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حماية المستهلك

مطحنة «بقاليان» و«تجار الخبز»:

النمط المافياوي
حالة الفلتان في السوق املواكبة
التي تنعكس سلبا على املستهلك
اللبناني ،استشرت إلى ّ درجة أن
املخابز واألفران استغلت ّ
قصة
مطحنة «بقاليان» التي رفعت،
منفردة ،سعر طن الطحني بقية
 20ألف ليرة ،لتطالب فورًا بعودة
الدعم .كان بإمكان املخابز أن تشتري
الخبز من أي مطحنة ثانية في لبنان،
لكنها ّقررت أن تطالب برفع سعر
االكتشاف املذهل ،أن وزارة
الخبز.
ّ
االقتصاد «غضت» النظر عن انخفاض
الربطة مرتني حتى «انجلق»
وزن
ّ
ّ
التجار وحفزت أطماعهم
محمد وهبة
«ب �ح� ّ�ج��ة أن إح� ��دى امل �ط��اح��ن رف�ع��ت
س �ع��ر ط ��ن ال �ط �ح�ي�ن ،أق � ��دم أص �ح��اب
األف ��ران ،وبسرعة قياسية ،الختالق
أزم ��ة خ�ب��ز م��ن خ�ل�ال ال�ت�ل��وي��ح ب��رف��ع
س �ع��ر رب �ط��ة ال �خ �ب��ز» .ه ��ذه ال �ع �ب��ارة
ال �ت��ي وردت ف��ي ب �ي��ان ات �ح��اد ال��وف��اء
لنقابات العمال واملستخدمني أمس،
ت �ش �ي��ر ب� ��وض� ��وح إل � ��ى ط ��ري �ق ��ة ع�م��ل
م ��اف �ي ��ات ص �ن��اع��ة ال �خ �ب��ز وس�ع�ي�ه��ا
ال��دائ��م لتحقيق أرب��اح غير مشروعة
من جيوب املستهلكني.
م��وض��وع ال�خ�ب��ز أص�ب��ح ف��ي ال �ت��داول

م �ن��ذ أي � ��ام .امل �ش �ه��د ل ��م ي�خ�ت�ل��ف ع�م��ا
كان يحصل في السوق املحلية خالل
ال �س ّ�ن��وات امل��اض �ي��ة .ك ��ان األم ��ر ي�ب��دأ
بخضة ف��ي ال�ق�ط��اع تليها تهديدات
برفع األسعار ثم مفاوضات تنتهي
ب��ات �ف��اق ع�ل��ى دع ��م ال�خ�ب��ز أو خفض
وزن الربطة وبالتالي رف��ع سعرها.
ه ��ذه امل � � ّ�رة ل��م ي�خ�ت�ل��ف األم� ��ر ك�ث�ي�رًا؛
ف��ال�خ�ض��ة ب ��دأت م��ع ام�ت�ن��اع مطحنة
«بقاليان» عن تسليم املخابز طحينًا
ب ��األس� �ع ��ار ال� �س ��ائ ��دة ،أي  590أل��ف
ل�ي��رة للطن ال��واح��د وإص��راره��ا على
رف��ع سعر طن الطحني  20أل��ف ليرة.
وف ��ي امل �ق��اب��ل ،ك ��ان أص �ح��اب األف ��ران
ي� �ن� �ت� �ظ ��رون ه � � ��ذه ال � �ف � ��رص � ��ة ،ف �ع �م��د
بعضهم إل��ى ت�س��وي��ق أخ �ب��ار ع��ن أن
ال �ط �ح�ين م �ق �ط��وع ب��ال �س �ع��ر ال �س��ائ��د،
وأن ال �س �ع ��ر ال� �ج ��دي ��د ي� �ف ��رض ع�ل��ى
األف��ران أن تزيد سعر الربطة لسداد
الكلفة اإلضافية الناتجة من ارتفاع
سعر طن الطحني  20ألف ليرة.
س � �ل� ��وك أص� � �ح � ��اب األف � � � � ��ران ل � ��م ي �ك��ن
ال �ق �ص��د م �ن��ه ال �ض �غ��ط ع �ل��ى مطحنة
«بقاليان» لدفعها نحو بيع الطحني
بسعر  590أل��ف ل�ي��رة للطن ال��واح��د،
ّ
موجهة نحو وزارة
بل كانت سهامه
االقتصاد ،وتحديدًا نحو املال العام،
ب �ع��دم��ا ع � ّ�ودت� �ه ��م ع �ل��ى ال� �غ ��رف م�ن��ه
ع �ب��ر آل� �ي ��ات دع� ��م ال �ط �ح�ي�ن وال �خ �ب��ز،
ف�ه��م س��رع��ان م��ا ط��ال�ب��وا ب��دع��م سعر
الطحني!
ال �ل ��اف� � ��ت ،أن م� �ط� �ح� �ن ��ة «ب � �ق ��ال � �ي ��ان»
ل ��م ت� �ب � ّ�رر خ� �ط ��وة زي� � ��ادة ال �س �ع��ر 20
أل ��ف ل �ي��رة ل �ل �ط��ن ب��ارت �ف��اع األس �ع��ار
ال� �ع ��امل� �ي ��ة ل� �ل� �ق� �م ��ح ،ب � ��ل ه � ��ي اك �ت �ف��ت
باإليحاء لزبائنها أن التصدير إلى
س��وري��ا ه��و أرب ��ح ل�ه��ا م��ن ال�ب�ي��ع في

