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تحقيق

ّ
«النقل السوري» يجتاح األراضي اللبنانية
ضريبة األرباح المترتبة
على عقوده في
عامي  2008و2009
بلغت  417مليون ليرة

املحددة في أنظمة املؤسسات العامة،
ثم إخضاعه لرقابة دي��وان املحاسبة
إطالقًا،
امل��ؤخ��رة ،وه��و م��ا ل��م يحصل
ً
تهربًا من الرقابة على نفقاته .فضال
ع��ن أن دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ب �ق��راره رقم
/502ر.م تاريخ  2001/7/5وافق على
ق��رار إع�ط��اء امل�ج�ل��س مساهمة مالية
من املوازنة العامة للدولة ،لكنه طلب
إل �ي��ه ت �ق��دي��م ح �س��اب ك�ي�ف�ي��ة إنفاقها
معززًا باألوراق الثبوتية وفقًا ألحكام
ال �ق��وان�ين واألن �ظ �م��ة امل��رع�ي��ة اإلجراء،
وهو ما لم يحصل أيضًا.
وم� �ن� �ع ��ًا ألي ت �ش �ك �ي ��ك ف � ��ي صدقية
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال � � � � ��واردة أع� �ل� ��اه ،تنشر
«األخبار» النص الحرفي لكتاب زياد
الحايك إلى ريا الحسن ،وهو ممهور
بتوقيع الحسن ب�ت��اري��خ  12حزيران
 2010م� ��ع ع � �ب� ��ارة «ج� ��ان� ��ب مديرية
الصرفيات ،مع املوافقة على الدفع».
وهنا نص الكتاب الحرفي:
ملا كان للمجلس األعلى للخصخصة
م�س�ت�ح�ق��ات م��ال�ي��ة ل�غ��اي��ة ن�ه��اي��ة عام
ّ
 2010م��ن روات��ب وأج��ور ت�ق��در بقيمة
 252.720.000ليرة لبنانية ،وتسديد

ض��ري �ب��ة ال ��دخ ��ل ع �ل��ى ت �ل��ك الرواتب
للخزينة اللبنانية للسنوات ،2007
 2008و 2009ب�ق�ي�م��ة 100.000.000
ل�ي��رة لبنانية ب��اإلض��اف��ة إل��ى تسديد
ضريبة األرب ��اح على العقود املبرمة
بقيمة
ل�س�ن�ت��ي  2008و 2009ت �ق��در
ً
 417.000.000ل �ي��رة ل�ب�ن��ان�ي��ة ،فضال
عن املصاريف اإلدارية األخرى ،والتي
تقدر بقيمة  42.000.000ليرة لبنانية،
وملا كان للمجلس مساهمات متراكمة
لم يقبض أي منها بانتظار قرار تدوير
من رئاسة مجلس الوزراء والتي تقدر
بقيمة  36.675.000ليرة لبنانية ،وملا
كان للمجلس مستحقات لالستشاري
بقيمة
 Dewey & LeBoeufت� �ق ��در ً
 180.900.000ليرة لبنانية ،فضال عن
العقد املرتقب توقيعه مع االستشاري
 Emst & Youngللمساعدة في صياغة
املراسيم التنفيذية مل�ش��روع الشراكة
ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ��اص تقدر
ب�ق�ي�م��ة  281.902.500ل �ي��رة لبنانية
والتعاقد مع قضاة من مجلس شورى
الدولة للهدف ذاته بقيمة 60.000.000
ليرة لبنانية ،وملا كان رصيد املجلس
في مصرف لبنان يبلغ 551.000.000
ل �ي��رة ل�ب�ن��ان�ي��ة ب �ت��اري��خ 2010/6/14
وهذا املبلغ لن يغطي نفقات الرواتب
واألج ��ور وال�ض��رائ��ب وك��ل املصاريف
اإلدارية املتوجبة في وقتها.
لذلك ،نتمنى على معاليكم اإليعاز إلى
الجهة املسؤولة في مديرية الصرفيات
ت�ح��وي��ل م�ب�ل��غ //1.000.000.000//
(م �ل �ي��ار ل �ي��رة ل�ب�ن��ان�ي��ة) ب��أس��رع وقت
ممكن إلى حسابنا لدى مصرف لبنان
رق��م  755031132لتمكني املجلس من
متابعة ّسير أعماله اليومية.
ولكم منا جزيل الشكر ،األم�ين العام
للمجلس األع �ل��ى للخصخصة زياد
الحايك .
(األخبار)

