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قضية

ّ
تزوير فاضح في بيانات املالية العامة

وزارة املال ّ
تتعمد إغفال فوائض االتصاالت في احتساب اإليرادات اإلجمالية

الحقيقية
المأساة
ّ
مؤسسة
هي في ّ
تضم
مياه البقاع ،التي ّ
عامال ،بينهم 235
886
ً
عامال ضمن المالك
ً

ّ
حل ّت حرب تموز فلم ينجز املشروع،
وت�ل��ق��ت ال�ن�ق��اب��ة وع ��ودًا م��ن الرؤساء
وامل� �ع� �ن� �ي�ي�ن ب �ت �م ��دي ��د م �ه �ل��ة إنجاز
ُامل �ش��روع ،ول�ك��ن ذل��ك ل��م يحصل ولم
تستكمل تسوية األوضاع الوظيفية،
وي � � � � ��رى ب � �ش � �ع �ل�ان ��ي أن «الجميع
ي �ت �ح��دث��ون ع ��ن م ��راك ��ز ش ��اغ ��رة في
مؤسسات املياه ،لكن يبدو أن هناك
ن �ي��ة ف��ي إب �ق��اء ال��وض��ع ك��ذل��ك ،إذ إن
ال��دول��ة ت�ت�ح��اي��ل ع�ل��ى ق��ان��ون العمل
إلب� �ق ��اء ال �ع �م��ال امل� �ي ��اوم�ي�ن م ��ن دون
الحصول على حقوقهم في الضمان
والدخول الى املالك ،إضافة الى إهانة
عمال املؤسسات الداخلني في املالك
عبر عدم تحقيق مطالبهم املحقة.
مؤسسة
امل��أس��اة الحقيقية ه��ي ف��ي
ً
التي تضم  886عامال،
مياه البقاع
ً
بينهم  235عامال فقط ضمن املالك.
وي� �ش ��رح رئ �ي��س ن �ق��اب��ة ال �ع �م��ال في
م��ؤس�س��ة م�ي��اه ال�ب�ق��اع ح�س��ن جعفر
أن��ه منذ ع��ام  2005والنقابة تتحرك
وليس هناك من يسمع ،مشيرًا الى
أن مشكلة ع�م��ال ال�ب�ق��اع ال ت�ح��ل إال
بتدخل شخصي م��ن وزي��ر الطاقة.

وي �ق��ول جعفر إن ه�ن��اك ت��أخ�ي�رًا في
ص� ��رف روات� � ��ب ال �ع �م��ال وأجورهم،
وال �ب �ع��ض م�ن�ه��م ل��م ي�ح�ص�ل��وا على
راتبهم منذ عام  ،1996كذلك ال يتمتع
ال�ع�م��ال بمنح التعليم ال�ت��ي تتأخر
ب��دوره��ا ،ول��م يحصلوا ع�ل��ى فروق
ال �ت �ص �ن �ي��ف ل �ع��ام��ي  2006و،2009
كما أن ن�ظ��ام الطبابة واالستشفاء
لم يطبق عليهم حتى اآلن .وإضافة
ال ��ى ذل� ��ك ،ل��م ت��دف��ع إدارة املؤسسة
م� �ك ��اف ��آت األج � � � ��راء م �ن��ذ ع � ��ام 2005
مشيرًا
حتى  30تشرين األول ّ ،2006
ال� ��ى أن� ��ه ي� ��وم أول م ��ن أم� ��س علقت
النقابة اعتصامها بعد اتصال من
وزارة الطاقة التي طلبت موعدًا مع
النقابة لبحث املطالب ،الفتًا الى أنه
سيجري ان�ت�ظ��ار نتائج االجتماع،
ّ
وعلى ضوئها سيحدد ما إذا كانت
ال �ن �ق��اب��ة س �ت �ع��ود ال � ��ى ال� �ت� �ح ��رك أو
ستتحقق مطالبها.
أما نقابة عمال مؤسسة مياه لبنان
ال �ج �ن ��وب ��ي ف �ت �ن �ت �ظ��ر ان� �ت� �ه ��اء فترة
األع�ي��اد املقبلة ملواصلة تحركاتها.
وم �ط��ال �ب �ه��ا ،وف� ��ق ق ��اس ��م غبريس،
عديدة ،ومنها أنه اتخذ قرار إلفادة
امل��وظ �ف�ي�ن ب �ع��د ن �ه��اي��ة ال �خ��دم��ة من
الطبابة واالستشفاء ،ولكن ل��م يتم
التعاقد مع املستشفيات ،وكما أنه لم
ّ
يطبق النظام الذي يشير الى ترفيع
امل��وظ �ف�ي�ن درج� ��ة ك ��ل ث �ل�اث سنوات
منذ عام  ،2006فيما اإلدارة لم تقدم
ل�ل�م��وظ�ف�ين م �ن��ذ  7س �ن��وات الثياب
الشتوية للعمل ،ولم يحصل العمال
على فروق سلسلة الرتب والرواتب.
ويلفت غبريس ال��ى أن ع��دد العمال
في مصالح الجنوب والنبطية 700
ع��ام��ل ،بينهم  240ضمن امل�ل�اك .أما
م��ا ب�ق��ي ف�ه��م ع �م��ال غ��ب ال�ط�ل��ب عن
طريق املتعهد ومتعاقدون بتشغيل
محطات ضخ املياه.

