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قضية
يتحكم أصحاب
السيارات
المبردة بأسعار
النقل (األخبار)

رامح حمية
ّ
خيبت هــذه الـعــوامــل آم ــال املــزارعــن
ال ـب ـق ــاع ـي ــن ب ــإم ـك ــان ـي ــة ال ـت ـع ــوي ــض
ع ــن خ ـســارت ـهــم ال ـك ـب ـيــرة ف ــي مــوســم
ّ
«ال ـبــك ـيــرة» فــي حــزيــران ال ـفــائــت ،مع
ارتفاع كلفة الــري نتيجة شح املياه.
يعاني الـخـ ّســارة الـيــوم كــل مــزارعــي
البطاطا اللقيسة« ،فـفــي كــل عملية
ق ـلــع لـ ـ ــ 10دونـ ـم ــات ب ـطــاطــا خ ـســارة
بقيمة خـمـســة مــايــن ل ـي ــرة» ،يقول
امل ـ ـ ــزارع م ـح ـمــد ح ـم ـيــة لـ ــ»األخـ ـب ــار».
ببساطة ،يشرح حمية أن سعر كيلو
البطاطا «بأرضه عند القلع» ال يزيد
ع ـلــى  350ل ـي ــرة ،ف ــي ح ــن أن كلفته
«م ــش أق ــل م ــن  500ل ـي ــرة» ،وم ــا بني
اإلنتاج والسعر املتدني «خياران ال
ثالث لهما ،إمــا التاجر الــذي يتدلل
لشراء إنتاجك بالسعر الذي يناسبه،
وإم ــا التخزين بــالـبــرادات ،مــا يعني
كلفة إضافية ،فــي حــن صــار الوقت

على وزارة النقل وضع
ّ
حد لعار التصاريح

مزارعو البطاطا

خاسرون في كل المواسم
مزارعي البطاطا البقاعية باالعتماد
خابت آمال
ّ
«اللقيسة» الخريفية ،للتعويض
على موسم ّ
عن خسائر «البكيرة» الصيفية .مرة أخرى،
لم يطابق وعد الحقول حساب البيدر ّ .ففي
حين يقارب إنتاج موسم البطاطا اللقيسة
فــي البقاع  70ألــف طــن ،تعاني السوق
التصدير إلى
مشاكل تصريف اإلنتاج وتعليق
ً
سوريا واألردن ودول الخليج العربي ،فضال عن
المنافسة الخارجية

ض ـي ــق ج ـ ـ ـدًا ق ـب ــل دخـ ـ ــول ال ـب ـطــاطــا
املـصــريــة إل ــى ال ـســوق اللبنانية أول
العام املقبل».
ب ــدأ ق ـلــع مــوســم ال ـب ـطــاطــا الـلـقـيـســة
م ـن ــذ ب ــداي ــة ش ـه ــر ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي
الفائت ،وشهد تعثرًا بسبب املشاكل
الحدودية ،ومنها «بعض التدابير
الـتــي اتـخــذتـهــا الـحـكــومــة األردن ـيــة،
والـ ـت ــي عــرق ـلــت إدخـ ـ ــال ال ـشــاح ـنــات
املـحـمـلــة بــالـب ـطــاطــا الـلـبـنــانـيــة إلــى
أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا ،فـ ــي ط ــري ـق ـه ــا إل ـ ــى دول
ً
ال ـخ ـل ـيــج الـ ـع ــرب ــي ،فـ ـض ــا ع ــن مـنــع
الـسـلـطــات الـســوريــة دخ ــول اإلنـتــاج
ال ـل ـب ـن ــان ــي إلـ ــى أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا» ،حـســب
م ـ ــا ي ـ ـشـ ــرح إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ال ـت ــرش ـي ـش ــي
رئـ ـ ـي ـ ــس تـ ـجـ ـم ــع م ـ ـ ــزارع ـ ـ ــي الـ ـبـ ـق ــاع
ل ـ «األخـبــار» .منذ أيــام قليلة ،عــادت
ح ــرك ــة ال ـت ـصــديــر إل ــى س ــوري ــا بعد
نـجــاح االجـتـمــاعــات الـتــي جــرت بني
النقابات الزراعية اللبنانية ووزراء
مــن الـحـكــومــة ال ـســوريــة ،حـيــث لفت
الترشيشي إلى أن السوق السورية
ت ـس ــاه ــم ف ــي ت ـص ــري ــف «م ـ ــا ي ـق ــارب
 25أل ـ ــف طـ ــن مـ ــن إن ـ ـتـ ــاج ال ـب ـطــاطــا
اللبنانية».
وفي ما خص التصدير إلى السوق
األردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،يـ ــؤكـ ــد الـ ـت ــرشـ ـيـ ـش ــي أن