ّ
الداخلية والنقل؟
املعاملة باملثل غائبة :أين دور وزارتي

البقاع ــ أسامة القادري
«حركة بال بركة» ،بهذه العبارة يصف أحد
ال �س��ائ �ق�ين ال �ع �م��وم� ّ�ي�ين م ��ا ش �ه��دت��ه ساحة
شتورا أخيرًا من زحمة خانقة بفعل حشود
ال �ع �م��ال ال �س� ّ
�وري�ي�ن ال �ع��ائ��دي��ن إل ��ى مدنهم
وق ��راه ��م ،ل�ق�ض��اء ع�ط�ل��ة ع�ي��د األض �ح��ى مع
ذويهم.
ّ
وأي عابر في تلك املنطقة الحظ في صيحات
السائقني ومناداتهم كثيرًا من االمتعاض
ال��ذي ُي ّ
عبر عنه بشتائم ،تنال م��ن السائق
السوري وسيارته ،من دون أن تسلم منها
ال��دول��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ل�ك��ون�ه��ا ال ت�ح�م��ي لقمة
عيشهم من منافسة الجيران!
ال� �ش� �ت ��ائ ��م ت �ن �ط �ل��ق م� ��ع ان � �ط�ل��اق الفانات
ّ
محملة رك��اب�ه��ا وأمتعتهم التي
ال�س��وري��ة،
ت�ض�ي��ق ب �ه��ا س �ق��وف ال �س �ي ��ارات والفانات
القادمة من قرى ومدن لبنانية ،متجهة بهم
شتورا،
إلى القرى واملدن السورية .وازدحام
لاّ
ف��ي األس�ب��وع ال��ذي سبق العيد ،ل��م يكن إ
محطة للعمال ب�ه��دف تبديل األم ��وال التي
ت �ق��اض��وه��ا ،بعملتهم ال��وط �ن �ي��ة ،أو لشراء
بعض االحتياجات والهدايا.
ّ
وبهذا االنتقال يكون ّ
السوريون قد
العمال
تجاوزوا كل مواقف السيارات العمومية في
املناطق اللبنانية ،بما فيها مواقف شتورا
األربعة .ما يجعل السائق اللبناني ضحية
قانون «وقف التنفيذ» :فال نقابة السائقني
املنافسة ،وال وزارة
استطاعت أن تحميه من
ّ ّ
الداخلية ّ
عممت على دورياتها أن أي سيارة
أو ف��ان عمومية س��وري��ة وأردن ُ�ي��ة تتجاوز
ّ
مخالفة
املواقف الرئيسية املحددة لها ،تعد
ِ
ل �ل �ق��ان��ون ال �ل �ب �ن��ان��ي ،وت� �غ � ّ�رم بمخالفتها،
ُبهدف ضمان حق السائق اللبناني.
ت �س �م��ع ال �ش �ت��ائ��م «ج� �ه ��ارًا ن � �ه ��ارا» ،وتأتي
اع �ت��راض��ًا ع �ل��ى ال �ط��ري �ق��ة ال �ت��ي ت �ع�م��ل بها
«ال � �س � �ي� ��ارات ال � �س� ��وري� ��ة» داخ � � ��ل األراضي
اللبنانية ،دون حسيب أو رق �ي��ب ،وخارج
الروزنامة املتفق عليها ،لحماية العاملني
في النقل العام داخل كل قطر عربي.
«فالج ال تعالج» ،هكذا يختصر السائق أبو
زهير جابر ،الذي يمتهن مهنة «شوفير خط»
منذ  35عامًا ،ما يعانيه وزمالءه السائقني،
من تقصير الدولة بحقهم ،ومن عدم حماية
لقمة عيشهم من مزاحمة السيارات السورية
ل�ه��م .ال�س�ب��ب« :ي�ن��اف�س��ون�ن��ا ف��ي ع�ق��ر دارنا،
ونحن ممنوع علينا في سوريا ،أن ننتقل
فشخة خارج الكاراج املخصص لنا».
ي �ت ��اب ��ع ال� ��رج� ��ل ال �س �ت �ي �ن��ي م �ع��ات �ب��ًا وزارة
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة« ،ال � �ح � ��ق م � ��ش ع� �ل ��ى السيارة
ال� �س ��وري ��ة ،ال �ح��ق ع �ل��ى دول �ت �ن��ا ال �ل��ي مش
ح��ام�ي��ة لقمتنا» .وي�س�ح��ب غضبه النتقاد
مجمل سياسة وزارة الداخلية في تعاملها

