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تحقيق
 10أولويات يطرحها املواطنون ،على أمل أن تتحقق .أولويات ّ
تعبر عن مشكالت كبيرة
يعانيها اللبنانيون ،وال تدخل في أجندة السياسات الحكومية .وبعض هذه املشكالت
مرشحة إلى املزيد من التأزم بفعل طرح إج��راءات ضريبية جديدة تزيد من األعباء،
وخصوصًا على الفقراء وذوي الدخل املحدود

هذه هي أولويات المواطنين ()2/1
اإليجارات والطبابة والتعليم وزيادة األجور وخفض األسعار
رشا أبو زكي
ي � ��زج ع � ��دد م� ��ن ال �س �ي��اس �ي�ي�ن عبارة
«أول��وي��ات املواطنني» في خطاباتهم
ل �ت �ص �ب��ح ن� ��اف� ��رة ،ك �ن �ف ��ور املواطنني
أنفسهم م��ن السياسات االقتصادية
واالج �ت �م��اع �ي��ة امل �ت �ب �ع��ة .ف �ق��د جالت
«األخ �ب��ار» على ع��دد م��ن األح �ي��اء في
بيروت ،وخصوصًا في مناطق الشياح
وعني الرمانة والبربير ،لنقل أولويات
املواطنني الحقيقية .لم ترد على لسان
أي من املستطلعني عبارة «دين عام»،
وال «ع �ج��ز ف��ي ال �خ��زي �ن��ة» ،وال حتى
«خصخصة أو تشركة» ،واألهم أن أيًا
منهم لم يجد أن زيادة الضريبة على
القيمة املضافة تندرج في أولوياته...
ال شيء سوى هموم تتعلق بالحاجات

البديهية والخدمات األساسية التي
م��ن املفترض أن تتوافر لهم م��ن دون
أن يطلبوها .وت�ح��دث امل��واط�ن��ون عن
 10أول ��وي ��ات ،س �ت��ورده��ا «األخبار»
ع �ل��ى ح�ل�ق�ت�ين ،وه ��ي ت �ب��دأ بالتعليم
والطبابة واإليجارات والغالء واألجور
املنخفضة ،وتستكمل بفرص العمل
وأس�ع��ار البنزين وال�ض�م��ان الصحي
الشامل وضمان الشيخوخة ،إضافة
إلى مشكلة فواتير الكهرباء واملياه...
فهذه هي أولويات املواطنني ،ملن يريد
أن ي�ت�ب�ن��اه��ا ،وه ��ذه ه��ي ال �ح �ل��ول من
أبرز الخبراء االقتصاديني في لبنان:

ارتفاع أسعار اإليجارات
يشير قاسم زيد (برعشيت ـــــ  35عامًا)
إلى أن «اإليجارات مرتفعة جدًا ،فأنا

م��دخ��ول��ي ال �ش �ه��ري ال ي �ت �ج��اوز 700
دوالر أميركي ،فيما أدف��ع  300دوالر
أيجارًا ملنزلي شهريًا ،واستمرار هذه
السياسة سيدفعنا نحو التشرد».
حسني وهبي (نيحا ـــــ  25عامًا) يشير
إلى أن «النقل وإيجار املنزل يوازيان
أكثر من راتبي الشهري .فأنا أتقاضى
 600دوالر ش�ه��ري��ًا ،وال أم�ل��ك سيارة،
وبالتالي أتنقل عبر السرفيس وأدفع
ك ��ل ي� ��وم  8آالف ل �ي ��رة ل�ل�ان �ت �ق��ال من
منزلي إلى عملي ،وبالعكس».
أم� ��ا م� � ��روان دام � ��ر (ب � �ي� ��روت) فيقول:
«إي �ج��ار م�ن��زل��ي  500دوالر ،وراتبي
مليون ونصف مليون ليرة .إنه فيلم
أعيشه طوال أيام الشهر ،بحيث أنفق
رات �ب��ي ق�ب��ل منتصف ال�ش�ه��ر وأسدد
دي��ون الشهر ال�س��اب��ق لكي أع��ود إلى

