��ه املصارف
اللبنانية ومصرف لبنان ،ليكون جزء
م �ن��ه دي �ن��ًا ع��ائ �م��ًا ب�ل�ا أج� ��ل ،وبفائدة
قريبة من فائدة «األنتربنك» للسندات
ب ��ال �ل �ي ��رة ،وق ��ري� �ب ��ة م ��ن س �ع��ر فائدة
اليورو /دوالر لسندات اليورو بوند،
َّ
ومع هوامش إضافية ال تتعدى .%1

التقليدية ّ
ّ
ّ
ّ
وهمية
تكرس املعاناة :احتكارات وشركات
آلية الدعم

البقاع ــ أسامة القادري
رغ��م دع��م ال�ح�ك��وم��ة لسعر امل� ��ازوت بواقع
السوداء
 3آالف ل � �ي ��رة ،ت� �ف ��رض ال � � ّس ��وق ّ
شح في توفر هذه
قوانينها على املواطنني:
ّ
ّ
الحيوية التي ارتفع سعر صفيحتها
املادة
ّ
«ال��رس�م��ي» م�ج��ددًا أم��س ،ب��واق��ع  100ليرة
ليصبح  16400ليرةّ .
ف��ال �ت � ّق��دي��رات ت�ف�ي��د ب� ��أن ح��وال��ى  %75من
م �ح��ط��ات ال ��وق ��ود ف ��ي ّال �ب �ق��اع ال تحتوي
على املازوت املدعوم ،ألنه أضحى يخضع
لتسعيرة ال �س��وق ال �س ��وداء ،ل�ي�ب��اع ك��ل 20
ل �ي �ت �رًا م �ن��ه ب �ف��ارق  1200ل �ي��رة ع��ن السعر
املحدد.
وض � � � ٌ�ع خ �ل ��ق ل � ��دى ال �ب �ق��اع �ي�ي�ن ح ��ال ��ة من
االع� �ت ��راض وال �ش �ك��وى ،ف��ي ظ��ل غ �ي��اب أي
ب��رن��ام��ج م��ن ش��أن��ه أن ي��وص��ل ال��دع��م الى
امل��واط��ن مباشرة ،ال أن يجعل منه صيغة
«اح �ت �ك��اري��ة» ألص �ح��اب م�ح�ط��ات معدودة
وشركات وهمية ،قادرة على الشراء ضمن
صيغة قانون «الكوتا» املفروضة بـ 400لتر
وما فوق.
هذا ما يحصل في منطقة البقاع األوسط
والغربي والشمالي ،حيث يخزن املازوت
ف��ي خ��زان��ات ضخمة ك��ان��ت م�ع��دة لتخزين
ّ
يستمر إلى
امل��ازوت املهرب سابقًا .تخزين
أن ُي��رف��ع ال��دع��م عنه وي�ع��ود س�ع��ره إل��ى ما
كان عليه سابقًا!.

خ ��ال ��د ص ،.ص ��اح ��ب م �ح �ط��ة ف ��ي البقاع
األوس� � ��ط ،ال ي �ن �ك��ر أن ��ه ي �ب �ي��ع امل� � ��ازوت في
م �ح �ط �ت��ه ب �س �ع ��ر ال� � �س � ��وق ال� � � �س � � ��وداء ،أي
بـ 17300ليرة للصفيحةّ .
يبرر ذلك بالقول:
«م � ��ا إن وض� �ع ��ت ال �ح �ك��وم��ة ال ��دع ��م حتى
حرمتناشركات التوزيع من الحصص».
وعن املازوت الذي يبيعه يضيف« :نشتريه
من محطات بقاعية حصصها كبيرة جدًا
ب��أسّ �ع��ار أغ �ل��ى م �م��ا ت�ب�ي�ع�ه��ا للمواطن».
ويؤكد أن هناك محطات في البقاع تصرف
ل�ه��ا ال�ح�ص��ص بكميات ض�خ�م��ة ،فيضطر
إلى أن يشتري منها الكميات التي يحتاج
إليها بـ 16900ليرة للصفيحة الواحدة.
شكوى ص .ال تقتصر على تسليم املازوت
ل�ت�ج��ار وم�ح�ط��ات م �ح��ددة ،ب��ل ع�ل��ى تدني
نسبة بيعه وفقدان ثقة املواطن بمحطته.
ّ
قضية غ�س��ان م .أك�ث��ر تعقيدًا ،فقد عوقب
ب �غ ��رام ��ة ق �ي �م �ت �ه��ا  3م�ل�اي�ي�ن ل� �ي ��رة ّ لبيعه
الرسمي .يقول إنه منذ
املازوت بغير سعره
ّ
أن وضع الدعم ُحرم من تسلم املازوت!