«ل ـ ـقـ ــاء ات ع ـق ــدت م ــع وف ـ ــود أردن ـي ــة
ت ـمـ ّـيــزت بــاإلي ـجــاب ـيــة» ت ـجــاه إع ــادة
االستيراد من لبنان« ،إال أنها علقت
(االس ـت ـيــراد) إل ــى حــن ع ــودة الــوفــد
إلى لبنان الشهر املقبل بقصد إجراء
بـعــض الـتـعــديــات عـلــى االتـفــاقـيــات
الــزراعـيــة بــن الـبـلــديــن ،الـتــي مضى
عـلـيـهــا م ــا ي ـق ــارب  5س ـن ــوات ،فيما
املزارع البقاعي يعاني ضيق الوقت
فـ ــي تـ ـص ــري ــف إنـ ـت ــاج ــه مـ ــع دخـ ــول
البطاطا املصرية السوق اللبنانية
بداية شهر كانون الثاني من العام
الجديد».
مـشــاكــل أخ ــرى ت ـفــرض نفسها على
امل ـصــدريــن الـبـقــاعـيــن ف ــي تصريف
إنتاجهم من البطاطا ،تتمثل بحسب
ال ـت ــرش ـي ـش ــي «ف ـ ــي ت ـح ـك ــم أص ـح ــاب
ال ـس ـي ــارات املـ ـب ــردة ب ــأس ـع ــار الـنـقــل،
واملنافسة الخارجية في بعض دول
الـخـلـيــج ال ـع ــرب ــي» ،ذل ــك أن ســائـقــي
شاحنات النقل املبردة ذات اللوحات
ُ
األج ـن ـب ـيــة ،ال ـتــي تـمـنــح «ت ـصــاريــح»
خ ــاص ــة« ،ي ـفــرضــون أس ـع ــارًا جــائــرة
ّ
املصدرين
وغير واقعية» على التجار
إلــى ســوريــا واألردن ودول الخليج،
فوصل أجر الشاحنة املبردة لكل طن
بطاطا إلــى  100دوالر إلــى ســوريــا،
و 200دوالر إلى األردن ،و 300دوالر
إلـ ـ ــى دول الـ ـخـ ـلـ ـي ــج« .بـ ـعـ ـم ــره ــا مــا
صـ ــارت» أن يـصــل أج ــر نـقــل حمولة
بطاطا إلى األردن إلى  4آالف دوالر،
أو  3آالف دوالر إلــى ســوريــا» ،يقول
ً
ترشيشي ،سائال عن كيفية املنافسة
م ـ ــع ه ـ ـ ــذه الـ ـكـ ـلـ ـف ــة ،ف ـ ــي ح ـ ــن ت ـصــل
الـبـطــاطــا الـهــولـنــديــة أو البلجيكية
إلى دول الخليج «خالصة مخلصة»
بـ 250دوالرًا للطن« ،على الرغم من أن
نوعيتها ال تقارن بنوعية البطاطا
اللبنانية».
إزاء ه ــذا ال ــواق ــع ،ي ــرى الـتــرشـيـشــي
أن «ع ـل ــى وزارة ال ـن ـق ــل واألشـ ـغ ــال
ال ـع ــام ــة أن ت ـت ـع ــاون م ــع امل ـصــدريــن
وتـضــع ح ـدًا لـعــار الـتـصــاريــح التي
أصـ ـبـ ـح ــت كـ ـصـ ـك ــوك ال ـ ــدخ ـ ــول إل ــى
ال ـج ـن ــة ،ف ــاألس ـع ــار ال ت ـت ـمــاشــى مع
حــال الـقـطــاع ،مــا سيترك أث ـرًا كبيرًا
ع ـلــى واق ـ ــع املـ ــزارعـ ــن ف ــي ال ـب ـق ــاع».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ف ــي ظ ــل ت ــدن ــي الـسـعــر
املـ ـف ــروض ع ـلــى م ــزارع ــي ال ـب ـطــاطــا،
ُيـ ـف ــرض ع ـل ــى امل ـس ـت ـه ـلــك ال ـل ـب ـنــانــي
سـ ـعـ ـرًا ل ـك ـي ـلــو ال ـب ـط ــاط ــا ف ــي ســائــر
امل ـح ــال ال ـت ـجــاريــة ال يـقــل متوسطه
عن  1250ليرة!

