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مجتمع وإقتصاد
تحقيق

«السيجارة
الوطنية» رهينة
«السوق السوداء»
القصة تبدأ قبل بوابة «إدارة حصر التبغ
والـتـنـبــاك الـلـبـنــانـيــة» .تبيع ه ــذه األخـيــرة
صندوق دخــان «سيدرز سيلفر» ألصحاب
الرخص بـ 363ألف ليرة لبنانية .يحوي هذا
الصندوق « 50كــروزًا» واألخير عشر علب
سجائر .بعملية حسابية بسيطة ،تخرج
علبة «السيدرز» من بوابة الريجي بــ726
ليرة وتصل إلى المواطن بـ 1250او 1500
ل ـيــرة .أي ب ـفــارق  524لـيــرة و 824ليرة
تذهب الى جيوب تجار السوق السوداء،
فأين هي الريجي؟
راجانا حمية
«كـ ــل س ــاع ــة ول ـه ــا م ــائ ـك ـت ـه ــا» .ه ــذا
أقـصــى مــا يمكن الـحـصــول عليه من
إج ــاب ــة ل ـقــاء ال ـس ــؤال ع ــن سـعــر علبة
دخــان «سـيــدرز سيلفر» ،فــي السوق
املـحـلـيــة .فـفــي ه ــذه األي ـ ــام ،ال يـعــرف
سعر تلك العلبة استقرارًا .فاليوم قد
تكون بألف ليرة لبنانية وغدًا بألف
و 250ليرة وألف و 500ليرة لبنانية.
حتى في اليوم نفسه ،يختلف سعر
األماكن
العلبة نفسها تبعًا الختالف
ّ
التي يمكن أن يشتري منها املدخن
سيجارته «الوطنية».
ّ
كأنها بــورصــة .السيدرز التي بقيت
ح ـتــى وق ــت ط ــوي ــل «دخـ ـ ــان» ال ـف ـقــراء
وكبار السن ،ترتفع أسعارها اليوم
في ظل الطلب املتنامي عليها .قد يرى

البعض ذلك طبيعيًا في لغة السوق
الــرائـجــة ،ولـكــن ،فــي حالة الــ"سـيــدرز"
ت ـح ــدي ـدًا ،ث ـ ّـم ــة م ــا ه ــو غ ـيــر طبيعي
باملطلق« :الساعة وماليكتها» .تلك
ّ
الـ ـعـ ـب ــارة الـ ـت ــي يـ ـه ــرب ب ـه ــا م ــوزع ــو
الــدخــان وأص ـحــاب املـحــال التجارية
وح ـت ــى ال ـب ــائ ــع ع ـلــى «املــوتــوس ـي ـكــل
ال ـ ـج ـ ــوال» مـ ــن اإلج ـ ــاب ـ ــة عـ ــن ال ـس ـعــر
الحقيقي للعلبة والسعر الــذي يباع
ب ـه ــا .م ــع ذل ـ ــك ،ت ـك ـفــي ج ــول ــة واحـ ــدة
على السوق لتبيان هذا الفارق ،ففي
«الدكان» الصغير ،يراوح سعر علبة
«سـ ـي ــدرز س ـيـلـفــر» ال ـك ــرت ــون م ــا بني
 1250ليرة و 1500ليرة لبنانية .أما
في اإلستهالكيات الكبرى ،إن ُوجدت،
فسعرها يستقر عند عتبة األلف ليرة.
أما لدى موزعي الدخان ،بحسب أحد
املــوزعــن الـصـغــار ،فيختلف السعر
ّ
ّ
«الحصة
ما بني موزع وآخر ،بحسب
التي يتلقاها من إدارة حصر التبغ
وال ـت ـن ـب ــاك ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» (ال ــريـ ـج ــي).
وهـنــا ،يختلف السعر مــا بــن عشرة
آالف و 500ليرة لبنانية لـ «الـكــروز»
الواحد و 11ألف و 500ليرة و 12ألف
ل ـيــرة ،وف ــي مــواســم ال ـش ـ ّـح ،قــد يصل
الـسـعــر إل ــى  13أل ــف ل ـيــرة .ه ــؤالء هم
جنود الـســوق الـســوداء التي تتحكم
في السوق كله .فكلما ابتغوا أرباحًا
أكثر ،زاد سعر «السيدرز».
ه ــذه الـتـجــارة غـيــر املـشــروعــة تجري
على عني القانون وإدارة «الريجي».
يقول أحد موزعي الدخان في منطقة
تـ ـح ــويـ ـط ــة ال ـ ـغـ ــديـ ــر ف ـ ــي ال ـض ــاح ـي ــة
راض بـقـسـمـتــه
ال ـج ـن ــوب ـي ــة "ان ك ــل
ٍ
ون ـص ـي ـبــه" .ي ـت ـحـ ّـدث ه ــذا املـ ــوزع عن
«غنب» يلحق بالكل بسبب «الريجي».

