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مجتمع وإقتصاد
حقوق المستهلك

المستهلك يدفع الثمن
 140مليون دوالر الستبدال قوارير الغاز

ّ
قرر وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان إغفال كل مالحظات وزير
الصناعة حسين الحاج حسن على آلية استبدال قوارير الغاز ،والسير
ّ
المدرة لألرباح
بقرار أحــادي يعفي شركات الغاز ذات االحتكارات
ّ
المقدرة بنحو  140مليون دوالر،
الهائلة من كلفة االستبدال،
ّ
ويحملها الى المستهلكين
محمد وهبة

مآثر وزير
الطاقة
ّ
ال تزال قضية سد جنة على
نهر ابراهيم تثير جدال غير
مفهوم بني وزيري الطاقة
واملياه والبيئة .فبعدما رضخ
االول ملوجب تقديم دراسة
االثر البيئي للمشروع الى
وزارة البيئة ،عاد ليشكك في
ّ
نتائج هذه الدراسة التي اكدت
وجود مخاطر بيئية ،مشيرا
الى أن «االستشاري (الذي
كلفته وزارة الطاقة واملياه)
لم يستعن بخبراء متجردين
وغير منحازين ،وليس لديهم
رفض مسبق للمشروع ،ما
أضفى على التقرير الطابع
السلبي املطلق ،وأفرغه من
أي ايجابية ،التي من البديهي
أن تتخطى كل السلبيات التي
جرى تناولها ،فألبس تقرير
األثر البيئي سلبيات ال مكان
لها من الصحة على ارض
الواقع ،ما جعله مدارا للشك،
وال يمكن الركون اليه لتعليل
أي موقف أو رأي» .موقف
وزير الطاقة استدعى ّ
ردا من
وزير البيئة ،امس ،متسائال:
«ملاذا أرسلت وزارة الطاقة
واملياه هذا التقرير الى وزارة
البيئة ملراجعته ،إذا لم تكن
ً
موافقة على مضمونه أصال،
ولم تشر الى ذلك صراحة في
كتابها الذي أحالت الدراسة
بموجبه الى الوزارة؟» .وأعلن
أنه وجه كتابا الى رئيس
مجلس الوزراء تمام سالم
طالبا «عرض املوضوع على
مجلس الوزراء لبت مسألة
استمرار االعمال في مشروع
السد أو وقفها».

مشهد زحمة
األهالي تكرر
في أكثر من
مدرسة (مروان
طحطح)

أصـ ـ ــدر وزيـ ـ ــر ال ـط ــاق ــة وامل ـ ـيـ ــاه أرت ـ ــور
ن ـظ ــري ــان ق ـ ــرارًا ي ـق ـضــي ب ــاس ـت ـب ــدال 4
ماليني قارورة غاز متداولة في السوق.
قــرار نظريان يستند إلــى توصية من
لجنة نيابية فرعية منبثقة عن لجنة
االشـغــال العامة والنقل ،وإلــى موافقة
م ـج ـلــس ش ـ ـ ــورى ،وإل ـ ــى ال ـصــاح ـيــات
املناطة بــوزارة الطاقة واملـيــاه .اللجنة
الفرعية املــذكــورة خلصت إلــى تحديد
ملكية القارورة للمستهلك ال للشركة،
ثــم ق ـ ّـدرت ع ــدد ال ـقــواريــر امل ـتــداولــة في
ال ـس ــوق بـنـحــو  4م ــاي ــن ،واحـتـسـبــت
مـعـ ّـدل التعبئة بنحو  5مــرات سنويًا،
واقـ ـت ــرح ــت ف ـ ــرض زيـ ـ ـ ــادة ع ـل ــى سـعــر
الـقــارورة بمقدار  /1000/ليرة فتنجز
عملية االستبدال خالل  10سنوات.

