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مجتمع وإقتصاد

املـ ـت ــداول ــة ف ــي ال ـ ـسـ ــوق .بـ ــدأ أص ـح ــاب
املـصــالــح يـ ّ
ـدســون أرقــامــا كبيرة عــن 7
ماليني قارورة في السوق ،ثم خفضت
بعد نقاش طويل إلى  4ماليني قارورة...
ّ
تخيلوا أن عــدد األســر في لبنان يبلغ
 800ألــف أس ــرة ،وهــي تملك  4ماليني
قارورة ،أي ان كل أسرة تملك  5قوارير
غــاز! بعض املعنيني قــالــوا إن املطاعم
واملقاهي وغيرها تستعمل أيضًا هذه
ال ـقــواريــر ،إال أن ــه ســرعــان مــا تـبـ ّـن أن
هؤالء يستعملون قوارير لتعبئة غاز
«البروبان» ال الغاز املنزلي «البوتان»،
وأن ل ـل ـب ــروب ــان ق ـ ّـص ــة أخ ـ ـ ــرى .بـعــض
الحجج ّ
املقدمة تتعلق بوجود قوارير
غــاز ســوريــة الصنع أو تركية الصنع
حملها الــاجـئــون معهم وأنـهــا قنابل
مــوقــوتــة ...لكن املفارقة أن القارورتني
ً
التركية والسورية مختلفتان شكال عن
ال ـقــارورة اللبنانية ،ويمكن تمييزها
بسهولة ،وهي غير متداولة بكثرة.
آراء ومــواقــف بعض الـ ــوزراء والـنــواب
ل ــم ت ـف ــارق أص ـح ــاب امل ـصــالــح نـهــائـيــا،
لـ ـتـ ـخ ــرج ت ــوصـ ـي ــة ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ــرع ـي ــة
معتمدة على  4ماليني قــارورة بمعدل
تعبئة يبلغ  5مرات سنويًا .وعلى هذا
األســاس جــرى توزيع كلفة االستبدال
البالغة  140مليون دوالر ( 35دوالرا
كلفة الـقــارورة الــواحــدة) بمعدل 1000
ليرة على كل تعبئة ّ
ملدة عشر سنوات.
أم ــا ف ــي الـلـجـنــة الـ ــوزاريـ ــة ،فـقــد تمكن
ال ـح ــاج ح ـســن ،ب ـص ـعــوبــة ،م ــن تــوزيــع
ال ـك ـل ـفــة ع ـل ــى ث ــاث ــة أطـ ـ ـ ــراف :ش ــرك ــات
الغاز (املستوردين) ،شركات التعبئة،
امل ـس ـت ـه ـل ــك .إال أن ن ـظ ــري ــان ان ـس ـحــب
ســريـعــا وقـ ـ ّـرر أن يـصـطــف إل ــى جــانــب
م ـح ـت ـك ــري ال ـ ـغـ ــاز وم ـص ــال ـح ـه ــم عـلــى
حساب مصالح املستهلكني.

القارورة ليست للمستهلك ،بل لشركات
االس ـت ـي ــراد وال ـت ــوزي ــع والـتـعـبـئــة ،ومــا
يــدفـعــه املـسـتـهـلــك ثـمـنــا ل ـل ـق ــارورة هو
ب ـم ـث ــاب ــة رهـ ـ ـ ــن ،وذلـ ـ ـ ــك ب ــدلـ ـي ــل أن كــل
قارورة مدموغة بختم إحدى الشركات.
وبالتالي فإن الصيانة تقع على عاتق
ال ـش ــرك ــات ،وهـ ــذا يـعـنــي أن ال ـشــركــات
تتحمل مسؤولية وج ــود قــواريــر غير
صالحة لالستعمال في السوق.

اقتراح مرفوض
فــي الـنـقــاشــات الـتــي دارت فــي اللجنة
النيابية ،وفي اللجنة الــوزاريــة أيضًا،

بـ ــرز رأي ك ــان ــت ل ــه االف ـض ـل ـيــة دائ ـم ــا،
وي ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أن ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال تـمـلــك
ال ـ ـقـ ــواريـ ــر ،ب ــل امل ـس ـت ـه ـلــك ،وبــال ـتــالــي
عـلـيــه أن ي ــدفــع ث ـمــن االس ـت ـب ــدال .لكن
أح ـ ــد ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء املـ ــوفـ ــديـ ــن م ـ ــن وزي ـ ــر
ال ـص ـنــاعــة اق ـت ــرح ف ــي إحـ ــدى جـلـســات
اللجنة الفرعية أن تنشئ وزارة الطاقة
مــركـزًا السـتـبــدال الـقــواريــر يــدعــى إليه
املــواطـنــون لتسليم ال ـق ــارورة القديمة
واسـ ـت ــام قـ ـ ـ ــارورة ج ــدي ــدة ،فـ ُـيـحـصــر
ع ــدد ال ـق ــواري ــر املـسـتـبــدلــة ف ــي الـســوق
نظرًا إلى اهتمام املواطنني بسالمتهم
ال ـش ـخ ـص ـي ــة أكـ ـث ــر مـ ــن أي أم ـ ــر آخـ ــر،