باختصار
◄ اختالالت عميقة في سوق العمل
وفقًا لوزير االتصاالت شربل نحاس ،فبني عامي  1996و« 2004كانت النسبة الصافية
نّ
للمغادرين من الفئات الشابة مرتفعة» ،وبحسب بعض اإلحصاءات «يتبي أنه في مختلف
االختصاصات ،وال سيما االختصاصات العلمية ،تفوق نسبة املغادرين الثلثني ،بل تبلغ
الثالثة أرباع».
وقال نحاس في افتتاح «املعرض التوجيهي ّ الثالث» بعنوان «مهنة باالتجاه الصحيح» في
ّ
قصر األونيسكو أمس ،إن «هذا الوضع يرتب نتائج ظاهرة للعيان ،إذ يجعل مستويات
الدخل التي يطمح اليها اللبنانيون غير مرتبطة بالقدرات اإلنتاجية املحلية ،وينتج من ذلك
أن الجامعات تسير باتجاه ّ
الناتجة من االرتباط الحاسم بالسوق
التكيف مع بنية الطلبّ ،
ّ
الخارجية للعمل» .وأش��ار إلى أن لبنان «ينتج من املتعلمني في املستوى الجامعي أكثر
بكثير مما تستدعي بنية اإلنتاج».
◄ العمل في مرفأ طرابلس شارف على االنتهاء
الكالم لوزير األشغال ّ
رئيس الحكومة األسبق
العامة والنقل غازي العريضي ،خالل
لقائه ّ
ّ
ّ
نجيب ميقاتي في املدينة الشمالية أم��س .وأوض��ح العريضي أن ك��ل ش��يء ب��ات متوافرًا
للمشروع« ،وبدأنا التفكير في املرحلة التالية ،أي مرحلة التجهيز والتشغيل ،ثم مشروع
التوسيع الكامل» .وأشار إلى مشروع قصر العدل ،موضحًا أن املال املطلوب له «متوافر
والعمل في ّ
تقدم ،وسننتهي منه في الفترة املحددة» .كما جرى تأمني املال الالزم ملشروع
ُ
َ
محطة التسفير ،التي «سيعاود العمل في بناء منشآتها خالل أيام».
(األخبارّ ،
وطنية)

