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متابعة

لجنة املال أنجزت املوازنة ...أين قطع الحساب؟
كل مشترك يدفع
يوميًا ثمن متر مكعب
من المياه ،ويتفاوت
سعر المتر المكعب بين
منطقة وأخرى

ّ
لكل ع��داد ،وهذه الكلفة لن يتحملها
امل��واط �ن��ون ،ب��ل م��ؤس�س��ات امل �ي��اه في
املناطق ،علمًا ب��أن الجزء املخصص
للعدادات في سلفات الخزينة ليس
ك��اف �ي��ًا ،وب��ال �ت��ال��ي س�ي�خ� ّ�ص��ص جزء
م� ��ن م � �س ��اع ��دات ب �ع ��ض املؤسسات
الدولية لتحقيق هذا الغرض .وتلفت
املصادر إلى أن هذا املشروع ال يمكن
أن ينتهي خالل عام واحد ،إذ يستلزم
ع��ام�ين وم��ن املمكن  3أع ��وام .وتشير
إل��ى أن ه��ذا اإلج��راء يجب أن يتكامل
م��ع إج � ��راءات وت�ج�ه�ي��زات ي �ق��وم بها
امل��واط�ن��ون ،م��ن حيث فصل خزانات
امل� �ي ��اه ،ل�ي�ص�ب��ح ل �ك��ل م �ش �ت��رك خزان
خ� ��اص ب� ��ه ،وذل � ��ك ل �ت �ح��دي��د الحجم
الحقيقي الستخدام املياه.
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ،ف � ��إن ال� �ع� �ج ��ز الحاصل
ل �ي��س ص ��دف ��ة ،إذ ت��دخ��ل ال �ك �ث �ي��ر من
امل �ع �ط �ي��ات ال �ت��ي ت�ج�ع��ل م �ن��ه قضية
ّ
بحد ذاتها .ولكن من األم��ور الفاقعة
ف��ي ه��ذا امل�ج��ال ،النقص الرهيب في
ع��دد امل��وظ�ف�ين ف��ي م��ؤس�س��ات املياه،
وخ � �ص ��وص ��ًا ال � �ش� ��واغ� ��ر الحاصلة
ف ��ي امل ��واق ��ع امل �ت �ق��دم��ة م ��ن مديريات

ال �ه �ن��دس��ة وامل �ت �خ �ص �ص�ين ،إذ تبلغ
ن�س�ب��ة ال �ش��واغ��ر ف ��ي م��ؤس �س��ة مياه
ب �ي ��روت وج �ب��ل ل �ب �ن��ان  44ف ��ي املئة،
البقاع و75
فيما هي 70في املئة في ً
في املئة في الجنوب ،وصوال إلى 76
في املئة في الشمال.
وب � �ن� � ً
�اء ع �ل��ى ه � ��ذا ال � ��واق � ��ع ،ستقوم
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،وف � ��ق ب ��اس� �ي ��ل ،بتقديم
مساهمات سنوية مادية ملؤسسات
امل � �ي � ��اه ع� �ل ��ى ف � �ت� ��رة ث �ل ��اث سنوات،
ليصبح ف��ي إم �ك��ان ه��ذه املؤسسات
ال��وص��ول إل��ى مرحلة ال�ت��وازن املالي،
الذي يسمح لها الحقًا باالتكال على
ن�ف�س�ه��ا .وع �ل��ى ه ��ذا األس � ��اسُ ،رصد
مبلغ  45مليار ليرة في موازنة عام
 ،2010م�ق�س�م��ة ع�ل��ى ع�ش��ري��ن مليار
ليرة ملؤسسة مياه البقاع ،و 15مليارًا
ملؤسسة مياه الشمال ،و 10مليارات
مل��ؤس�س��ة م �ي��اه ال �ج �ن��وب ،وق��د قررت
وزارة الطاقة واملياه أن تسحب نصف
ه��ذه القيمة سلفة خزينة إلعطائها
إل��ى امل��ؤس �س��ات ك��ي ت�ب��دأ باألعمال،
ومن ثم ّ
تحول إليها النصف الثاني،
ما يؤكد استمرار الرقابة واملتابعة
من الوزارة على املؤسسات في كيفية
تنفيذ هذه األعمال.
وكشف عن «أن هذا العمل يترافق مع
م�ح��اول��ة توفير األم ��وال م��ن مصادر
أخ ��رى ،وامل�ح�ص�ل��ة النهائية تفضي
من خ�لال مبلغ  30مليون دوالر إلى
ّ
تركيب  42ألفًا و 700عداد مياه ،ومد
 273كليومترًا م��ن ال�ش�ب�ك��ات ،وحفر
 25ب�ئ�رًا وإن �ج��از  8خ��زان��ات للمياه،
وت��أه �ي��ل أو إن �ش��اء  11م�ح�ط��ة ضخ،
وب��ذل��ك يستفيد م��ن ه ��ذه الخدمات
 630ألف نسمة على مجمل األراضي
اللبنانية» ،على أن تبدأ أولى األعمال
التنفيذية ف��ي آذار  ،2011واملرحلة
األولى ستنتهي بمعظمها في نهاية
عام  2011وبداية عام .2012