َّ
ويجري تحميل الكلفة للدولة أو توزع
الكلفة على الشركات واملستهلك بعد
احتساب قيمة الـقــارورة التالفة (كلفة
بيعها حديدا ونحاسا وسواهما) .إال
ان ممثلي وزارة الطاقة وبعض أعضاء
اللجنة الفرعية رفـضــوا هــذا االقـتــراح
ب ـش ـ ّـدة تـحــت ع ـن ــوان ال ـســامــة الـعــامــة
التي يجب فرضها على املواطن.
طـ ـبـ ـع ــا ،كـ ـ ــان امل ـس ـت ـه ـل ــك هـ ــو ال ـح ـل ـقــة
األضعف في هــذه النقاشات التي فاز
فـيـهــا أص ـح ــاب امل ـصــالــح ،اي شــركــات
ال ـ ـ ـغـ ـ ــاز .كـ ــذلـ ــك انـ ـسـ ـح ــب األم ـ ـ ـ ــر ع ـلــى
بــاقــي النقاش املتعلق بـعــدد القوارير

أقل من 5
شركات تحتكر
أكثر من %90
من مبيعات
الغاز في لبنان
(بالل جاويش)

احتكار التخزين :أرباح صافية
ولـيــس فــي وصــف محتكري الـغــاز أي
م ـغ ــاالة .ف ـهــؤالء حـصـلــوا عـلــى امـتـيــاز
«االح ـت ـكــار» مـنــذ مطلع التسعينيات
إلى اليوم .هو امتياز يتقاسمونه وفق
املناطق والطوائف ويؤمن لهم أرباحًا
هائلة وكبيرة.
وب ــاالسـ ـتـ ـن ــاد إل ـ ــى امل ـ ـعـ ــدل ال ــوس ـط ــي
ألس ـ ـعـ ــار ال ـ ـغـ ــاز ال ـع ــامل ـي ــة ع ـل ــى م ــدى
 23س ـنــة ،وإلـ ــى إحـ ـص ــاءات ال ـج ـمــارك
اللبنانية عن كميات الغاز الواردة إلى
لبنان سنويًا .تشرح مصادر تجارية
مطلعة ان املعدل الوسطي لربح الطن
في مطلع التسعينيات كان  150دوالرًا
وكان لبنان يستهلك  160ألف طن ،لكن

9

معدل ربح الطن ارتفع حاليا إلى 240
دوالرًا فيما زاد اسـتـهــاك لـبـنــان إلــى
 250الف طن .أي ان معدل ربحية الطن
تبلغ  195دوالرًا فيما معدل االستهالك
يبلغ  205أالف طن سنويًا .هذا يعني
أن أرباح تجار الغاز بلغت  920مليون
دوالر خ ــال ال ـس ـنــوات ال ـ ــ 23املــاضـيــة
بـمـعــدل ربـحـيــة يبلغ نـحــو  40مليون
دوالر سنويًا.
ّ
ه ــذه األرب ـ ــاح ت ــوزع ــت عـلــى مجموعة
قليلة مــن ال ـشــركــات تحتكر اسـتـيــراد
الـغــاز وتــوزيـعــه بالتضامن والتكافل
ف ــي م ــا بـيـنـهــا .ن ـف ـتــومــار ه ــي الـشــركــة
ّ
مسجلة فــي اليونان
املـسـتــوردة وهــي
يـمـلـكـهــا طـ ــال ال ــزي ــن وج ـ ـ ــورج م ـتــى.
ه ـنــا ي ـ ــؤدي ال ـت ـخــزيــن دورًا أســاس ـيــا
فــي عملية الـشــراء .نحو أربــع شركات
تسيطر على السوق :غاز الشرق التي
يملكها نعمة طعمة وول ـيــد جنبالط
وط ــال الــزيــن أيـضــا (مـبــاشــرة أو عبر
م ـس ــاه ـم ــات ب ــاس ــم ش ــرك ــات مـمـلــوكــة
منهم) .استأجرت هذه الشركة أكثر من
 16خــزان غــاز مــن مصفاتي الزهراني
وطرابلس مقابل مليون دوالر سنويًا،
وقد تولى هذه العملية رئيس مجلس
اإلدارة الـ ـس ــاب ــق ب ـه ـي ــج أبـ ـ ــو ح ـم ــزة
ملصلحة املـجـمــوعــة الـتــي تـضــم أيضًا
شركات توزيع وتعبئة مثل صيداكو
ون ـ ــاتـ ـ ـغ ـ ــاز .إال أن امل ـ ـفـ ــارقـ ــة أن ه ــذه
الخزانات تبقى فارغة طول السنة ،وقد
ّ
تبي الحقًا أن سبب استئجارها هو
ملنع الغير من استعمالها ،أما الكلفة،
فـيـجــري اس ـت ــرداده ــا مــن خ ــال إدراج
رســم «تخزين» بقيمة  25دوالرا على
الطن علمًا بأن كلفة التخزين العاملية
تراوح بني  2.5دوالر و 4دوالرات.
ولدى شركة كوجيكو  3خزانات مغلقة
أيـضــا ،وهـنــاك خــزانــات مقفلة فــي نهر
الكلب تملكها شركة ليكويغاز ،إضافة
إلى خزانات شركة يونيفرسال املقفلة
فــي عـمـشـيــت ...أم ــا ال ـشــركــات العاملة
في السوق ،فهي نورغاز التي تحتكر
االستيراد والبيع في منطقة الشمال،
ويتردد بني العاملني في تجارة الغاز
أن ـه ــا ت ـح ـظــى ب ــرع ــاي ــة ال ــرئ ـي ــس ف ــؤاد
ال ـس ـن ـي ــورة .وهـ ـن ــاك ش ــرك ــة يــونـيـغــاز
ف ــي الـ ـ ــدورة وم ـيــدكــو أي ـضــا املــرتـبـطــة
م ـب ــاش ــرة ب ـغ ــاز ال ـ ـشـ ــرق ...األخ ـط ـبــوط
كبير إلــى درج ــة أن أقــل مــن  5شركات
ت ـح ـت ـكــر أك ـث ــر م ــن  %90م ــن مـبـيـعــات
الغاز في لبنان وهــي تبقي الخزانات
املـسـتــأجــرة فــارغــة ،أو تقفل املفتوحة
منها بذرائع وهمية.