ّ
العامة لدى
تراكمت في حساب الخزينة
م� � ّص ��رف ل �ب �ن��ان ف ��وائ ��ض م��ال �ي��ة كبيرة
حققها قطاع االت�ص��االت منذ بداية هذا
العام حتى نهاية تشرين األول ،وبحسب
م �ع �ل��وم��ات «األخ� �ب ��ار» ب�ل�غ��ت ق�ي�م��ة هذه
ال �ف��وائ��ض امل �ت��راك �م��ة ن �ح��و  814مليون
دوالر و 12مليون يورو و 535مليار ليرة،
أي ما مجموعه  1785مليارًا و 877مليون
ّ
تتعمد إغفال هذه
ليرة ،إال أن وزارة املال
امل�ب��ال��غ ف��ي اإلي� ��رادات اإلج�م��ال�ي��ة املحققة
التي تعلنها في بياناتها الشهرية ،التي
ّ
ّ
العامة.
تلخص فيها وضعية املالية
ف �ق��د ورد ف ��ي ب �ي��ان ال � � ��وزارة األخ �ي ��ر عن
ن �ت��ائ��ج ش �ه��ر ت �ش��ري��ن األول امل ��اض ��ي أن
إي� ��رادات امل��وازن��ة وال�خ��زي�ن��ة بلغت نحو
 10آالف و 418مليار ليرة ،أي ً بانخفاض
ق��دره  302مليار ل�ي��رة م�ق��ارن��ة بما كانت
عليه في الفترة نفسها من العام املاضي.
فيما نفقات املوازنة والخزينة بلغت نحو
 14ألفًا و 199مليار ليرة ،أي بانخفاض
قدره  158مليار ليرة .وهذا ما أسهم في
زيادة العجز اإلجمالي بقيمة  145مليار
ل�ي��رة ،م��ن نحو  3آالف و 637مليار ليرة
ف ��ي األش� �ه ��ر ال �ع �ش��رة األول� � ��ى م ��ن العام
املاضي الى  3آالف و 781مليار ليرة في
الفترة نفسها من هذا العام.

ي �ب��دو أن وزارة امل� ��ال ت �ح ��اول استغالل
ه��ذه ال �ص��ورة لتبرير الكثير م��ن األمور
ّ
تصر على عدم معالجتها،
الخاطئة التي
ف ��ال ��واق ��ع ال �ف �ع �ل��ي ي �ف �ي��د أن اإليرادات
اإلجمالية بلغت حتى تشرين األول نحو
 12ألفًا و 204مليارات ليرة ،أي إن العجز
اإلجمالي ت��راج��ع فعليًا ال��ى  1995مليار
ل �ي��رة ،ول��م ي��رت�ف��ع إل��ى  3637م�ل�ي��ارًا كما
ّ
تدعي الوزارة في بيانها.
ّ
وتتذرع وزارة املال بأن وزارة االتصاالت
لم ّ
اليها هذا العام سوى  331مليار
تحول
ً
ل �ي��رة ،م �ق��ارن��ة ب � �ـ 1656م�ل�ي��ارًا ُ ف��ي الفترة
نفسها م��ن ال �ع��ام امل��اض��ي ،وت �س� ّ�ج��ل في
بياناتها تراجعًا في إي��رادات االتصاالت
ّ
بنسبة  80في ّاملئة ،وهو ما ُيعد تزويرًا
م��وص��وف��ًا ،إذ إن ع ��دم ت �ح��وي��ل فوائض
االتصاالت الى وزارة املال ال يعني
قطاع ّ
إطالقًا أن هذه الفوائض لم تتحقق ،كما ال
يعني أنها لم تدخل إلى حساب الخزينة
ّ
ال� �ع � ّ
�ام ��ة ،وب��ال �ت��ال��ي ال ي ��وج ��د أي مبرر
إلغفالها كما لو أنها غير موجودة.
وامل � �ع � ��روف أن ال راب� � ��ط م �ح��اس �ب �ي��ًا بني
ق � ��رار وزي � ��ر االت � �ص� ��االت ش ��رب ��ل ّ
نحاس
ح �ف��ظ ح �ق��وق ال �ب �ل��دي��ات ب �ع��ائ��دات �ه��ا من
ال� �ه ��ات ��ف ال� �خ� �ل ��وي م �ن ��ذ ان� �ط�ل�اق ��ه حتى
اليوم ،واحتساب فوائض االتصاالت في