كنعان :نأمل إحالة مشروع موازنة  2011وفق املهل الدستورية
أعلن رئيس لجنة امل��ال وامل��وازن��ة النيابية،
النائب إبراهيم كنعان ،أن اللجنة أنجزت
مشروع قانون موازنة  2010من دون قطع
ال �ح �س��اب (ح �س��اب س�ن��ة  2008ك�م��ا ينص
ال ��دس� �ت ��ور) ،وب��ال �ت��ال��ي ال ي �م �ك��ن إقرارها
ونشرها قبل إق��رار قطع الحساب ،ما دفع
ك�ن�ع��ان إل��ى ال �ق��ول« :ل�ت�ك��ن األم ��ور واضحة
لدى من يريد أن ينهي امل��وازن��ةُ ،فليتفضل
إل��ى إق��راره��ا في الهيئة العامة وتنشر في
الجريدة الرسمية ...علمًا بأن قطع الحساب
في يد لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة
سعد الحريري».
ع �ق��دت ال �ل �ج �ن��ة ج �ل �س��ة أم� ��س ف ��ي املجلس
ال�ن�ي��اب��ي ،ب��رئ��اس��ة ك�ن�ع��ان ال ��ذي أش ��ار إلى
«إن � �ج� ��از م � ��واد ع��ال �ق��ة ف ��ي م� ��وازن� ��ة وزارة
األش �غ��ال ،فيما ل��م يبق إال بنود عالقة من
وزارات أخرى قد تستدعي جلسة واحدة أو
اللجنة ق��د أن�ج��زت املوازنة
اثنتني ،فتكون
ُ
مع التعديالت التي أجريت ،سواء في مواد
القانون أو على اعتمادات الوزارات.»...
بذلك ،لم يبق إال إقرار قطع الحساب .غير أن
ه��ذا األم��ر ،بحسب كنعان« ،ليس له عالقة
باملجلس النيابي وال باللجنة» ،موضحًا
أنه ال يمكن اعتبار األمر من ضمن مسؤولية
ّ
اللجنة إذا ق��دم��ت م�س��اع��دة إلي�ج��اد حلول

ملشاكل لدى الحكومة ووزارة املال .فاللجنة
لم تتجاوز املهلة الدستورية إلقرار املوازنة،
ّ
والتي تمتد بني شهر تشرين األول ونهاية
السياسية
السنة ،على الرغم من املناخات ً
وال� �ت� �ج ��اذب ��ات واالت � �ه� ��ام� ��ات ،آم� �ل��ا إحالة
مشروع موازنة  2011في املهل أيضًا.
ّ
وي� � �ش � ��دد ع� �ل ��ى م� ��وض� ��وع ق� �ط ��ع الحساب
يطالب
«ال��ذي يفترض أن يرسل إلينا وأن
ّ
ب��ه ك��ل ال �ن��واب ،ألن��ه أم��ر مهم ج� �دًا» ،مذكرًا
ب ��أن «ال �ج �ل �س��ات ال �ت��ي ن�ع�ق��ده��ا م��ع وزيرة
امل��ال ليست جلسات مقاضاة ،وال جلسات
م �ح��اس �ب��ة ،ب ��ل ن�ت�ج��ت م ��ن م��وق��ف لديوان

