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متابعة
أسعار البنزين تواصل ارتفاعها ،وآخر املوجات كانت أمس بقيمة  500ليرة ،وبذلك
يكون خفض الرسوم املفروضة على كل صفيحة ،بقيمة  5500ليرة ،قد تآكل ولم يبق
منه سوى  400ليرة ّ فقط .وعلى وقع هذه التطورات ،جابت مئات السيارات شوارع
بيروت معلنة بدء تحركات قطاع النقل ضد الرسوم ورفضًا لرفع األسعار واحتجاجًا على
غياب خطة بترولية  ...إنها الخطوة األولى!

العمومية
السيارات
ّ
انتفاضة سائقي ّ
البنزين يقترب من  40ألف ليرة وباسيل يقترح إزالة الرسوم
رشا أبو زكي
ارت� � �ف � ��ع س � �ع ��ر ص� �ف� �ي� �ح ��ة البنزين
أم��س  500ل�ي��رة ،ليصل ال��ى  36ألفًا
و 600ل�ي��رة ،وب �م��وازاة ذل��ك ،شهدت
ش ��وارع ب �ي��روت ت�ح� ّ�رك��ًا احتجاجيًا
ب�ين ال�ع��اش��رة وال�ن�ص��ف قبل الظهر
وال � �ث� ��ان � �ي� ��ة ع � �ش� ��رة ظ� � �ه� � �رًا ،إذ قام
ال �س��ائ �ق��ون ال �ع �م��وم �ي��ون بتظاهرة
س� � � ّ�ي� � ��ارة رف � �ض� ��ًا الرت � � �ف� � ��اع أسعار
املحروقات .في هذا الوقت ،أعلن وزير
الطاقة واملياه في حكومة تصريف
األعمال ،جبران باسيلّ ،
نيته اتخاذ
اإلج � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة إلزال � ��ة الرسوم
ن�ه��ائ�ي��ًا ع��ن ال �ب �ن��زي��ن ،داع �ي��ًا وزيرة
امل ��ال ورئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ورئيس
ال �ح �ك��وم��ة امل �ك �ل��ف ورئ �ي��س حكومة

الخصوصية
ب�م�ك��اف� ّح��ة ال �س �ي��ارات ّ
�زورة  ...مل � ��اذا ال ت �ن��ف��ذ القوى
وامل� � � � �
األمنية تلك املذكرات؟ من املسؤول؟
ّ
مسؤولية
ـــ س��داد الدين العام ليس
السائقني.
ـــ تعطيل السياسة البترولية بعدم
استيراد البترول وتعطيل املصافي
ه�م��ا مل�ص�ل�ح��ة امل��اف �ي��ات والشركات
البترولية.
الكلمات ال�ت��ي ألقيت ف��ي التظاهرة
ّ
رك � � ��زت ع �ل��ى م �س ��ؤول �ي ��ة الوزارات
امل ��ذك ��ورة ،وك ��ان الف �ت��ًا غ �ي��اب وزارة
األش � � � �غ� � � ��ال ال� � �ع � ��ام � ��ة وال� � �ن� � �ق � ��ل عن
االستهداف والشعارات ،على الرغم
م��ن أن �ه��ا م �س��ؤول��ة ع��ن وض ��ع خطة
وط�ن�ي��ة ل�ل�ن�ق��ل ،ت�س�ه��م ف��ي معالجة
األزم��ة التاريخية للنقل ف��ي لبنان،

تصريف األع�م��ال إل��ى التجاوب من
خ�ل�ال ال �ع��ودة ال ��ى امل��رس��وم 12480
ال��ذي يمنح وزارة الطاقة صالحية
الطلب من املجلس األعلى للجمارك
خفض الرسوم.