ّ
اإليرادات اإلجمالية ،إذ إن هذه الفوائض
س�ت��دخ��ل ف��ي ح �س��اب ه��ذه اإلي � ��رادات في
مطلق األحوال في نهاية هذا العام ،وذلك
ب �ع��د ت �س��وي��ة ح �ق ��وق ال �ب �ل��دي��ات وحسم
ال�ن�ف�ق��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة ل� ��وزارة االتصاالت،
وت�ح��وي��ل ال�ف��ائ��ض ك��إ ّي��راد ال��ى املوازنة،
وامل� � � �ع � � ��روف أي � �ض� ��ًا أن ت � �س ��دي ��د ديون
البلديات على وزارة االتصاالت لن ّ
يغير
ّ
في الصورة إطالقًا ،إذ إن تسديد الديون
ال ُي �ح �ت �س��ب ض �م��ن ال �ن �ف �ق��ات ،وبالتالي
ّ
تراجعًا ف��ي العجز
ستسجل وزارة امل��ال
ً
اإلج �م��ال��ي وارت �ف��اع��ًا ه��ائ�لا ف��ي الفائض
ّ
األولي.
وكان نحاس قد أشار بعد لقاء عقدته معه
ّ
املسماة من الهيئات االقتصادية
اللجنة
ملناقشة اإلجراءات الضريبية في مشروع
م��وازن��ة ال�س�ن��ة  ،2011ال ��ى إغ �ف��ال وزارة
امل��ال ،في سياق مقارنة نتائج عام 2010
م��ع األع ��وام السابقة ،ال�ف��وائ��ض الناتجة
من قطاع االتصاالت ،التي تقارب مليارًا
ون� � ّص ��ف م� �ل� �ي ��ار دوالر ،وه � ��ي عائدات
محققة ال ّ
يغير في حقيقتها أبدًا كونها
ت�ق��ع ض�م��ن م��وازن��ة م�ل�ح�ق��ة ،وك ��ون قسم
ك�ب�ي��ر م�ن�ه��ا ي �ع��ود ق��ان��ون��ًا ل�ت�س��دي��د دين
قائم على الوزارة ملصلحة البلديات.
(األخبار)

متابعة

الصفدي :إلغاء هوامش األرباح التجارية مستحيل
«م ��رس ��وم ت �ح��دي��د ه ��وام ��ش األرب� � ��اح هو
اآلل ّ �ي ��ة ال��وح �ي��دة امل ��وج ��ودة ح��ال �ي��ًا التي
تمكن وزارة االقتصاد من حماية املواطن،
ف��ي ظ��ل غ�ي��اب ق��ان��ون امل�ن��اف�س��ة ،وإلغاؤه
ه��و أم��ر مستحيل» ،ه�ك��ذا اختصر وزير
االق �ت �ص��اد وال �ت �ج ��ارة ،م�ح�م��د الصفدي،
الطريق على ممثلي الجمعيات التجارية
ال ��ذي ��ن ال �ت �ق��اه��م أم� ��س ب ��دع ��وة م ��ن غرفة
ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة وال ��زراع ��ة ف��ي ّ
مقر
ال �غ��رف��ة .ف �ه��ذه ال�ج�م�ع�ي��ات ك��ان��ت تسعى
إل��ى إلغاء امل��رس��وم ،أو تعديله ليتناسب

مع مصالحها ،إال أن الصفدي رب��ط هذه
الخطوة بإقرار قانون املنافسة.
ح�ض��ر ال�ل�ق��اء م��ع ال�ص�ف��دي ن��ائ��ب رئيس
غرفة التجارة محمد ملع ،وأمني املال نبيل
فهد ،ونائب رئيس جمعية تجار بيروت
جهاد التنير ،ورؤساء وأعضاء جمعيات
م �س �ت��وردي امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة ،وأصحاب
الصناعات الغذائية ،ومستوردو اللحوم
واألسماك ّ
املبردة وتجار مال القبان .وأعلن
مل��ع ف��ي ب��داي��ة ال �ل �ق��اء أن ال �ص �ف��دي يرغب
ف��ي ال�ت�ح��اور واالس�ت�م��اع إل��ى الجمعيات