على الجميع التعاون
على إحالة قطع الحساب
وتكوين حساب المهمة
بشكل سليم

امل�ح��اس�ب��ة ي�ق��ول ف�ي��ه إن ه�ن��اك مشكلة في
ح �س ��اب ��ات ال� ��دول� ��ة م �ن��ذ  17ع ��ام ��ًا ،ولذلك
نتمنى على الجميع ال�ت�ع��اون على إحالة
ق �ط��ع ال� �ح� �س ��اب وت� �ك ��وي ��ن ح� �س ��اب املهمة
بطريقة سليمة».
على صعيد موازنة وزارة األشغال ،أوضح
ك�ن�ع��ان أن ال�ل�ج�ن��ة أق � ّ�رت  150م�ل�ي��ون ليرة
مكافأة للمراقبني الجويني في مطار بيروت،
ً
بناء على طلب رئيس لجنة األشغال النائب
ّ
محمد قباني ...أيضًا أقرت اللجنة عددًا من
م ��واد ق��وان�ين ال �ب��رام��ج ،وب�ق��ي ه�ن��اك أربعة
ّ
ستقر ف��ي جلسة أو اثنتني
ق��وان�ين ب��رام��ج
مخصصتني للبنود العالقة .كذلك درست
اللجنة اع�ت�م��ادات ال�ن��واب« ،ففي السنوات
امل��اض �ي��ة ل ��م ت�خ�ص��ص اع �ت �م ��ادات ألن ��ه لم
ي�ك��ن ه �ن��اك م ��وازن ��ات ت�ط�ب��ق ع�ل��ى القاعدة
االث �ن��ي ع �ش��ري��ة ،وك ��ان ه �ن��اك ش�ب��ه إجماع
من النواب على استعادة هذه االعتمادات،
لجنة امل��ال ق��رارًا بمبلغ  25مليارًا
فاتخذت
و 600مليونًا ُت ّ
خصص العتمادات النواب،
ليكون لكل نائب  200مليون ليرة عن هذه
ُ ّ
ويحدد املبلغ املتعلق بالسنوات
السنوات،
امل�ق�ب�ل��ة ب��ال�ت�ع��اون وب��ال�ت�ف��اه��م م��ع وزارتي
املال واألشغال.
(األخبار)

مؤتمر
ّ
ّ
تجار أدوية النحل يبتزون وزارة الزراعة
احتدم النقاش بني وزي��ر ال��زراع��ة ،حسني
ّ
والنحالني اللبنانيني في
ال�ح��اج حسن،
ّ
«امل�ن�ت��دى ال��راب��ع مل��رب��ي النحل ف��ي البحر
امل� �ت ��وس ��ط» ،ال � ��ذي ن �ظ �م��ه ب��رن��ام��ج األمم
املتحدة اإلنمائي (آرت غولد) ،أم��س ،في
مبنى نقابة املهندسني .الحوار بدأ عاديًا
بني الطرفني ،فقد استمع ّ
النحالون بشغف
واض � ��ح ل� �ط ��روح ��ات ال ��وزي ��ر ع ��ن قضايا
ت��وا ّج�ه�ه��م ،الف�ت��ًا إل��ى أن بعض املزارعني
ي � ��رش � ��ون ال �ل �ي �م ��ون ب ��امل� �ب� �ي ��دات ّ 18مرة
خالل السنة ،موضحًا أن ال��وزارة تخطط
ّ
متخصصة،
لفحص العسل في مختبرات
كما ج��رى بالنسبة إل��ى ال�ت�ف��اح ،ويجري
اآلن مع الحليب.
ّ
لكن معالم الخالف بني الطرفني تبلورت
ت � ��دري� � �ج � ��ًا ،وخ � �ص� ��وص� ��ًا ع � �ن� ��دم� ��ا أعلن
ال� �ح ��اج ح �س��ن أن� ��ه س �ي �ت �ح��دث «بجرأة»
ع��ن م��وض��وع األدوي� ��ة امل�ط�ل� ّ�وب��ة ملكافحة
«عنكبوت ال�ف��رواز» ،ال��ذي يؤثر سلبًا في
إنتاج النحل ،مشيرًا إلى أن اإلحصاءات