ركب أصحاب األفران موجة «املطحنة» التي تبتز الدولة لنيل مستحقاتها (مروان بو حيدر)

تجار الخبز خفضوا وزن
الربطة بقرار جماعي 13
غرامًا

ل�ب�ن��ان .ل�ك��ن ال��وق��ائ��ع ال�س��وق�ي��ة التي
اس �ت �ق �ت �ه��ا «األخ � �ب � ��ار» م ��ن ال�لاع �ب�ين
األس��اس �ي�ي�ن ف��ي ال �س ��وق ،ت�ش�ي��ر إل��ى
أن م �ط �ح �ن��ة «ب � �ق� ��ال � �ي� ��ان» ت� �ع� �ل ��م أن

زبائنها االساسيني هم في لبنان وال
يمكنها أن تخسر أي منهم من أجل
تحقيق أرب��اح متواضعة في السوق
ال � �س� ��وري� ��ة ،وب ��ال� �ت ��ال ��ي ف � ��إن ت ��وري ��د
ك� �م� �ي � ّ�ات م� ��ن ال� �ط� �ح�ي�ن إل� � ��ى س ��وري ��ا
ال ت �ن ��ف ��ذه ��ا امل �ط �ح �ن��ة ع �ل ��ى ح �س��اب
زبائنها اللبنانيني «وهذا األمر أكثر
�اف ل �ل �ق��ول ب ��أن ال �ت �ص��دي��ر إل��ى
م��ن ك� � ٍ
سوريا ليس سببًا لزيادة السعر في
لبنان ،ال بل إن هذه الزيادة البسيطة
ال ت�ح�ق��ق أرب ��اح ��ًا ك �ب �ي��رة للمطحنة
ال �ت��ي ت �ب �ي��ع ن �ح��و  5000ط ��ن ط�ح�ين
ش �ه��ري��ًا» ي �ق��ول م �ص��در م�ط�ل��ع .علما
ان ح�س��اب��ًا ب�س�ي�ط��ًا ي �ب�ّي�نّ ان «ال��رب��ح
م��ن ال��زي��ادة البسيطة» سيبلغ نحو
 100مليون ليرة شهريا ،وه��و ليس
بقليل .ول�ك��ن ال�ق� ّ�ص��ة ليست ف��ي هذا