من جهته ،يشرح نقيب أصحاب املحطات
في لبنانّ ،سامي البراكس ،أسباب األزمة
بالتذكيرلاّ بأنه نبه منذ شهرين ،قبل أن يقر
ّ
يتكرر الخطأ في التوزيع ،ألن
الدعم« ،أ
التوزيع تتحكم به السوق السوداء».
وينتقد البراكس آلية الدعم ،ويشرح ّ
اآللية
ّ
ال �ت��ي ي�م�ك��ن اع�ت�م��اده��ا ب��ال �ق��ول إن ��ه ُيمكن
االس �ت �ط�لاع ع��ن ال�ك�م�ي��ة ال �ت��ي يستهلكها

ُ
املواطن طيلة فترة الشتاء ،وبعدها تقطع
بونات بالسعر الرسمي واملدعوم ،ويبقى
السعر ال��رس�م� ّ�ي غير امل��دع��وم على م��ا هو
ّ
عليه .وي��رى أن ه��ذه اآلل� ّ�ي��ة يمكن أن تحد
م��ن احتكار «امل ��ازوت امل��دع��وم» م��ن التجار
وأصحاب املولدات والشاحنات واملصانع
وتخزينه.
ّ
ويلفت البراكس إلى أنه خالل هذه العطلة
األس�ب��وع�ي��ة ن�ق��ص م��ن ال �س��وق ال�ب�ق��اع� ّ�ي 6
�ازوت ،واكتفى بالتمني
ماليني لتر م��ن امل � ً
النقص.
هذا
عن
مستقبال
بالتعويض
ّ
وختم البراكس كالمه بالتأكيد أن الفوضى
تبدأ من اللجان التي تكشف على املحطة
ومسافتها ومساحتها.
ّ
ّ
ويبدو أن األوض��اع تتجه ك��ل سنة صوب
األس ��وأ ف��ي ال�ب�ق��اع لناحية االس�ت�ف��ادة من
دعم املازوت فيما ليس واضحًا مدى إمكان
آليات ّ
اعتماد ّ
ذكية لتوزيع الدعم .مسألة
تزداد مع عودة ارتفع أسعار املحروقات.
وإل ��ى ج��ان��ب امل� ��ازوت ارت �ف��ع س�ع��ر قارورة
ال�غ��از زن��ة  10و 12.5كيلوغرامًا  200ليرة
لبنانية ،وأصبح  15900ليرة و 19300ليرة
على التوالي .وفيما بقي سعر البنزين (95
أوك �ت��ان) و 98أوك �ت��ان ث��اب�ت��ًا ع�ن��د  31ألف
ل�ي��رة و 31700ل�ي��رة ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،تراجع
سعر طن الفيول أويل ( %1كبريت) دوالرًا
واح� �دًا إل��ى  501دوالر .واس �ت �ق� ّ�رت أسعار
باقي املشتقات النفطية.

كهرباء

ّ
«نقابات الكهرباء» تدعم باسيل :العمال شركاء في اإلصالح
أعلنت نقابات «كهرباء لبنان» و«كهرباء
ق� ��ادي � �ش� ��ا» و«امل� �ص� �ل� �ح ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة لنهر
ال �ل �ي �ط��ان��ي» ،أم� ��س ،ت��أي �ي��ده��ا خ �ط��ة وزير
الطاقة جبران باسيل اإلصالحية ،مشددة
على ضرورة إشراك النقابات في أي تعديل
يطال قانون الخصخصة الرقم .2002/462
وأط�ل�ق��ت ال�ن�ق��اب��ات م��وق�ف�ه��ا ب�ع��د اجتماع
عقدته في مبنى نقابة كهرباء لبنان ،وكان
ٌ
ب�ح��ث ف��ي آخ��ر ال�ت�ط� ّ�ورات االق�ت�ص��ادي��ة وال
سيما في ما يتعلق بشؤون قطاع الكهرباء
وشجونه.
وأص� � � ��در امل �ج �ت �م �ع��ون ب� �ي ��ان ��ًا أك� � � ��دوا فيه
ت��أي �ي��ده��م ال ��وزي ��ر ج� �ب ��ران ّب��اس �ي��ل لجهة
ال �خ �ط��ة االص�ل�اح �ي ��ة ال �ت ��ي مل� ��ح إل �ي �ه��ا في
خ�لال ل�ق��اءات��ه م��ع مؤسسة ك�ه��رب��اء لبنان
ف��ي ح�ض��ور النقابة وال�ت��ي أك��دت الحفاظ