23.5

نحو نظام تأمين صحي شامل

ألفًا

يقول الخبير االقتصادي كمال حمدان إنه ال
حلول في القطاع الصحي من دون نظام تأمني
صحي استشفائي لكل اللبنانني ،الفتًا إلى أن خطر
ارتفاع كلفة الصحة سيرتفع إذا ارتفعت الـ
 TVAالتي ترفع األسعار ،ما يؤدي إلى ضرورة
تصحيح لألجور ،ما ينعكس على تكاليف
تشغيل القطاع الصحي الذي سيعود لرفع
تعريفاته .أما في التعليم ،فيلفت حمدان إلى
ضرورة تعميم الروضات في املدارس الرسمية
ومعالجة نوعية التعليم الرسمي في املرحلة
األساسية وتوفير الشروط الالزمة لتطبيق
التعليم املجاني لهذه الفئة ،وحل مشكلة
التعليم املهني وربطه أكثر بحاجات البلد.

هو عدد األطفال خارج إطار
التعليم ،فيما  150ألف طفل
يعانون الفقر املدقع ،وذلك
وفق دراسة «الفقر في لبنان».
وفقر األطفال ال يقاس
بنسبة الذين ينتسبون إلى
أسر تنفق أقل من أربعة أو
دوالرين في اليوم ،بل أيضًا
بالحرمان من الحقوق التي
كفلتها اتفاقية حقوق الطفل

الغالء ...الغالء
س �م��ر ش� �ع�ل�ان ( 39ع ��ام ��ًا) ت� �ق ��ول إن
«األسعار مرتفعة جدًا وأسعار املواد
الغذائية أصبحت خيالية ،فيما دخل
املنزل ال يتعدى مليون ليرة شهريًا.
ف��أن��ا أن �ف��ق ُ  15أل ��ف ل �ي��رة ي��وم�ي��ًا على
ال �ط �ع��ام ،وأع� ��د ف�ق��ط وج�ب�ت�ين يوميًا
لخفض املصروف».

قطاعات

سياحة

الروتني يعوق السياحة العربية البينية
«الروتني في الدول العربية ،وخصوصًا في لبنان،
يعوق تقدم السياحة» ،بهذه العبارة يختصر وزير
السياحة ،فادي عبود ،قضية القطاع السياحي ،إذ
تضطر ال��وف��ود ال�س�ي��اح�ي��ة ألن تنتظر  4ساعات
ع�ل��ى ال �ح��دود ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ح�ت��ى ت��دخ��ل ،داع �ي��ًا إلى
تفعيل ال�ت�ب��ادل السياحي م��ع مصر عبر «تسيير
اإلسكندرية وبيروت».
خط بحري بني َ
عقد عبود مؤتمرًا صحافيًا أمس في البريستول
على هامش الورشة التي أقيمت بني غرفة «شركات
ووك� ��االت ال�س�ف��ر وال�س�ي��اح��ة» امل �ص��ري��ة ،وجمعية
«أص �ح��اب م�ك��ات��ب ال�س�ف��ر وال�س�ي��اح��ة ف��ي لبنان»،
مناشدًا املسؤولني أن يعمدوا إلى معالجة الروتني
في لبنان والعالم العربي «لكي ال تضطر الوفود
ال �س �ي��اح �ي��ة أن ت�ن�ت�ظ��ر ع �ل��ى ال � �ح ��دود ،ف �ق��د تلقت
ال��وزارة شكاوى كثيرة ،علمًا بأننا في القرن الـ21
ويجب أن نعالج قضايانا بالتطور الحاصل في
العالم .ويرى عبود أن «تنمية العالقات ًالسياحية
بني مصر ولبنان هي حاجة للبلدين» ،آمال التكامل
السياحي بني البلدين ،وال سيما أن  57ألف سائح