تضارب الصالحيات والمصالح
قرار نظريان ّ
يبرر اللجوء إلى عملية
االس ـت ـب ــدال م ــن خ ــال ال ـش ـكــاوى الـتــي
تلقتها وزارة الطاقة واملياه واملديرية
العامة للدفاع املدني وبعض اإلدارات
العامة عن وجــود قوارير غاز معدنية
ّ
تضر بالسالمة
في حالة سيئة مهترئة
العامة وتلحق ضررًا باملمتلكات العامة
تكتف بهذا
والخاصة ،لكن الــوزارة لم
ِ
التبرير ،بل ّ
أقرت بأن األسر املقيمة في
لبنان ستدفع الكلفة« :املواطن لن يدفع

ثمن ال ـقــارورة الـجــديــدة الـفــارغــة دفعة
واحدة عند إستالمها ،إنما يدفع فقط
ثمن القارورة املعبأة الذي يشمل بدل
االستبدال املحدد بـ  1000ليرة لبنانية
لـكــل قـ ــارورة سـعــة  10كـيـلــوغــرام وفقا
للتسعيرة األسبوعية التي تصدر عن
الــوزارة ملــادة الغاز السائل» .وأضافت
أن الـنــاتــج مــن تلف ال ـق ــارورة القديمة
س ـي ـخ ـصــص ل ـت ـغ ـط ـيــة ك ـل ـف ــة م ــراق ـب ــة
عمليتي االس ـت ـب ــدال وال ـت ـلــف ،وش ــراء
قوارير جديدة.
فــي الــواقــع ،فــإن قــرار نظريان ليس إال
ّ
ردًا غير مباشر على بـيــان ص ــادر عن
وزي ــر الـصـنــاعــة حـســن ال ـح ــاج حسن
قبل نحو شهر .ففي ذلك الوقت ،أعلن
الـحــاج حسن أنــه «غير معني بالقرار
الصادر وفق الصيغة املطروحة ،ومن
واجبه كمسؤول وكمواطن في آن واحد،
اطالع الشعب اللبناني على الحقائق».
الوزير رفض مقولة «قوارير الغاز هي
قنابل موقوتة» ،ألنها تستخدم ذريعة
لتمرير املشاريع ملصلحة املستفيدين.
مـ ــوقـ ــف الـ ـ ـح ـ ــاج حـ ـس ــن ي ـس ـت ـن ــد إل ــى
التوصيات والخالصات التي توصلت
إليها اللجنة الوزارية املؤلفة من وزراء
الصناعة والطاقة والداخلية :الــوزراء
الثالثة درسوا امللف ألكثر من سنة في
م ــوازاة عمل ومتابعة لجنة األشـغــال
النيابية الـفــرعـيــة ...لقد توصلنا إلى
خــاصــات وتــوصـيــات ،استندت إليها

فرض زيادة على سعر
ّ
القارورة بمقدار الف ليرة لمدة
 10سنوات

وزارة الـصـنــاعــة لـتـعــد قـ ــرارًا يتضمن
تحميل الشركات املستوردة وشركات
التعبئة واملــواطـنــن كلفة االسـتـبــدال.
امل ـ ـشـ ــروع أرسـ ـ ــل إلـ ــى ك ــل م ــن وزيـ ــري
الطاقة والداخلية فجاء رد وزير الطاقة
بـ ــأنـ ــه ال ــوحـ ـي ــد صـ ــاحـ ــب ال ـص ــاح ـي ــة
باعداد وتوقيع قرار بهذا الخصوص».
هـكــاذ بــات واضـحــا أن املشكلة تتعلق
ب ـت ـض ــارب امل ـص ــال ــح ال ال ـص ــاح ـي ــات.
يـ ـظـ ـه ــر األم ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ــوض ـ ـ ــوح م ـ ـ ــن خـ ــال
م ـنــاق ـشــات الـلـجـنــة ال ـفــرع ـيــة الـنـيــابـيــة
ح ــول ملكية ال ـق ــارورة واف ـضــل طريقة
لــاس ـت ـبــدال .ف ـفــي ال ــواق ــع ،ف ــإن ملكية