م��ع ق�ط��اع ال�ن�ق��ل ،ف�ي�ق��ول« :ك��أن��و م��ا مكفينا
ال� �س� �ي ��ارات ال �خ �ص��وص �ي��ة ،ال �ل ��ي بتخطف
ال ��راك ��ب م ��ن ق � ��دام ع �ي��ون� ّ�ا ،وال� �ف ��ان ��ات اللي
بتعمل بلوحات مزورة ،حتى اجت السيارة
السورية تكحلها».
ّ
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ّ
يعتمد خط راشيا ال��وادي شتورا ،على أنه
وزم�ل� ّ�اءه ي�ن�ت�ظ��رون ال�ع�ي��د «م �ن��اط��رة» لكي
ي �ت �م��ك �ن��وا م ��ن «ج �م��ع ق��رش�ي�ن ن �س �ك��ر فيها
األقساط املدرسية ،وحق املازوت».
ّ
ص �ف��راء على
وب �ت �ن��ه��د م �ق �ه��ورًا ّواب � ّت �س��ام��ة ّ
الفوضى
ال��وج��ه ،ي�ق��ول محمد إن��ه ف��ي ظ��ل لاّ
اللبنانني إ «كش
القائمة ال يبقى للسائقني
ّ
الذبان ولعب الليخة»ُ ،
ويلقي كل اللوم ّ على
ّ
الداخلية والنقل ،على اعتبار أنهما
وزارتي

ال ت�ع��ام�لان ال �س �ي��ارات ال�س��وري��ة واألردنية
ال�ع�م��وم�ي��ة ب��امل �ث��ل .ي �ق��ول« :ط��امل��ا وضعوا
رادارات للسرعة ،ليش ما بيوضعوا رادارات
تضبط السيارات الخصوصية» ،والسورية
التي تعمل على نقل الركاب داخل األراضي
َ
يعاملوا« ،كما نحن نعامل
اللبنانية ،أو أن
ف��ي ب �ل��دن��ا ،ف��ي دف ��ع ال �ض��رائ��ب وامليكانيك
وغيره».
ي �ع �ي��د زي � � ��اد ع � ��وض ت� ��راج� ��ع إن � �ت� ��اج عمل
السيارات العمومية في املوقف الذي يعمل
فيه في شتورا ،إلى ثالث مشاكل أساسية،
ت �ب��دأ م ��ن ص ��رف ن �ظ��ر «ال � � ��درك» ع ��ن ضبط
م�خ��ال�ف��ات ال �ف��ان��ات ال�ع��ام�ل��ة ع�ل��ى املازوت،
وال �ع��ام �ل��ة ب �ـ«ن �م��ر م� � � ��زورة» ،وع � ��دم ضبط
ال� �س� �ي ��ارات ال �خ �ص��وص �ي��ة امل �ت �ك��اث��رة التي
ّ
«ت �ت �ع��دى ع�ل��ى س �ي��ارات �ن��ا ال �ع �م��وم �ي��ة» .أما
السورية ،فهي «مشكلة املشاكل»،
السيارات ّ
وي ��وض ��ح أن «ال� �س� �ي ��ارة وال � �ف ��ان السوري
ب �ي �ج �ي �ب��و ال� ��راك� ��ب ال � �س� ��وري م� ��ن فرشتو،
حسيب أو
وي��ن م��ا ك��ان ي�ك��ون ،إلن��و م��ا ف��ي
ّ
ُّ
رقيب يوقفون عند ح��دن» ،باعتبار أن هذا
التي تقضي
مخالف للقانون ،وللمعاهدات ّ
ب��امل�ع��ام�ل��ة ب��امل�ث��ل .وي�ش�ي��ر إل��ى أن القانون
اللبناني ،ح��دد للسيارة ال�س��وري� ّ�ة مواقف
ّ
خاصة ،ولكن ال أحد يلتزم بها «إلنو ما في
مني يضبط مخالفتهم».
ُيجمع السائقون وأص�ح��اب «الكاراجات»،