 %10من مالكي الرخص يحتكرون السوق (هيثم الموسوي)

أم ــا ك ـي ــف؟ ي ـب ــدأ ه ــذا ال ــرج ــل قـ ّـصـتــه
مــن «ب ــواب ــة الــري ـجــي» .ي ـقــول «تمنح
الريجي عن كل حصة (رخصة توزيع
دخ ـ ــان) ص ـنــدوقــا أو ص ـنــدوقــن من
كل صنف دخــان أسبوعيًا ،بالنسبة
لصندوق سيدرز سيلفر كرتون الذي
يحتوي  50كروزًا ،نأخذه من الريجي
بسعر  242دوالرا أميركيا».
 363أل ــف ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة لـلـصـنــدوق
الـ ــذي ل ــم يـعـبــر ب ــواب ــة الــري ـجــي .بعد
ع ـب ــور الـ ـب ــواب ــة ،ي ـب ــدأ ع ـ ـ ـ ّـداد الـسـعــر
ع ـم ـلــه ...ت ـصــاعــديــا .وه ـن ــا« ،تخضع
ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــادات ل ـض ـم ـي ــر امل ـ ــوزع ـ ــن وم ــا
ّ
يبغونه من أربــاح» ،إذ إن ال ــ 363ألفًا
تـصـبــح خ ــارج بــوابــة الــريـجــي «480
أل ـفــا 510 .آالف 540 .أل ـفــا 600 .ألــف.
 615ألفًا».

ّ
ّ
كــل م ــوزع فــي منطقته «مـلــك» ،يقول
ّ
هــذا امل ــوزع ،مضيفًا «لــو أن الريجي
وضعت باريم حول السعر املفترض
أن يـشـتــري بـهــا املــدخــن الـسـيــدرز ملا

تبيع الريجي صندوق
السيدرز بـ 242دوالرا
ويصل الى السوق
بسعر  400دوالر

ح ـصــل ك ــل ه ـ ــذا» .لـكـنـهــا ،مـســؤولـيــة
الــريـجــي الـتــي تنتهي عند بوابتها.
وم ــا يحصل خــارجــا ،مـعـفــاة اإلدارة
ّ
منه .أو هذا ما يبدو ،في ظل السكوت
عما يجري.
إذًا ،الواقع اليوم مبني على املعادلة
ال ـت ــال ـي ــة :ت ـع ـطــي ال ــري ـج ــي ص ـن ــدوق
الـ ــ«سـ ـي ــدرز سـي ـل ـفــر» ب ـ ــ 363أل ـف ــا ملن
يملك الحصة .هذا األخير سيبيعها
ملن ال يملك الحصص بسعر سيصل
ف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان إلـ ــى « 600ألــف
ليرة لبنانية» .بحسب هذه املعادلة،
يـ ـخ ــرج «ك ـ ـ ـ ــروز» الـ ـسـ ـي ــدرز ال ـف ـضــي
بـسـعــر  7آالف و 260ل ـيــرة لـبـنــانـيــة،
ي ـصــل إل ــى م ـخــزن صــاحــب الـحـصــة،
وهــو امل ــوزع ،ويـخــرج منه بسعر 12
ألــف ليرة لبنانية وفــي موسم الشح

متابعة

ّ
عمال «سوكلين» ينتزعون تعويضاتهم:

شهر عن كل سنة خدمة وشهران إنذار
هديل فرفور

حمدان :لوال اإلضراب لما ّ
حصلنا حقوقنا (هيثم الموسوي)

ُ
خلصت املفاوضات بني عمال وموظفي
شــركـتــي "ســوك ـلــن" و"س ــوك ــوم ــي" من
جهة وإدارة الشركتني من جهة أخرى،
أمــس ،إلى تثبيت التسوية التي اتفق
عليها الطرفان منذ أيام .هذه التسوية
تقضي بإعطاء نحو ألف عامل لبناني
ت ـعــويــض ش ـهــر ع ــن ك ــل س ـنــة خــدمــة،
وش ـه ــري ــن إنـ ـ ـ ــذار ،ف ـي ـمــا ب ـق ــي مـصـيــر
ُنحو ألفي عامل أجنبي خارج "تداول"
املفاوضات.
بحسب رئيس لجنة ممثلي املوظفني
طالل حمدان ،ستعمد إدارة الشركتني
الى إعداد محضر لجلسات التفاوض
إلعـ ـ ــام امل ــوظ ـف ــن وامل ـع ـن ـي ــن ب ـب ـنــود
بمثابة "ضمانة" تحفظ
التسوية ،يكون ّ
وتوثق ّ
تعهد الشركتني
حقوق ُالعمال ّ
ب ــدف ــع امل ـس ـت ـح ــق ــات ل ـل ـم ــوظ ـف ــن .فــي
املقابل" ،سيمضي العمال على بــراءة
ّ
ذمة عند حصولهم على التعويضات،
ّ
ق ـط ـعــا ألي م ـح ــاول ــة ل ـت ـقــديــم شـكــوى
قضائية ّ
ضد الشركتني" ،وفق ما يقول
حمدان لـ"األخبار".