ّ
ت � ��دل ع �ل��ى وج � ��ود  4100ن � ّ�ح ��ال لبناني
(اإلحصاء ينقص قريتني) .فالحاج حسن
غير مقتنع بمناقصتي أدوي��ة «الفرواز»
ألنهما «ت�ع�ج��ان ب��ال�ش��وائ��ب» ،وبالتالي،
فإنهما عالقتان منذ شهور .هنا ،حصلت
ّ
م� � �ش � ��ادة ط �ف �ي �ف��ة ،ع� �ن ��دم ��ا خ ��اط� �ب ��ه أحد
ال�ن� ّ�ح��ال�ين« :أن��ت ت�ض��رب ال�ق�ط��اع» .أجاب
الحاج حسن سريعًا« :أنا أضرب الوزارة»،
ّ
معقبًا أنه «ال يستطيع تحمل مسؤولية
ال �ف �س��اد ال �ق��ائ��م ف�ي�ه��ا ع�ل��ى م ��دى سنوات
خلت» ،وأنه «لن يقبل أن تستمر العالقة
م��ع املتعهدين (ت�ج� ّ�ار األدوي ��ة الزراعية)
بالطريقة ذاتها» ،وملح إلى محاولة هؤالء
ابتزاز ال��وزارة ،وأكد أن املشكلة تكمن في
«ال�ط��ري�ق��ة ال�ت��ي ت�ج��ري بها األم ��ور ال في
دعم ّ
النحالني».
وع �ن��دم��ا ان�ط�ل�ق��ت م��وج��ة ات �ه��ام��ات ضد
ال � � ��وزارة ،أع �ل��ن ال �ح��اج ح�س��ن أن موازنة
األدوية واملبيدات في وزارة الزراعة تبلغ
 3مليارات ليرة ،فيما تبلغ كلفة املبيدات

املطروحة من املتعهدين املحليني ملياري
ليرة ،وبالتالي فمن غير املعقول أن يمنح
الوزير ثلثي املبلغ لقطاع واحد.
إل ��ى ذل ��ك ،ب ��رزت مشكلة ال �س �ي��ارات التي
يستخدمها امل � ّ
�رب ��ون ل�ن�ق��ل ال�ن�ح��ل خالل
ال �ف �ص��ول ،فبحسب ال �ح��اج ح�س��ن طلبت
ودافع
ال� � ��وزارة ت�ن�ظ�ي��م ه ��ذه ال� �س� �ي ��اراتّ ،
ع��ن األم ��ر ب�ط��ري�ق��ة غ�ي��ر م �ب��اش��رة ،مذكرًا
ّ
املسجلني في الوزارة
النحالني بأن نصف
للحصول على ترخيص لسياراتهم (وما
ينتح م��ن ه��ذا الترخيص م��ن تسهيالت)
تحت ذريعة نقل النحل ،ال يملكون قفير
ن �ح��ل واح� � � �دًا ،م ��ن أص� ��ل  167أل� ��ف قفير
موجود في لبنان.
ف��ي امل�ح�ص�ل��ة ،ي��رف��ض ال��وزي��ر الخضوع
لالبتزاز املحلي ،وقد طلب من الحاضرين
ف ��ي امل �ن �ت��دى م �ن��اق �ش��ة إم� �ك ��ان الحصول
على مناقصات بديلة لشراء األدوي��ة من
الخارج.
(األخبار)