على حقوق العمال واملستخدمني وتفعيل
دور املؤسسة للقيام بواجبها الوطني كما
كانت في السابق.
غ �ي��ر ّأن ال �ن �ق��اب��ات امل �ج �ت �م �ع��ة ،ب �ن � ً
�اء على
ت ��وج� �ه ��ات ال �ح �ك ��وم ��ة م� ��ن خ �ل��ال بيانها
ال ��وزاري ال��ذي ش��دد على ض��رورة تطبيق
م �ف��اع �ي��ل ات �ف ��اق ��ات م��ؤت �م��ر «ب ��اري ��س –»3
وت� �ح ��دي� �دًا م ��ا ي �خ �ت��ص ب� ��إش� ��راك القطاع
ال�خ��اص ف��ي ك�ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ،أك��دت النقاط
اآلتية:
• ض� � ��رورة ت �ع��دي��ل امل� � ��ادة  45م ��ن قانون
ال �خ �ص �خ �ص��ة ال ��رق ��م ( 2002/462تنظيم
ّ
الخاصة بحقوق العمال
قطاع الكهرباء)
ّ
واملستخدمني كما عدلتها النقابات.
• إش� ��راك ال �ن �ق��اب��ات ف��ي أي ت�ع��دي��ل يطال
القانون املذكور ووضع الخطط اإلصالحية

الالزمة للكهرباء.
وشدد البيان على التمسك بجميع الحقوق
املكتسبة واملطالب املرفوعة سابقًا .وحذر
م��ن ال �ل �ج��وء إل ��ى «أي ت �ش��رك��ة ل�ل�ق�ط��اع ما
ل��م ت �ش��ارك ال �ن �ق��اب��ات ف��ي وض ��ع القرارات
وات �خّ��اذ أي إج � ��راءات م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة» .ولفت
إلى أن النقابات ستجري «سلسلة لقاءات
م ��ع امل �س ��ؤول�ي�ن امل � ُع �ن �ي�ين ل��وض �ع �ه��م أمام
م�س��ؤول�ي��ات�ه��م اذا ات �خ��ذ أي ق ��رار م��ن دون
الرجوع الى القاعدة العمالية».
وأع �ل��ن امل�ج�ت�م�ع��ون أن �ه��م ف��ي ص ��دد وضع
خطة عمل ملواجهة أي ت �ط� ّ�ورات ،مؤكدين
اس � �ت � �ع ��داده ��م الس� �ت� �ع� �م ��ال ك� ��ل الوسائل
املشروعة التي كفلها الدستور لتصحيح
أي تجاوز لحقوق العمال وديمومة العمل.
(األخبار)

باختصار
◄ ح ��واف ��ز ل �ل �ش��رك��ات ل�ت�ش�ج�ي�ع�ه��ا ع �ل��ى إدراج
أسهمها في البورصة
م��وض��وع ك���ان م���دار ب��ح��ث ب�ين وزيرة
امل����ال ّري����ا ال��ح��س��ن (ال����ص����ورة) ولجنة
ب���ورص���ة ب����ي����روت ،ب���رئ���اس���ة رئيسها
ب��ال��وك��ال��ة ال��دك��ت��ور غ��ال��ب محمصاني،
وت����ن����اول االج���ت���م���اع ض�������رورة إعطاء
األول���وي���ة ل��ت��ع��ي�ين ل��ج��ن��ة ج���دي���دةّ ،نظرًا
إلى انتهاء مدة اللجنة الحالية ،توخيًا
الستمرار عمل البورصة بصورة منتظمة .وكذلك شددت
اللجنة ع��ل��ى أه��م��ي��ة التعجيل ف��ي إق����رار م��ش��روع قانون
األس����واق امل��ال��ي��ة .وت��ط ّ��رق االج��ت��م��اع إل��ى م��ش��روع تطوير
النظام اإللكتروني للتعامل في البورصة ،ومتابعة املنحة
الفرنسية املخصصة ل��دراس��ة ال��س��وق امل��ال��ي��ة ف��ي لبنان
وتقويمها.
ّ
◄ ل �ج �ن �ـ��ة ت �ح��ق��ق ل �ل �ك �ش��ف ع �ل��ى ال �ن �ه��ر الكبير
الجنوبي
ق��ام وزي��ر الطاقة واملياه جبران باسيل بتشكيلها وذلك
ع��ل��ـ��ى أث���ر م���ا ورد ف���ي ب��ع��ض وس���ائ���ل اإلع��ل��ام اللبنانية