سائق سوري :السلطات
أي أوراق
اللبنانية ال تطلب ّ
عنا
وتغض الطرف ّ
ّ

على مطالبتهم وزي��ري الداخلية واألشغال
ال �ع��ام��ة ،زي � ��اد ب � ��ارود وغ � ��ازي العريضي،
ب�ت��وح�ي��د امل��واق��ف ال �ت��ي م��ن ش��أن�ه��ا تنظيم
ع �م��ل ال �س �ي��ارات وال �ف��ان��ات ال�ع�م��وم�ي��ة بني
املناطق اللبنانية ،بما يضمن ع��دم تعدي
ّ
أي م��ن أص �ح��اب ال �س �ي��ارات وال �ف��ان��ات ّعلى
زمالئه في منطقة أخرى .وفي رأيهم فإن من
ّ
تحديد «الخطوط»،
شأن ذلك أن يؤدي إلى ً
على طريقة العمل م ��داورة ،ال على صيغة
«كل واحد يدبر راسو».
ّ
ويطالب السائقون وزير الداخلية بأن يفعل
يخص السيارات
قرار املعاملة باملثل في ما ّ
السورية العمومية التي تتنقل ف��ي جميع
األراض� � � ��ي ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،وب ��ال �ت ��ال ��ي تحديد
ّ
الخاصة بها من جهة معبر املصنع
املواقف
ومن املعابر األخ��رى بما يناسب السائقني
اللبنانينيّ .
ّ
وال �ل��اف � ��ت أن ال �خ �ل ��ل ال � � ��ذي ي� �ت� �ح ��دث عنه
ال �س��ائ �ق��ون ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ون ي�ع�ك�س��ه زمالؤهم
ّ
السوريون في حديثهم ،حيث ال ينفي أحد
ّ
سائقي الفانات السوريني ،الذي يعمل بني
ل�ب�ن��ان وس��وري��ا ،ف��ي ح��دي�ث��ه ل �ـ«األخ �ب��ار» ،
أنه يأتي إلى لبنان ً
بناء على طلب العمال
ّ
والسياح .يقول« :أنا جايب طلب
السوريني،
ّ
م ��ن درع� ��ا إل ��ى ص �ي ��دا .ف ��ي ع ��م ��ال باخذهم
بتعدى على لقمة غيري».
وبجيبهم ،وما ّ
ُي ّ
القانون ال يسمح له بأن
بأن
قر هذا السائق
لاّ
ينقل ركابًا من لبنان ،إ بموجب «جدول»
( )Manifestبعدد ال��رك��اب ،ويؤكد أن��ه دخل
امل��وق��ف ودف��ع الضريبة ،ون�ق��ل ال��رك��اب منه
بالسعر املحدد .وفي املبدأ يجب أن يصدر
هذا الجدول من املوقف املوحد املخصص له
كمحطة.
وعن كيفية تعامل السلطات اللبنانية معه،
يقول السائق السوري نفسه« :أحيانًا ُيطلب
منا عند الحدود اللبنانية أثناء قدومنا من
دمشق ،إبراز الجدول الذي نأخذه من املوقف
ف��ي س ��وري ��ا» ،ل�ك��ن ال�س�ل�ط��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ّ ال
ّ
تطلب منه أي أوراق ،وبالتالي فهي «تغض
الطرف عنا وال تنظم بحقنا ضبوطة» ،على
ّ
حد تعبيره.
ّ
وللوقوف عند دور السلطات املعنية بهذه
الفوضى القائمة ،اتصلت «األخبار» بوزارة
ّ
الداخلية ،وردت مسؤولة اإلعالم في الوزارة
بتحويل االتصال إلى مسؤول آخر على رقم
ّ
ح��ددت��ه .وع��اودت «األخ�ب��ار» االت�ص��ال أربع
ّ
مرات من دون الحصول على أي إجابة.
ه��ذا ال��وض��ع ي�ط��رح ت �س��اؤالت ك�ث�ي��رة :متى
ّ
تطبق وزارة الداخلية قانون املعاملة باملثل،
لتحمي السيارات العمومية اللبنانية من
منافسة السيارات والفانات السورية؟ هل
ذل ��ك م��رت �ب��ط ب�م�ك��اف�ح��ة ج�م�ي��ع املخالفات
والتعديات على قطاع النقل العمومي؟