الحساب ،بل في حساب من نوع اخر.
فما ك��ان ه��دف «ب�ق��ال�ي��ان» م��ن زي��ادة
ال� �س� �ع ��ر؟ ت� � ��روي امل � �ص� ��ادر أن ل �ه��ذه
املطحنة بذمة الدولة اللبنانية مبلغ
 3م �ل �ي ��ارات ل �ي��رة ل ��م ت �ح� ّ�ص �ل��ه ب�ع��د.
ه ��ذا امل �ب �ل��غ ه��و ال �ف��رق ب�ي�ن األس �ع��ار
العاملية للقمح وب�ين السعر املدعوم
في لبنان .أي أن هذا املبلغ يعود إلى
أش �ه��ر م �ض��ت ،وخ�ص��وص��ًا أن وزارة
االق� �ت� �ص ��اد وال� �ت� �ج ��ارة أوق� �ف ��ت دع��م
الطحني منذ مطلع الصيف املاضي،
وبالتالي فإن املبلغ يعود إلى مطلع
 2013وال �س �ن��ة امل��اض �ي��ة أي �ض��ًا .ه��ذا
ي �ع �ن��ي أن امل �ط �ح �ن��ة ك ��ان ��ت ت �ق �ص��د،
وعلى ذمة املصادر ،ممارسة ضغوط
على السوق وخلق بلبلة في الشارع
للضغط على وزارة امل��ال وإجبارها

عامة
مساحات ّ

أيار  :2014حديقة «جديدة» في الصنائع
بسام القنطار
حقبة مختلفة تدخلها «حديقة رينيه
م �ع��وض  -ال �ص �ن��ائ��ع» ف ��ي أي � ��ار ،2014
امل �س��اح��ة ال �خ �ض ��راء األك� �ب ��ر ب �ع��د ح��رج
بيروت املقفل ،ستطل بحلتها الجديدة
بعد أن تبرعت شركة أزاديا بـ  4.5ماليني
دوالر لتأهيلها وصيانتها وحراستها
ملدة عشر سنوات.
يشرح رئيس مؤسسة أزادي ��ا (برنامج
امل�س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ل�ش��رك��ة ازادي ��ا
ال �ق��اب �ض��ة) م � ��روان م �ك��رزل ف��ي ل �ق��اء مع
اإلع�لام�ي�ين ام��س ،ال�خ�ط��وات التي تقوم
بها الشركة إلتمام أعمال اعادة التأهيل
والتي تشمل انشاء اقسام جديدة وبنية
تحتية متكاملة تشمل االن� ��ارة وامل�ي��اه
والكهرباء.
ت �ن �ف��ذ ش ��رك ��ة أزادي � � � ��ا ال �ت �ص �م �ي��م ال� ��ذي
أعدته املهندسة املتخصصة في تنظيم
ال �ح��دائ��ق زي�ن��ة م�ج��دالن��ي وق��دم�ت��ه هبة
إل��ى ب�ل��دي��ة ب �ي��روت ،وه��و يشمل إن�ش��اء
مسرح ف��ي ال�ه��واء الطلق ،ثالثة مالعب
ّ
مخصصني للمعارض
لألطفال ،مكانني
ّ
الفنية ،مضمارًا للركض وآخر للدراجات
ّ
ال� �ه ��وائ ��ي ��ة ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ح ��ائ ��ط من
الحجر ال��رم�ل��ي ،ه��و «ح��ائ��ط املشاهير»
ُ
ال� ��ذي س��ت�ن� َ�ح��ت ع�ل�ي��ه أس �م��اء مشاهير
لبنانيني.