االستدانة من جديد».
االقتصادي غالب أبو مصلح
الخبير
ّ
ي�ل�ف��ت إل ��ى أن ع �ل��ى ال ��دول ��ة أن تكون
مستعدة لبناء بيوت عادية وتأجيرها
ب��إي �ج��ارات رخ �ي �ص��ة م��رت�ب�ط��ة بدخل
األف� � � ��راد .ل �ك��ن ال ��دول ��ة غ �ي��ر مستعدة
لذلك .ففي أملانيا أنشات الدولة منازل
مفروشة وربطت كلفة اإليجار براتب
امل� ��واط � �ن �ي�ن ،وه � �ك� ��ذا ح �ل ��ت املشكلة،
فثمن األرض في لبنان ارتفع نتيجة
امل �ض��ارب��ات ،وال ُ�ح��ل أن ت�ع�ل��ن الدولة
أن األرض التي تشترى بهدف البناء
وال ُيبنى عليها تصادرها البلديات
ل �ت��وس �ي��ع امل �ل �ك �ي��ة ال �ع ��ام ��ة .أم� ��ا كلفة
ال �ب �ن��اء ف �ه��ي خ��اض �ع��ة لالحتكارات،
والحل يقوم على وقف هذه التلزيمات
والتنفيعات السياسية لخفض أكالف
البناء.

ج� � ��ورج س �ل �ي �م��ان ( 25ع ��ام ��ًا ـ �ـ �ـ �ـ �ـ عني
الرمانة) يقول« :أح��اول أن أبني على
أرض ورثتها عن عائلتي في الدامور،
ل �ك ��ن رات � �ب� ��ي ال ي �ت �ع ��دى  500دوالر
شهريًا ،فيما االسعار ارتفعت كثيرًا،
ب�ح�ي��ث ال ي�ب�ق��ى أي ق ��رش م��ن راتبي
لكي أدخره لبناء منزل».
هبة غ��زاوي (بيروت  37عامًا) تشرح
قائلة« :أنا أوفر كل مصاريف عائلتي
بالدين ،ففي منتصف كل شهر ينتهي
األج��ر ألن الغالء يتعدى قدرتنا على
الدفع ،ورات��ب زوج��ي ضئيل ج�دًا ،وال
يوجد أي حلول في املقابل».
ال � ��دك� � �ت � ��ور أل � �ب � �ي ��ر داغ � � � � ��ر ،ي � �ق � ��ول إن
األس �ع��ار ف��ي ظ��ل اق�ت�ص��اد ح��ر ،وعدم
وج��ود رقابة على التسعير وتحديد
األس � �ع� ��ار ي �م �ك��ن أن ت��رت �ف��ع ألسباب
وجود
داخ �ل �ي��ة أس ��اس ��ًا .وي �ل �ف��ت إل ��ى
ً
ط��ري �ق �ت�ي�ن مل �ع��ال �ج��ة ال �ت �ض �خ��م :أوال
امل�ق��ارب��ة النيوكالسيكية عبر خفض
الكتلة النقدية ،وهو العامل األساسي
ل�خ�ف��ض األس� �ع ��ار ،وه �ن��اك املقاربات
األخ � � � ��رى ال � �ت ��ي ت � �ق ��وم ع� �ل ��ى تجميد
األسعار واألجور .ويشرح أن التجربة
الفرنسية ف��ي مكافحة التضخم بني
عام  1936حتى  1986كانت تقوم على
تجميد األسعار لفترات معينة ،وهذا

م �ص��ري زاروا ل �ب �ن��ان ،ف��ي م �ق��اب��ل  3أض �ع��اف من
اللبنانيني زاروا م�ص��ر ،وق��دم اع �ت��ذارًا رسميًا من
امل�ص��ري�ين ع�ل��ى امل�ع��ام�ل��ة ال�ت��ي ت�ع��رض��وا ل�ه��ا على
ّ
البرية ،إذ إن نوابًا مصريني ورؤساء غرف
الحدود
سياحة انتظروا ،على األقل  4ساعات للدخول إلى
ل�ب�ن��ان ،ف�ي�م��ا ُرف ��ض دخ ��ول ش�خ�ص�ين م��ن أعضاء
الوفد املصري بسبب تشابه أسماء وع��دم حيازة
تأشيرة دخول ،لذلك ،ستعمل وزارة السياحة على
إن �ش��اء محطة اس�ت�ق�ب��ال ع�ل��ى ال �ح��دود ال�ب��ري��ة بني
لبنان وسوريا.
ويدعو عبود الفئات الشعبية في مصر إلى زيارة
لبنان ألنه ليس بلدًا للسياح األثرياء فقط ،ويمكن
مختلف طبقات السياح زي��ارت��ه ،علمًا ب��أن الوفد
املصري «أبلغنا بمحاوالت توفير خطوط تشارترد
السياحي بني البلدين».
لتشجيع التبادل ّ
وفي ختام املؤتمر وقع رئيس الوفد املصري خالد
املناوي ،ورئيس الجمعية جان عبود ،بروتوكول
تعاون بني الطرفني.
(األخبار)