تظاهرة السائقني

ّ
وبعيدًا عن السجال املتوقع في شأن
صالحية خفض الرسوم أو إزالتها
ن� �ه ��ائ� �ي ��ًا ،ف� �ق ��د ح� � � ��ددت التظاهرة
ال�س�ي��ارة امل�س��ؤول�ين ع��ن واق��ع قطاع
ال�ن�ق��ل ال �ع��ام ال �ك��ارث��ي ،وه ��م :وزارة
الداخلية ،وزارة املال ووزارة الطاقة،
وحملت تظاهرة السائقني العمومية
شعارات محددة جدًا:
ـــ وزير الداخلية واملدير العام لقوى
األم� ��ن ال��داخ �ل��ي ي �ص ��دران املذكرات

500

مفاجأة إسقاط النظام

ليرة

يوم االعتراض على ارتفاع صفيحة البنزين،
أمس ،لم يقتصر على السائقني العموميني ،وال
على بيروت فحسب .ففي صوفرً ،
مساء ،قطعت
مجموعة من املواطنني ،رفعت شعارات إسقاط
ّ
النظام الطائفي ،الطريق الدولية احتجاجًا على
غالء البنزين .وكانت املفاجأة ُباحتجاز الجيش
نحو  14من املتظاهرين .وما إن أ ٍّشيع الخبر حتى
ّ
ّ
ّ
تحركت مجموعات متفرقة ،في كل من النبطية
وصيدا وبيروت ،احتجاجًا على االحتجاز ومطالبة
بإطالق سراح املوقوفني ،واعتراضًا على ارتفاع
سعر صفيحة البنزين ،كما أكد املتظاهرون
وأظهرت الفتاتهم التي لم يحجبها دخان
اإلطارات املشتعلة( .تصوير بالل جاويش)

استثمار

هو حجم ارتفاع أسعار
البنزين األربعاء املقبل
وسيعقبه ارتفاع بقيمة 200
ليرة في األسبوع الذي يليه،
وبذلك يختفي الخفض الذي
حصل في شباط املاضي
نهائيًا ،وتقترب الصفيحة
من سعر  40ألف ليرة ،وهو
مستوى قياسي يتجاوز
كثيرًا السقف النفسي.

إال أن رئيس اتحاد نقابات السائقني
العموميني عبد األم�ي��ر ن�ج��دة أبعد
شبهة امل�ح��اب��اة ،معتبرًا أن الوزارة
ّ
معنية بأزمة البنزين الحالية.
غير
على أي ح��ال ،ك��ان مسار التظاهرة
ق � ��د ش� �م ��ل م� �ع� �ظ ��م أح� � �ي � ��اء بيروت
وش��وارع �ه��ا .وك��ان��ت املحطة األولى
أم� ��ام وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،ح �ي��ث ألقى
األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل�ل�ات� �ح ��اد اللبناني
لنقابات السيارات العمومية سمير
أي ��وب ك�ل�م��ة ت� ّ
�وج��ه ف�ي�ه� ّ�ا ال ��ى وزير
الداخلية بالقول« :كنا متكلني عليك
ب �ت �ن �ف �ي��ذ م �ط��ال �ب �ن��ا ،ل �ك��ن القرارات
وح��ده��ا ال ت�ك�ف��ي ،ال �ق ��رارات تحتاج
ال� ��ى ت �ن �ف �ي��ذ ،وامل� ��ذك� ��رات أي� �ض ��ًا .كل
ش� ��يء ي �ص��در م ��ن وزارة الداخلية
ي �ع��رق��ل م ��ن م �ك��ان م �ع�ي�ن ،ون �ح��ن ال
نعرفه أي��ن وم� ّ�م��ن .نخاطبك ونقول
لك إن كل أوامرك ال تنفذ على األرض.
وحتى نؤكد ه��ذا امل��وض��وع ،اذهبوا
وشاهدوا في كل املناطق اللبنانية
السيارات الخصوصية التي تعمل
في نقل الركاب ،والسيارات املخالفة
وال �ل��وح��ات ال�ع�م��وم�ي��ة امل � � � ّ
�زورة ،كل