التجارية وشكواها للوصول إلى ما يحقق
املصلحة االقتصادية للجميع .بعد ذلك،
بدأ ممثلو الجمعيات التجارية املشاركة
ف��ي ال �ل �ق��اء ب �ع��رض م �ك��ام��ن ال �ش �ك��وى من
مرسوم هوامش األرب ��اح ،ف�ب��دأوا الواحد
ب �ع��د اآلخ� ��ر ي��دل��ون ب��دل��وه��م ف ��ي تعظيم
ُال�ق�ل��ق وال �خ��وف م��ن ه��ذا امل��رس��وم «الذي
أق� ّ�ر منذ  40سنة» ويستعمله كل الوزراء
«لتخويف التجار» ،فيما مفاهيم التجارة
«ت �غ � ّ�ي ��رت ال � �ي� ��وم» ،ال ب ��ل ذه� ��ب بعضهم
باتجاه إقناع الوزير بأن «أجواء املنافسة
في لبنان ّ
قوية جدًا ،وبالتالي ليس هناك
ض��رورة لتقييد التجار بمرسوم كهذا»...
وت� ��وال� ��ى ال� �ك�ل�ام (ال � � ��ذي ي ��دم ��ي األعني)،
م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ب�ع��ض ال�ت�ج��ار يخسرون
بسبب املرسوم (!) وأيضًا بسبب ارتفاع
الرسوم الجمركية على بعض األصناف،
ً
ف �ض�لا ع��ن أن اس �ت �ي��راد ب�ع�ض�ه��ا يتعلق
ببورصات عاملية.
ّ
م��ع انتهاء م��داخ�لات ممثلي الجمعيات
ال�ت�ج��اري��ة ،غمز الصفدي م��ن ق�ن��اة الدعم
السياسي ال��ذي يحصل عليه التجار ،إذ
عمد إلى تذكيرهم بأنهم كانوا قد أقدموا
في الفترة السابقة ،أي خالل بداية توليه
م �ه �م��ات ال� � � ��وزارة ،ع �ل��ى االع � �ت ��راض على
مرسوم تحديد هوامش األرباح التجارية
أمام مجلس الشورى الدولة ،وقد تمكنوا
م� ��ن ت �ع �ط �ي �ل��ه ب ��اس� �ت� �ص ��دار ق� � ��رار يوقف
العمل ب��ه بذريعة أن «التنفيذ ق��د يلحق
باملستدعي ضررًا بالغًا» ،وهذا يعني أنه
كان بإمكانهم تكرار هذه الخطوة لو كانت
نتائجها مضمونة مثل ّ
املرة السابقة ،إذ
إن إع��ادة العمل باملرسوم استندت هذه
املرة إلى قرار من مجلس شورى الدولة!
ثم ّ دخل الصفدي في النقاش التفصيلي،
وأك� ��د أم ��ام ممثلي ال�ج�م�ع�ي��ات استحالة
إلغاء املرسوم بوصفه أداة وحيدة ملكافحة
غ�ل�اء األس �ع ��ار وف �ل �ت��ان ال �س ��وق ،غ�ي��ر أنه
أعرب عن استعداده لإللغاء في حال إقرار
مشروع قانون املنافسة النائم في مجلس
النواب منذ فترة طويلة ،علمًا بأن ما أدلى
به التجار عن خسائر لحقت بهم ،هو أمر
ّ
ال يتعارض مع طبيعة املرسوم الذي يحدد
املشكلة منه؟
نسب األرباح ،وبالتالي أين ّ
ك��ذل��ك ف ��إن ع ��دد امل �ح��اض��ر امل �س��ط��رة بحق
تجار خالل  25يومًا على صدور املرسوم،
بلغ  11محضرًا ،ما يوحي بوجود تساهل
من قبل الوزارة ،وبالتالي ملاذا اإليحاء بأن
هناك ضغطًا على التجار؟
(األخبار)