تقرير

هيئة التنسيق موحدة ضد التحالف السياسي ـ المالي
فاتن الحاج
ب ـعــد األعـ ـي ــاد ،ت ـع ــود هـيـئــة الـتـنـسـيــق
ال ـن ـقــاب ـيــة إل ــى الـ ـش ــارع ًمـ ـج ــددًا .تـقــول
إنها ستفعل ذلك ،مرغمة ،إذا لم تصل
االت ـص ــاالت مــع املـســؤولــن إل ــى نتائج
إي ـج ــاب ـي ــة .ت ـن ـفــي أن ي ـك ــون الـتـحــالــف
السياسي واملالي قد نجح في فك عرى
العالقة املتينة بينها وبني قواعدها من
جهة ،وبينها وبني الرأي العام من جهة
ثــانـيــة .ل ــذا ،فـهــي مــا زال ــت تــراهــن على
الـقــواعــد الـتــي سـتـعــاود تعبئتهم عبر
جمعيات عمومية ومجالس مندوبني
الستكمال املعركة االجتماعية الطويلة
وال ـص ـع ـبــة م ــع ه ــذا ال ـت ـحــالــف وفـضــح
ّ
أهــدافــه .تقر ب ــأن األخـطــاء الـتــي وقعت
فـ ــي امل ــرحـ ـل ــة امل ــاضـ ـي ــة س ـب ـب ـه ــا أن ـن ــا
«لسنا مؤسسة ذات هيكلية مــوحــدة،
بل هيئات خمس تنسق في ما بينها
من دون أن تلغي خصوصية كل هيئة
وظروفها وأولوياتها».
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـص ـي ــب ال ـت ـم ـل ـم ــل امل ــوظ ـف ــن
واملعلمني إلــى حــد يدعو فيه البعض

في السر والعلن ُ
ويجري االستفتاءات
ال ـفــاي ـس ـبــوك ـيــة ح ـ ــول االنـ ـفـ ـص ــال بــن
ال ـق ـطــاعــات الــوظ ـي ـف ـيــة ،تـعـلــن الـهـيـئــة
أن تقويم التحرك السابق أفضى إلى
نتيجة واحدة هي :بقاء الهيئة موحدة
ب ـم ـكــونــات ـهــا ال ـخ ـم ـســة .وبـ ـن ـ ً
ـاء عـلـيــه،
ستجدد اتصاالتها ولقاءاتها مع كل
الكتل النيابية للضغط باتجاه إقــرار
سلسلة الحقوق وإلغاء مواد املشروع
الذي يضرب دولة الرعاية االجتماعية.
ـواز ،ستنظم محاضرات
وعلى خــط م ـ ٍ
وورش عمل تتناول مخاطر التعاقد
الــوظ ـي ـفــي ووق ـ ــف ال ـتــوظ ـيــف وإع ـ ــادة
ال ـ ـن ـ ـظـ ــر ب ـ ــالـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــاءات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
للصناديق الضامنة واقتطاع  %35من
حقوق املستفيدين من أسر املتقاعدين
بسبب الــوفــاة ،وزي ــادة دوام املوظفني.
وتتضمن الــورش والـنــدوات مقارنات
بني املوظف اإلداري واملــوظــف املماثل
ف ــي املــؤس ـســات ال ـعــامــة ومــوضــوعــات
ال ـت ـهــرب ال ـضــري ـبــي وأسـ ـب ــاب الـفـســاد
وأساليب مكافحته.
وفـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ع ـق ــدت ــه هيئة