مدارس

العودة إلى المدرسة الرسمية بمن حضر
فاتن الحاج
لن ينتظم العام الدراسي الرسمي قبل
 10أيام ،أو هذا على األقل ما يتوقعه
مـ ـ ــديـ ـ ــرون يـ ـنـ ـص ــرف ــون إل ـ ـ ــى ت ـس ـي ـيــر
مــدارس ـهــم بــالــدفــع ال ــذات ــي .الـصـفــوف
لـ ــم ت ـك ـت ـم ــل ،أم ـ ــس ،فـ ــي كـ ـ ّـل امل ـ ــدارس
ّ
الرسمية ،لكن املديرين «مشوها بمن
ً
ح ـض ــر» ،ع ـم ــا ب ـق ــرار وزي ـ ــر الـتــربـيــة
الياس بو صعب بدء التدريس في 28
أيلول .حصل ذلك في وقت تستمر فيه
امتحانات الدخول وأعمال التسجيل
ح ـ ـتـ ــى  10ت ـ ـشـ ــريـ ــن األول املـ ـقـ ـب ــل،
بحسب ق ــرار الــوزيــر  863بـتــاريــخ 22
أيـ ـل ــول ال ـ ـجـ ـ ّـاري .ي ـق ــول م ــدي ــر إح ــدى
املتوسطات إنه يضطر في كل عام إلى
إج ــراء  4امتحانات دخــول الستقبال
ّ
التالمذة على خلفية أن االمتحان ّهو
املخرج لقبول تلميذ أو رفضه «ألنــو
باملدرسة الرسمية ما فينا نقول لحدا
روح عالبيت ما منستقبلك ،حتى لو
كان مستواه التعليمي متدنيًا».
هـ ـك ــذا ،ال ـت ــزم ــت ب ـع ــض املـ ـ ـ ــدارس فــي
ب ـي ــروت م ــوع ــد ب ــدء ال ـع ــام ال ــدراس ــي،
فــازم التالمذة صفوفهم حتى نهاية
الـ ـ ـ ــدوام .أمـ ــا ال ـب ـعــض اآلخ ـ ــر فـصــرف
ت ــام ــذت ــه ب ــاكـ ـرًا ب ـس ـبــب ال ـن ـق ــص فــي
ّ
عــدد األســاتــذة ،باعتبار أن الــوزيــر لم

ّ
ً
يوقع قرارات املناقالت بعد ،فضال عن
خــروج آخــريــن إلــى التقاعد ومـغــادرة
قسم ثالث املــدارس إلى الثانويات أو
إلــى البيت ونشوء حاجات مستجدة
للتعاقد .الــوزيــر لــم يعط صالحيات
لـلـمـنــاطــق ال ـتــربــويــة بــاملــواف ـقــة على
التعاقد تمهيدًا لتوقيع العقود كما
كان يحصل سابقًا ،بل حصر ذلك به
شخصيًا ب ـنـ ً
ـاء عـلــى دراس ــة واضـحــة
للحاجات طلب إلى رؤساء املناطق أن
ترفعها في أسرع وقت ممكن.
م ـش ـه ــد زح ـ ـمـ ــة األهـ ـ ــالـ ـ ــي ت ـ ـكـ ــرر فــي
أك ـ ـثـ ــر مـ ــن م ـ ــدرس ـ ــة ،وال س ـي ـم ــا فــي
االب ـتــدائ ـيــات وامل ـتــوس ـطــات .السبب
األس ــاس ــي ل ــذل ــك ه ــو تــوج ـي ـهــات بو
صعب بتسجيل أكبر عدد ممكن من
التالمذة الالجئني السوريني من دون
قيد أو شــرط ،وضمن مشروع «كلنا
عــاملــدرســة» لتأمني التعليم املجاني
الـ ـ ــذي أط ـل ـق ــه فـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـحــافــي
بـ ـحـ ـض ــور م ـم ـث ـل ــي ال ـ ـ ـ ــدول امل ــانـ ـح ــة.
الشرط الوحيد كان تأكيد عدم امكان
نـقــل ت ــام ــذة بـعــد الـظـهــر املخصص
لتدريس غير اللبنانيني إلــى الــدوام
ال ـص ـب ــاح ــي ،بــاع ـت ـبــار أن هـ ــذا األم ــر
يـحــدث إربــاكــا وقــد يــرتــب استحداث
شعب جديدة وأعباء مالية إضافية،
ً
ف ـضــا ع ــن أن م ـكــان ه ــؤالء محفوظ