قطاعات

الشركات اللبنانية تواجه صعوبة في التمويل
ّ
يؤدي اإلطار القانوني ًالسليم على صعيد ضمان
ح �ق��وق ال��دائ �ن�ين إح �م��اال إل��ى زي ��ادة ف��ي القروض
ال �ت ��ي ي�م�ن�ح�ه��ا ال �ن �ظ��ام امل ��ال ��ي ل �ل �ق �ط��اع الخاص
بهدف االستثمار .لكن هذا اإلطار ضعيف جدًا في
منطقة الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا ،وتلقائيًا
ّ
قانونية
ف��ي ل�ب�ن��ان ،وه��و م��ا يستدعي تحديثات
ّ
ّ
ّ
حقيقية .فمعدل الشركات في املنطقة التي تتمتع
ّ
ّ
ّ
ب�خ��ط ائ�ت�م��ان م��ن امل �ص��ارف وامل��ؤس �س��ات املالية،
يبلغ  %25.07فقط (الربع) ،وهو األدنى بني باقي
امل �ن ��اط ��ق ،ح �ي��ث ي �ص��ل إل� ��ى ً  %56.92ف ��ي أوروبا
ال�ش��رق� ّ�ي��ة ووس ��ط آس�ي��ا م �ث�لا .وت �ع��ود ه��ذه ّ
الهوة
أس ��اس ��ًا إل ��ى ال � ّت �ش��دد ف ��ي ط �ل��ب ال �ض �م��ان��ات ملنح
القروض ،في ظل غياب مبدأ الضمان عبر األصول
ّ
املنقولة (معدات ،آالت )...مع التركيز على األصول
غير املنقولة :العقارات واألراضي .وتستند دراسة
حديثة بعنوان «زيادة فرص الحصول على االئتمان
م��ن خ�لال إص�لاح نظام املعامالت املضمونة» من
إعداد أليخاندرو آلفاريز دو ال كامبا ،صادرة عن
مجموعة البنك ال��دول��ي ،إل��ى ه��ذا ال��وض��ع إضافة

قطاع النقل في لبنان يدفع مليون دوالر ضريبة يومية (رويترز)

ّ
ّ
االقتصادية
الى معطيات خاصة بمقارنة الفاعلية ّ
ع�ل��ى ه ��ذا ال�ص�ع�ي��د .وت �ق��ول ال ��دراس ��ة إن «أنظمة
ّ
ّ
مالية مضمونة ،تكون حديثة وفعالة،
معامالت
ّ
من شأنها تسهيل اإلقراض للشركات» .وتتضمن
ت �ل��ك األن �ُظ �م��ة إص �ل�اح ��ات ق � ّض��ائ� ّ�ي��ة وتسهيالت
ّ
ّ
عمليات
تقنية .وتشير ال��دراس��ة إل��ى أن  %82م��ن
ً
م�ن��ح ال �ق��روض ل�ل�ش��رك��ات ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،ب �ن��اء على
مسح شمل  7بلدان بينها لبنان ،تقوم على شروط
ضمانات قاسية .وإذا كانت النسبة في لبنان أدنى
ّ
هذا
م��ن امل�ع� ّ�دل ال�ع��ام ،حيث تبلغ  ،%67.5ال ي��زال ّ
البلد يئن من ضعف ًالنظام القانوني لضمان حق
التحفيز
الدائن (املصرف إجماال) ،إضافة إلى غياب
ّ
رغ��م الحجم ال�ه��ائ��ل للنظام امل�ص��رف��ي ال��ذي تمثل
ّ
ودائ�ع��ه ثالثة أضعاف ناتجه .وفيما يبلغ معدل
الشركات التي ترى الحصول على التمويل «عائقًا
لنشاطها االقتصادي»  %34في البلدان املمسوحة،
ُيصبح «العائق أكثر خطورة في لبنان» حيث يبلغ
ّ
املعدل .%42
(األخبار)

لوحة س�ي��ارة عليها خمس لوحات
م � �ق � ّ�س � �م ��ة وم � � ��وزع � � ��ة ع � �ل� ��ى خمس
س � �ي� ��ارات ،ن��ري��د م� ��رة أن يخاطبنا
م� �س ��ؤول ب� �ص ��دق ،وي� �ق ��ول ل �ن��ا أين
املشكلة».
وت ��وج �ه ��ت ال � ّت �ظ��اه��رة ن �ح��و وسط
ب� �ي ��روت وح ��ط ��ت أم � ��ام وزارة املال،
ح �ي��ث أل� �ق ��ى األم �ي ��ن ال � �ع ��ام التحاد
النقل وامل��واص�ل�ات أح�م��د املوسوي
ك�ل�م��ة ّ
وج �ه �ه��ا ال ��ى وزي� ��رة امل ��ال ريا
الحسن ،وقال« :نحن كقطاع نقل في
لبنان ،ندفع يوميًا ضريبة معدلها
العام مليون دوالر ،أين تذهب هذه
الضرائب؟ وإل��ى جيوب من؟ أصبح
عندنا يقني أنهم يتبعون سياسات
جيوبهم،
إف � � �ق � � ّ�ار ال � � �ن � ��اس وم � � � ��لء
ً
ون �ب��ش��ره��م ب��أن �ه��ا ل��ن ت� ��دوم طويال
م��ا دام ه �ن��اك ص��اح��ب ح��ق يطالب
بحقه».
أما وزارة الطاقة فكانت نهاية املسار،
حيث ألقى عبد األمير نجدي كلمة
ّ
وجهها ال��ى باسيل وق��ال« :ن�ح��ن ال
نطالب فقط بخفض أسعار البنزين،
بل بسياسة بترولية من أجل حماية