التنسيق بعد انقطاع دام ثالثة أشهر،
ّ
ّ
ذك ـ ـ ـ ــرت ال ـج ـم ـي ــع بـ ـ ــأن ال ـس ـل ـس ـل ــة هــي
تصحيح رواتب ال خوض في توصيفات
وظـيـفـيــة وال اخ ـت ـصــارإلصــاح إداري
أو تــربــوي ،و«ه ــذا يحدث تلقائيًا عند
الحكومات الديمقراطية دوريــا ،دونما
ح ــاج ــة إل ـ ــى إض ـ ــراب ـ ــات واع ـت ـص ــام ــات
وتـحــركــات احـتـجــاجـيــة ،إال فــي لبنان،

السلسلة هي تصحيح رواتب ال
توصيف وظيفي أو إصالح إداري
حيث يتبارى املسؤولون في االلتفاف
على أي مطلب شعبي مـحــق ،وكأنهم
ي ــري ــدون ل ـه ــذا ال ـش ـعــب أن ي ـهــاجــر أو
يعيش تحت خط الفقر املدقع».
أم ــا أس ـب ــاب ت ــأخ ــر ال ـه ـي ـئــة ف ــي إع ــان
ال ـ ـت ـ ـحـ ــرك ،فـ ـيـ ـع ــزوه ــا رئ ـ ـيـ ــس رابـ ـط ــة
أساتذة التعليم املهني والتقني إيلي
خ ـلـي ـفــة ،م ـتـحــدثــا ب ــاس ــم ال ـه ـي ـئــة ،إلــى
الظروف األمنية والسياسية التي مر
بها البلد في األشهر املاضية .والسبب

ّ
ال ـثــانــي أن الـهـيـئــة اح ـتــاجــت لألشهر
ّ
الثالثة لتقويم تحركها ،والتعرف إلى
مكامن النجاح والخطأ.
فالتقويم أظـهــر ،بحسب خليفة ،أننا
«نجحنا في بلورة تصحيح الرواتب
بـنـسـبــة الـتـضـخــم امل ـتــراك ـمــة مـنــذ عــام
 1996وبزيادة التقديمات االجتماعية
وال ـص ـح ـي ــة لـ ـه ــم ،وبـ ـ ـض ـ ــرورة ت ـعــزيــز
اإلدارة الـ ـع ــام ــة ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـت ـعــاقــد
الوظيفي ،واالرت ـقــاء بالتعليم املهني
والتقني وبــاملــدرســة الرسمية ّ
ومدها
ب ــالـ ـكـ ـف ــاءات ع ـل ــى م ـس ـت ــوى اإلج ـ ـ ــازة
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة فـ ـ ــي مـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم
األسـ ــاسـ ــي وامل ــاج ـس ـت ـي ــر ف ــي مــرح ـلــة
ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـثـ ــانـ ــوي ،والـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
الحقوق املكتسبة والقوانني الخاصة
بكل القطاعات الوظيفية.
ورأى خ ـل ـي ـف ــة أن م ـ ـب ـ ــررات اإلب ـ ـطـ ــاء
والتأخير في إقــرار السلسلة سقطت،
فــامل ـشــروع أصـبــح مـنــذ عـشــريــن شهرًا
ف ــي ع ـهــدة املـجـلــس ال ـن ـيــابــي ،وجميع
القطاعات الوظيفية قدمت مذكراتها
املطلبية.