وال��س��وري��ة ع��ن انهيار الساتر ال��ت��راب��ي ف��ي النهر الكبير
الجنوبي على ال��ح��دود الشمالية مع الجمهورية العربية
السورية ،وحدد باسيل مهمة اللجنة بالكشف على النهر
والتحقق مما حصل ،وبيان الجهات املسؤولة ليبنى على
األمر مقتضاه.
◄ زيادة موازنة الزراعة في مشروع موازنة 2010
وفق اتفاق تم أمس بني وزي��ري املال والزراعة ّريا الحسن
وحسني ال��ح��اج حسن ،وق��ال��ت الحسن إن ال��زي��ادة التي تم
االتفاق عليها تلبي حاجات وزارة الزراعة والقطاع ،وتساهم
ف��ي تطويرهما م��ن الناحيتني البشرية وامل���ادي���ة ،مشددة
على أن وزارة الزراعة ستقدم خالل أيام املشروع النهائي
ملوازنتها في ضوء ما تم االتفاق عليه خالل االجتماع.
◄ امل � ��زارع � ��ون س �ي �ق �ط �ع��ون ال� �ط ��رق ��ات وينفذون
إضرابات شاملة
وذل���ك إذا ل��م يعمل امل��ع��ن ّ��ي��ون ،على إل���زام ش��رك��ة ساليا ـــــ
ب��خ��ع��ازي امل��س��ت��وردة ل��ب��ذار ال��ب��ط��اط��ا بتسليم البضاعة
املتفق عليها مع امل��زارع�ين ،وقالت النقابات والتعاونيات
وال��ف��اع��ل��ي��ات ال��زراع��ي��ة ف��ي ال��ش��م��ال ،ف��ي رس��ال��ة ّ
وجهتها

إل��ى ال��رؤس��اء ال��ث�لاث��ة ،إن شركة ساليا ـــــ بخعازي التي
تحتكر بشكل أو بآخر استيراد بذار البطاطا من الشركة
الهولندية  ،HZPCوبعدما س ّ��دد امل��زارع��ون كامل الثمن
املطلوب ،فوجئوا بأن الباخرة التي تحمل البذار وصلت
إلى مرفأ طرابلس وأن الكمية ناقصة بنسبة  35في املئة
الطلب
من املتعاقد عليه .فيما دعت الشركة املزارعني إلى
ً
من وزير الزراعة السماح بإدخال بذار  A CLASSبدال
من ،E CLASSعلمًا بأن هذه النوعية ممنوع إدخالها إلى
لبنان ألنها غير مطابقة لدفتر الشروط لدى وزارة الزراعة
وال تناسب أراضي لبنان.
◄ تحميل منتسبي «التعاونية»  %10من نفقات
االستشفاء
وذلك وفق قرار صدر عن مجلس إدارة تعاونية موظفي
الدولة في  ،2009/12/28على أن ال تزيد قيمة هذه النسبة
على  500أل��ف ليرة ملوظفي الفئتني الخامسة والرابعة،
وم��ل��ي��ون ل��ي��رة لبنانية مل��وظ��ف��ي ال��ف��ئ��ات :ال��ث��ال��ث��ة والثانية
واألولى.
كذلك يتحمل املنتسب نسبة  %25من النفقات في حال
استشفاء ذوي العهدة ،وتتحمل التعاونية كامل نفقات
االستشفاء الناجمة عن إصابة املنتسب بمرض أو حادث

ّ
أو علة بسبب الوظيفة أينما تم االستشفاء ،على أن يعمل
ً
ابتداء من مطلع العام الجاري ،بحيث يعفى
بهذا القرار
املنتسب بدءًا من هذا التاريخ من دفع أي مبلغ قبل الدخول
ّ
بتحمل النسب املحددة في
إلى املستشفى ،ويكتفى فقط
القرار وذلك عند املغادرة.
◄ ت�غ�ط�ي��ة ص�ح�ي��ة ش��ام �ل��ة ل� ��ذوي االحتياجات
الخاصة
وذل������ك ب���ع���دم���ا أص������در وزي������ر الصحة
العامة محمد جواد خليفة (الصورة)
تعميمًا يتعلق ب��آل��ي��ة ت��أم�ين التغطية
ذوي
الشاملة الستشفاء األش��خ��اص ً
االح���ت���ي���اج���ات ال���خ���اص���ة وذل������ك عمال
ب���أح���ك���ام ال���ق���ان���ون رق����م 2000/220
املتعلق بحقوق األش��خ��اص ّ
املعوقني،
وال سيما املادتني 28و 29منه ،وطلب خليفة من الجهات
املعنية التطبيق والتقيد بالتعميم تحت طائلة املسؤولية
واملساءلة واتخاذ اإلج��راءات اإلداري��ة والقانونية املناسبة
وفقًا للقوانني واألنظمة املرعية اإلجراء التي قد تؤدي إلى
فسخ العقد مع املستشفيات املخالفة.
(األخبار ،وطنية ،املركزية)