اتصاالت

ّ
تحذير جديد إلدارة «أوجيرو» لوقف التمرد
ّ
التمرد الحاصل في أوجيرو»،
«بعيدًا عن مواقف
ّ
ذكر وزير االتصاالت شربل نحاس هيئة «أوجيرو»
ّ
بضرورة «اإلفراج الفوري» عن السعات الخارجية
الضخمة في مجال االتصال بالخارج في الخدمات
ّ
الرقمية ،التي ّ
يؤمنها مشروعان ضخمان اكتمال
ّ
منذ فترة .وشدد نحاس في بيان صادر عن مكتبه
اإلع�ل�ام��ي ،ع�ل��ى «وج ��وب ال �ت��زام أوج �ي��رو بتنفيذ
التعليمات والتكليفات الصريحة املبلغة إليها،
بعيدًا عن مواقف التمرد والتخريب واالبتزاز التي
تلحق أذى ب��ال�غ��ًا بمصالح امل��واط�ن�ين والعاملني
وامل��ؤس �س��ات واألم� ��ن ال��وط �ن��ي» .وذك ��ر ع�ل��ى وجه
التحديد «اإلف ��راج ال�ف��وري ع��ن السعات اإلضافية
الضخمة التي ّأمنها كابال « »IMEWEوقدموس».
فمن شأن تلك السعات ،بحسب توضيحات الوزير،
أن تزيد  200مرة على تلك املتوافرة راهنًا ،وبالتالي
«رف��ع خدمة اإلنترنت في لبنان ّإلى مستواها في
ال��دول املتقدمة» .وه��ذا األم��ر يمثل «مطلبًا ملحًا»
ّ
والداتا.
ومزو
لدى املستخدمني
دي اإلنترنت ّ
ّ
وفي هذا السياق أيضًا ،نبه الوزير إلى أن «التعنت

ّ
ف ��ي ال �ن �ه��ج ال�س�ل�ب��ي امل��ت �ب��ع م �ن��ذ ف �ت��رة م ��ن بعض
امل��وظ�ف�ين ّ سيلقى امل�ع��ال�ج��ات امل�ن��اس�ب��ة» .وأوضح
ال ��وزي ��ر أن ��ه ج ��رى أول م��ن أم ��س ت�ح��وي��ل األموال
ال�ل�ازم� ّ�ة لهيئة «أوج �ي ��رو» ل�ت�س��دي��د قيمة فواتير
مستحقة ملصلحة ّ
املوردين .وقال في البيان نفسه
ّإن الوزارة ّ
حولت األموال من حسابها لدى مصرف
ّ
لبنان إلى حساب الهيئة« ،على أن تسدد األخيرة
ف� ��ورًا ف��وات �ي��ر م�س�ت�ح�ق��ة ل �ل �م� ّ
�وردي��ن ف ��ي مجاالت
املحروقات والبطاقات للعموم والتجهيزات وقطع
الغيار وغ�ي��ره��ا» .وي��أت��ي ه��ذا التدبير «ب�ن� ً
�اء على
قرار وزارة االتصاالت تكليف هيئة أوجيرو تنفيذ
أش �غ��ال وم �ه �م��ات ت �ح��دده��ا ،ل �ق��اء ت�غ�ط�ي��ة كلفتها
الفعلية ،واملعمول به منذ تموز عام  ،2010واملستند
إل��ى ق ��رارات دي��وان املحاسبة» ،كما كلفت الوزارة
الهيئة «االستمرار في العقود الالزمة مع ّ
املوردين
امل �ع �ن �ي�ين ،وإج � ��راء م��ا ي �ل��زم م��ن ع �ق��ود ج��دي��دة أو
تجديد عقود منتهية ،كي ّ تستمر الهيئة في تنفيذ
األشغال واملهمات التي كلفتها بها الوزارة».
(األخبار)