أعمال التأهيل التي بدأت في  30نيسان
 2012ش��ارف��ت على االن�ت�ه��اء ف��ي الجزء
األول من الحديقة املقفل أمام الجمهور،
ع�ل��ى ان ي �ب��دأ ال�ع�م��ل ف��ي ال �ج��زء ال�ث��ان��ي
م �ط�ل��ع ال �ش �ه��ر امل �ق �ب��ل ل �ي �ك��ون امل �ش��روع
ً
مكتمال بحلته الجديدة منتصف العام
املقبل.
ت��رت �ف��ع ع �ل��ى ج ��وان ��ب ال �ح��دي �ق��ة أب�ن�ي��ة
ضخمة ،بعضها تحمل اسمها وتغري
الساكنني فيها بإطاللتهم على املشهد
األك � �ث� ��ر اخ � � �ض� � ��رارًا ،ال � � ��ذي ب � ��ات ع�لام��ة
ف��ارق��ة ف��ي الكتلة اإلسمنتية الضخمة
ال � �ت� ��ي اج � �ت� ��اح� ��ت ب � � �ي� � ��روت .ب��ال �ت��أك �ي��د
ه� ��ؤالء س�ي�س�ت�ف�ي��دون م��ن التحسينات
ال �ت��ي ت�ش�ه��ده��ا ال �ح��دي �ق��ة ،ل �ك��ن ال �ف �ق��راء
وم� �ت ��وس� �ط ��ي ال� ��دخ� ��ل ه� ��م أي � �ض ��ًا ع�ل��ى
موعد مع حديقة من ن��وع آخ��ر ،وه��ؤالء
سيكونون أمام اختبار جديد مع الحيز
ال �ع ��ام ال � ��ذي ي�ش�ك��ل ج � ��زءًا أس��اس �ي��ًا من
ذاكرتهم .من أبو يوسف ،صانع السالل،
ونهاد بائعة القهوة وأم حسن والبصارة
وب��ائ��ع ال �ق �ه��وة وص��اح��ب م�ح��ل تأجير
ال� ��دراج� ��ات ،وغ �ي��ره��م م ��ن «ش�خ�ص�ي��ات
الحديقة» الذين وثقت الباحثة املختصة
ّ
البصرية باسكال
في األنتروبولوجيا
ّ
فغالي قصصهم في كتاب بالفرنسية،
عنوانه ّ
«حي الصنائع في بيروت».
ي �ش��رح م �ك ��رزل ع ��ن األش� �ج ��ار ال �ج��دي��دة

ّ
التي ستزرع في الحديقة بطريقة تعزز
وت�ح��اف��ظ ع�ل��ى ن�ظ��ام ال�ت�ن��اظ��ر امل��وج��ود
أساسًا في التصميم الفرنسي للحديقة
م�ن��ذ ال�ح�ق�ب��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة .ي��ؤك��د م�ك��رزل
ان املهندسني املختصني اض �ط��روا إلى
إعادة موضعة ثالث أشجار في الحديقة
لتتناسب م��ع التصميم ال�ج��دي��د ،وه��ذا
األمر استدعى موافقة املحافظ ،علمًا أن
ه��ذه الفئة من األشجار هي التي زرعت
بدون تصميم مسبق.
الحديقة ال�ت��ي ت�ب��رع بها آل ط�ب��ارة عام
 ،1908اك �ت �س �ب��ت اس �م �ه��ا م ��ن م��درس��ة
مهنية لتعليم الصنائع والفنون أنشأها
السلطان عبد الحميد الثاني في منطقة