زراعة

مزايدة لتلزيم مراكز جمع الحليب
أع� �ل ��ن وزي � � ��ر ال � ��زراع � ��ة ح �س�ي�ن ال � �ح� ��اج ح �س ��ن أن
ال��وزارة ستؤهل مراكز جمع الحليب في املناطق،
وستجري مزايدة عمومية إلدارتها من خالل دفتر
ّ
ش ��روط أع ��د ل�ه��ذه ال�غ��اي��ة ،م��ؤك �دًا أن دور الوزارة
ي�ق�ت�ص��ر ع �ل��ى ال�ت�ن�ظ�ي��م وال �ت �ش��ري��ع وال ��رق ��اب ��ة ،ال
اإلنتاج والتجارة.
هذا املوقف جاء خالل االجتماع األول للجنة قطاع
ُ
الحليب ال�ت��ي ع�ق��دت أم��س ب��رئ��اس��ة ال�ح��اج حسن
الذي أكد أنه سيعمل على مالحقة ّ
مهربي الحليب
إلى لبنان ،واالدعاء عليهم أمام القضاء اللبناني،
إذ إن ال�ك�م�ي��ات امل �ه� ّ�رب��ة م�غ�ش��وش��ة ،ع�ل�م��ًا ب ��أن ال
ع��وائ��ق جمركية أم��ام تصدير واس�ت�ي��راد الحليب
ومشتقاته في ظل اتفاقية التيسير العربية.
ودع��ا املتضررين م��ن تهريب الحليب إل��ى تقديم
شكاوى باألسماء ،أو إفادة الوزارة بها ملطابقتها
مع امللف ال��ذي يجري العمل عليه ،لكنه دع��ا إلى
ع� ��دم زج م ��وض ��وع ال �ح �ل �ي��ب امل� �ه � ّ�رب م ��ن سوريا
ب��ال�س�ي��اس��ة« ،ألن اس �ت �ي��راد ال�ح�ل�ي��ب م�س�م��وح من
س��وري��ا وال ��دول العربية وال�غ��رب�ي��ة ،فمن ُيخالف

ي �ج��ب أن ُي �ع ��اق ��ب» ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن دور الوزارة
ه��و «ال�ت�ح�ق��ق م��ن امل��واص �ف��ات وت��وف�ي��ر املنتجات
ال��زراع�ي��ة النباتية والحيوانية ضمن مواصفات
سالمة ّ الغذاء».
وستوزع الوزارة على املربني األشد فقرًا في لاّالبقاع
وعكار ،من ضمن أحد املشاريع مع «فاو» ،ح بات
لألبقار وأوع�ي��ة من «ستانلس ستيل» ،وستوفر
آلية لجمع الحليب.
وت �ع �م��ل ال � � � � ��وزارة ،ب �ح �س��ب ال � �ح ��اج ح� �س ��ن ،على
تعميم امل�خ�ت�ب��رات ف��ي امل�ن��اط��ق طبقًا للحاجات،
ب �ط �م��وح ه ��دف ��ه إج � � ��راء ف �ح��ص ي ��وم ��ي للحليب،
ب �ه��دف ت� ّ
�وح��د ص �غ��ار امل��رب�ين وف ��رض أسعارهم،
الف �ت��ًا إل��ى أن «ال � ��وزارة س�ت�ت��اب��ع إح �ص��اء القطيع
الحيواني وتصنيفه وتسجيله في إحصاء دقيق
ي�س�م��ح ب��وض��ع ب ��رام ��ج ت �ط��وي��ري��ة ودراس� � ��ة كلفة
خفضها عبر تجزئة عناصر
اإلنتاج للعمل على ّ
اإلنتاج :العلف الذي يمثل النسبة األكبر ،الصحة
الحيوانية ،والقيمة املضافة التصنيعية».
(األخبار)