باختصار
◄ املياه من أهم أسباب اندالع الحروب بني الدول املتجاورة
ال �ق��ول مل�س�ت�ش��ار ال��رئ �ي��س ال�ف��رن�س��ي ل �ل �ش��ؤون األم �ن �ي��ة امل�ت�ص�ل��ة باملياه،
ّ
في إط��ار ن��دوة بعنوان «التحديات
فرانك غايبان ،خ�لال محاضرة قدمها ّ
املجلس العام املاروني في
االستراتيجية واألمنية ّ املرتبطة باملياه» ،نظمها ّ
مركزه .وقال غايبان إن تطور مستوى الحياة يتطلب نسبًا أكبر من املياه
ال�ع��ذب��ة« ،وه�ن��ا ت�ب��رز ال�ح��روب وامل�ش��اك��ل الكبيرة واملختلفة ب�ين ال��دول من
أجل اقتسام املياه العذبة مع زيادة الطلب عليها ،بعد االرتفاع في مستوى
الحرارة على سطح األرض ،وأيضًا الزيادة السكانية الكبيرة عند الشعوب
ّ
الفقيرة ،وبالتالي زيادة الطلب على الغذاء» ،حيث إن إنتاج كل كيلوغرام من
لحوم األبقار يحتاج إلى حوالى  15ألف ليتر من املياه.
ّ
وقدم الخبير الفرنسي عددًا من االقتراحات لحسن استثمار هذه الثروة،
م��ن خ�لال إق��ام��ة ال �س��دود واع�ت�م��اد ب��رام��ج التوعية ع��ن كيفية االستثمار
الصحيح للمياه ،إضافة إلى اعتماد طرق حديثة في الري الزراعي وإنشاء
البرك والبحيرات لجمع املياه املتساقطة من األمطار والثلوج وغيرهما.
◄ ّ
عمال «أنابيب املستقبل» املصروفون يعاودون اعتصامهم
فقد ّ
تجمع هؤالء العمال وعائالتهم ،يؤازرهم عدد من رؤساء البلديات ،عند
ّ
مدخل املصنع في منطقة الشيخ زناد في عكار ،وسدوا مدخله احتجاجًا
على تفريغ الشركة املعمل من مواده.
ّ
ّ
وشدد رئيس نقابة عمال الشركة عباس البضن على أن العمال لن يسكتوا

ّ
عن حقهم« ،وسيعمدون إلى رفع مطالبهم ،وهي الحصول على تعويض
صرف  12شهرًا ّ
الحقوق املكتسبة».
تعسفًا و 4أشهر ،وكل
ً
 140عامال ،فيما يبلغ عدد املياومني
املعمل
في
الدائمني
ويبلغ عدد العمال
ً
الذين صرفوا منذ حوالى عام  250عامال« ،وهم جميعًا اليوم عاطلون من
ّ
العمل ويرزحون تحت وطأة الفقر والعوز» ،بحسب البضن الذي لفت إلى أن
«رئيس املصنع ّ
حول عقد العمل من عقد جماعي إلى عقد إفرادي».
◄ ضرورة إقرار مشروع قانون إنشاء وكالة تنمية الصادرات
وفقًا لرئيس مجلس تنمية الصادرات الصناعية خالد فرشوخ الذي أصدر
ّ
بيانًا أمس قال فيه إن الصادرات الصناعية خالل األشهر التسعة األولى من
العام الجاري ارتفعت بنسبة  ،%33وقاربت قيمتها  2.6مليار دوالر.
وق��ال فرشوخ ّإن ال�ص��ادرات واصلت تسجيل معدالت ّ
نمو مرتفعة منذ
مطلع العام ال�ج��اري ،حيث ارتفعت في أيلول املاضي بنسبة  %13.8إلى
ّ
 247مليون دوالر .وأشار إلى أن التطور الحاصل على مستوى الصادرات
الصناعية يعكس «ال �ق��درة التنافسية الكبيرة ال�ت��ي تتمتع بها الصناعة
الوطنية ،وخصوصًا ّأن منتجاتنا تباع في أكبر األسواق العاملية ،وال ّ
سيما
أوروبا وأميركا ،فيما ُت ّ
العربية السوق األساسية لنا».
عد الدول
ّ
ّ
ورأى أن «األوض��اع السياسية املتشنجة تعوق التقدم على مسار تنفيذ
خطة متكاملة لتنمية ال �ص ��ادرات» ،فيما ه�ن��اك إج� ��راءات وق ��رارت كثيرة
مطلوب اتخاذها من قبل الحكومة».
ّ
(وطنية)