جـلـســة إرس ـ ــاء ال ـت ـســويــة جـ ــاءت بعد
اج ـت ـمــاع وزي ــر الـعـمــل س ـج ـعــان قــزي
م ــع ال ـط ــرف ــن ف ــي م ـك ـت ـبــه ،أم ـ ــس .تلى
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي ع ـق ــده
قــزي ،أعلن فيه رفضه التسوية "التي
تـخــالــف امل ــادة  60مــن قــانــون الـعـمــل".
وتنص هذه املادة على اآلتي" :إذا طرأ
تغيير في حالة رب العمل من الوجهة
القانونية ( )...فــي شكل املــؤسـســة أو
تحويل الــى شــركــة ،فــإن جميع عقود
العمل التي تكون جــاريــة يــوم حــدوث
التغيير تـبـقــى قــائـمــة بــن رب العمل
الجديد وأجراء املؤسسة".
واستغرب قزي كيف أن العمال كانوا
يطالبون بتطبيق املادة ( 60مطالبتهم
بــاس ـت ـمــراريــة عـمـلـهــم) ،لـكـنـهــم قــامــوا
بتسوية خــارجـهــا (املـ ــادة) .وق ــال" :لن
أكـ ـ ــون ك ــوزي ــر ع ـم ــل ش ــاه ــد زورعـ ـل ــى
ضـ ـ ــرب امل ـ ـ ـ ـ ــادة  ،60وض ـ ـ ـ ــرب ح ـق ــوق
العمال".
يـ ّ
ـرد حمدان على هذا األمــر بالقول إن
"وزير العمل لم يستطع أن يفرض على
مـجـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلعـ ـم ــار أن يلحظ
املادة  60في دفتر الشروط ،فكيف بنا

نؤمن بقابلية تطبيقها في ظل قانون
عمل غير منصف باعتراف املعنيني؟".
ينطلق حمدان من هذه النقطة ُليشير
الــى أن التسوية هــي بمثابة "إنـجــاز"
للعمال الذين استطاعوا أن ينتزعوا
حـقــوقـهــم "ال ـت ــي م ــا ك ــان ــوا ليحصلوا
ع ـل ـي ـه ــا م ـ ــن دون اإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــراب (.")...
ُ
ويضيف" :ال القضاء وال وزارة العمل
كانا سيعطياننا هذه التعويضات".
انـتـقــد ق ــزي مجلس اإلن ـمــاء واإلع ـمــار
الـ ــذي ل ـحــظ ف ــي ال ـع ـقــود ال ـج ــدي ــدة أن
ّ
تشكل نسبة العاملني اللبنانيني لدى

حمدان :وزير العمل
لم يستطع أن يفرض
لحظ المادة  60في
دفتر الشروط

املتعهد الجديد  %35من "دون الرجوع
ال ــى املــرجـعـيــة (وزارة ال ـع ـمــل)" .تقول
م ـص ــادر امل ـج ـلــس إن دف ــات ــر ال ـشــروط
ل ـح ـظ ــت أيـ ـض ــا أن تـ ـك ــون األف ـض ـل ـيــة
ل ـل ـع ــام ـل ــن ل ـ ـ ــدى ش ــركـ ـت ــي س ــوك ـل ــن
وس ــوك ــوم ــي" ،ل ـكــن هــذيــن ال ـب ـنــديــن ال
ُي ـع ـ ّـدان مـلــزمــن لـلـشــركــات ،عـلـمــا بــأن
من مصلحة املتعهد أن يلتزم بالعمال
السابقني ،لكونهم يتمتعون بالخبرة
املـ ـطـ ـل ــوب ــة" .ملـ ـ ــاذا لـ ــم ُي ـ ـلـ ــزم امل ـج ـلــس
املـ ـتـ ـعـ ـه ــد ال ـ ـجـ ــديـ ــد ب ـت ـش ـغ ـي ــل ع ـم ــال
"سوكلني" و"سوكومي"؟ تقول املصادر
ن ـف ـس ـهــا إن امل ـج ـل ــس ال يـسـتـطـيــع أن
ّ
ُي ـنــظــم "م ـنــاق ـصــات م ـش ــروط ــة" ،الفـتــة
الـ ــى أن إلـ ـ ــزام امل ـت ـع ـهــد ال ـج ــدي ــد بـهــذا
البند "سيكون حتمًا ملصلحة شركتي
سوكلني وسوكومي".
خالل املؤتمر ،أشار قزي الى أن الوزارة
معنية بالعمال اللبنانيني ،لكنه أشار
ّ
الى "املسؤولية األخالقية" التي تترتب
ع ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــوزارة ف ــي م ــا خ ـ ـ ّـص ال ـع ـمــال
األجانب .هذا التصريح لم ُيترجم ،في
مــا ب ـعــد ،عـلــى سـيــر امل ـفــاوضــات التي
استثنت نحو ألفي عامل أجنبي.