لم يراع التصميم الجديد
للحديقة اضافة معالم
أثرية ولم يعتمد تقنيات
صديقة للبيئة

«ح ��ي ال ��رم ��ل» .ول �ق��د ح��اف�ظ��ت ال�ح��دي�ق��ة
على معاملها ونمت فيها أشجار الكينا،
ل �ك ��ن امل� �س ��اح ��ة األج � �م� ��ل ف� ��ي ال �ح��دي �ق��ة
الشجيرات املتوسطة التي تقلم أوراقها
ّ
لتكون محيطًا دائ��ري��ًا متالصقًا
دوري ��ًا
يتناسب م��ع ش�ك��ل ال �ن��اف��ورة ال�ت��ي تقع
ف ��ي وس �ط �ه ��ا ،وال� �ت ��ي س �ي �ت��م ت��أه�ي�ل�ه��ا
أي�ض��ًا ب�ع��د ان ت�ح��ول��ت خ�ل�ال ال�س�ن��وات
املاضية إلى بركة جافة تستخدم لركوب
ال��دراج��ات الصغيرة .ويشمل التصميم
الجديد زرع العديد من أشجار الزعرور
ب�ح�ب�ي�ب��ات�ه��ا ال �ح �م ��راء ال �ص �غ �ي��رة عند
ال�س�ي��اج ال �خ��ارج��ي للحديقة ،وأش�ج��ار
البوانسيانا التي تنبت أزهارها الحمراء
في أي��ار ،وأشجار الجكرندا التي تنبت
أزه��اره��ا البنفسجية في تشرين األول،
ث��م ت�ت�س��اق��ط ف��ارش��ة ال��رص �ي��ف بلونها
ال�ج�م�ي��ل ن��اث��رة رائ�ح�ت�ه��ا ال�ج�م�ي�ل��ة في
األرج ��اء .وف��ي ال�ط��رف الشمالي الغربي
للحديقة ستحافظ ن��اف��ورة الحميدية
على مكانتها .وه��ذه صممها املهندس
ي��وس��ف أف �ت�ي�م��وس ع ��ام  ،1900ونقلت
إل � ��ى ال �ح��دي �ق��ة ب �ع��دم��ا أخ� �ل ��ت م�ك��ان�ه��ا
األص � �ل ��ي ل �ت �م �ث��ال ري� � ��اض ال �ص �ل��ح ف��ي
الوسط التجاري .وتمتاز هذه النافورة
ال ��رخ ��ام �ي ��ة ال � �ح � �م ��راء ،امل ��زخ ��رف ��ة ب�خ��ط
ال�ط�غ��رة ال �ع��رب��ي ،بقيمة ت��راث�ي��ة مميزة
ول �ق��د أراده � ��ا ال�س�ل�ط��ان ال�ع�ث�م��ان��ي عبد

الحميد معلمًا يؤرخ لعهده.
ل ��م ي � ��راع ال�ت�ص�م�ي��م ال �ج��دي��د ل�ل�ح��دي�ق��ة
اض��اف��ة م�ع��ال��م أث��ري��ة وت��راث �ي��ة ج��دي��دة،
رغم أن مستودعات فرن الشباك التابعة
للمديرية العامة لآلثار ممتلئة بمئات
القطع األث��ري��ة الضخمة م��ن نواوييس
وأع �م��دة .ي��ؤك��د م �ك��رزل «ان ه��ذه الفكرة
م �م �ت��ازة ل �ك��ن أح� � �دًا ل ��م ي �ط��رح �ه��ا أث �ن��اء
اإلع��داد لعملية التأهيل وف��ي التصميم
الجديد للحديقة».
ك �م��ا ان ال �ت �ص �م �ي��م ال �ج��دي��د ل ��ن يشمل
تقنيات الطاقة املتجددة في اإلنارة ،ولن
يعتمد ن�ظ��ام ت�ك��ري��ر وإع� ��ادة اس�ت�خ��دام
امل�ي��اه املبتذلة ف��ي ال��ري .يعترف مكرزل
ب ��أن التصميم ال�ج��دي��د ل��م يعتمد ه��ذه
التقنيات الصديقة للبيئة ،رغم ان هذه
ال �خ �ي��ارات ي�م�ك��ن أن ت �ك��ون م �ت��اح��ة في
املستقبل.
ال�ت��روي��ج مل�ش��روع إع ��ادة تأهيل حديقة
ال �ص �ن��ائ��ع س �ي �ت��م م ��ن خ �ل��ال «ال �ج �ن��اح
األخ � �ض� ��ر» ،ال � ��ذي م ��ن امل� �ق ��رر أن ي�ج��ول
ف ��ي ف � ��روع  Le Mallوأس� � � ��واق ب �ي��روت
خ �ل�ال ك ��ان ��ون األول امل �ق �ب��ل ،ب��ال�ت�ع��اون
م��ع جمعيتي تنمية ال �ث��روة الحرجية
و«ج� � ��ذور ل �ب �ن��ان» ح �ي��ث س�ي�ت��م تنظيم
نشاطات بيئية تثقيفية ،منها طريقة
زرع ال �ب��ذور وإع� ��ادة ال�ت��دوي��ر ،وأنشطة
ترفيهية لألطفال.