باختصار
◄ مكافحة ارتفاع األسعار مطلوبة
مواقف أطلقها أمس عدد من القوى النقابية واألهلية والحزبية؛ فقد عقدت
األم��ان��ة العامة لـ«جبهة التحرر العمالي» اجتماعها ال ��دوري ،وناقشت
األوض � ��اع امل�ع�ي�ش�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ف��ي ظ��ل ال��وض��ع ال�س�ي��اس��ي املأزوم
واملتشنج ،مناشدة وزير االقتصاد ووزراء الخدمات واملسؤولني «وقف
االرتفاع الجنوني لألسعار وتالعب التجار ،وتفعيل دور مديرية حماية
املستهلك في وزارة االقتصاد ،وااللتفات إلى قضايا املواطنني ومطالبهم
املعيشية» ،إذ إن ّ
«حجة الوضع األمني والسياسي ال تعفي املسؤولني
من واجباتهم ،ودوره��م في إعطاء أولويات املواطنني اهتمامهم ،فمعظم
القرارات املطلوبة تحل إداريًا داخل وزاراتهم».
وف ��ي ال�س�ي��اق ن�ف�س��ه ،ق��ال رئ �ي��س االت �ح��اد ال �ع��ام ل�ن�ق��اب��ات ع �م��ال لبنان
مارون الخولي ،إن إعادة العمل بالقرار  1/277الذي يحدد نسب األرباح
التجارية القصوى على السلع واملنتجات الحيوانية والحبوب والزيوت
وغ�ي��ره��ا «ه��و م��دخ��ل أس��اس��ي ملعالجة غ�لاء األس �ع��ار ،وه��ذه مسؤولية
تتحمل تبعاتها الحكومة اللبنانية ،وخصوصًا بعد غيابها القسري من
أكثر من  3سنوات عن مراقبة األس�ع��ار» ،داعيًا رئيس الحكومة سعد
ال�ح��ري��ري« ،إل��ى ترجمة االجتماعات إل��ى إج ��راءات واق�ت��راح��ات تخفض
األس �ع��ار وت�م�ن��ع ع ��ودة االرت� �ف ��اع إل �ي �ه��ا ،وت��أك �ي��د ت�ن�ف�ي��ذ ال �ق��رار 1/277
بصرامة».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ب�ح��ث «ت�ج�م��ع ال�ه�ي�ئ��ات األه �ل�ي��ة» ف��ي بعلبك ،ارت �ف��اع أسعار
امل�ح��روق��ات وامل ��واد االس�ت�ه�لاك�ي��ة ،ف��أص��در املجتمعون بيانًا يطلب من

ال��رؤس��اء الثالثة وال� ��وزراء وال�ن�ق��اب��ات ،العمل على ً خفض األس �ع��ار ،وال
سيما م��ادة امل��ازوت التي تستعمل للتدفئة ،فضال عن ض��رورة خفض
أسعار امل��واد الغذائية ،واألدوي ��ة ،التي تضاعفت وارتفعت إل��ى درج��ة ال
تطاق.
◄ قضية تعاونيات لبنان على طريق الحل
هذا ما أعلنه وزير الزراعة ،حسني الحاج حسن ،إثر استقباله وفدًا من
أص�ح��اب ال�ح�ق��وق وامل�س��اه� ًم�ين ف��ي ت�ع��اون�ي��ات لبنان  .COOPفقد قال
للوفد إن امللف استمر طويال وتحول من مشكلة داخل التعاونيات إلى
ملف شائك بسبب الفساد ّ
وتعمد سلب الناس أموالهم ،ال سوء اإلدارة،
الفترة املاضية
باإلضافة إلى األداء السيئ للمدير العام للتعاونيات ،طوال ّ
وتلكؤ الدولة في ُوضع امللف قيد املعالجة .وشدد على أن الحل بعيد عن
املحاصصة ،إذ ست َبت أسماء اللجنة التي ستتولى إدارة امللف قريبًا جدًا
ً
بناء على معايير حددت لالختيار بالتوافق مع وزيرة املال ريا الحسن
َ
ُليعرض ف��ي م��ا بعد على رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس
الحكومة ،تمهيدًا لعرض امللف على مجلس ال ��وزراء وإص ��دار مرسوم
التعيني.
وعرض محمد قاسم ،باسم املساهمني مصير امللف بعد  3أشهر على
ص��دور ال�ق��ان��ون ال�خ��اص ب��ه وم ��رور  3أش�ه��ر عليه ،منبهًا إل��ى محاولة
الستباحة الفروع وتجهيزاتها.
(األخبار ،وطنية)