أخبار
ومقاعدهم محجوزة في دوام ما بعد
الظهر.
وب ـع ــدم ــا كـ ــان ب ــو ص ـعــب ق ــد اش ـتــرط
أال تـ ـتـ ـج ــاوز ن ـس ـب ــة ال ـ ـتـ ــامـ ــذة غـيــر
الـلـبـنــانـيــن  %50ف ــي ك ــل ص ــف ،عــاد
وأع ـ ـطـ ــى ت ـع ـل ـي ـمــاتــه خ ـ ــال اج ـت ـم ــاع
عـقــده مــع رؤس ــاء املـنــاطــق الـتــربــويــة،
ع ـش ـيــة ع ـيــد األضـ ـح ــى ،ب ــام ـك ــان رفــع
نـسـبــة املـلـتـحـقــن ب ـ ــدوام ق ـبــل الـظـهــر
إل ــى مــا ي ـفــوق الـخـمـســن بــاملـئــة بـنـ ً
ـاء
على إذن خاص في حال وجود غرف
ف ــي امل ــدرس ــة م ـج ـهــزة ل ـه ــذا ال ـغ ــرض،
مع إمكان فتح شعب إضافية ملرحلة
الروضة التي تشهد ضغطًا كبيرًا من
جانب التالمذة غير اللبنانيني.
ه ــذا يعكس ربـمــا ع ــزوف اللبنانيني
عــن التسجيل فــي املـ ــدارس الرسمية
وال سيما فــي الحلقتني الدراسيتني
األولـ ـ ـ ــى والـ ـث ــانـ ـي ــة (م ـ ــن األول حـتــى
السادس األساسي).
ب ــرغ ــم ذلـ ــك ،اض ـط ــرت اإلدارات لـعــدم
استقبال كثيرين في دوام قبل الظهر
بسبب غياب القدرة االستيعابية.
إلى ذلك ،ينطلق العام الدراسي وسط
تــأخـيــر فــي تسليم الـكـتــب للمكتبات
ألسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب تـ ـقـ ـنـ ـي ــة وفـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ت ـت ـع ـل ــق
ب ـظ ــروف ال ـط ـبــاعــة وال ـت ــوزي ــع .أم ــس،
ح ـض ــر م ـم ـث ـلــون ع ــن م ـك ـت ـبــة اآلداب،

الكتاب المدرسي
الرسمي سيكون جاهزًا
ً
ابتداء من اإلثنين المقبل

املكتبة املعتمدة لتوزيع كتاب املركز
التربوي ،ليبلغوا اإلدارات أن الكتب
سـتـكــون جــاهــزة ي ــوم اإلث ـنــن املـقـبــل،
وسيجري إما تسليمها للمدارس أو
إعـطــاء األهــالــي «بــونــات» إلحضارها
م ــن امل ـك ـت ـبــة ،ب ـعــدمــا ت ـق ــرر أن يــؤمــن
ال ـك ـتــاب لـلـتــامــذة (ل ـب ـنــانــي ،س ــوري،
ف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،وغ ـي ــره ــم) ف ــي امل ـ ــدارس
الــرسـمـيــة مــن الــروضــة حـتــى التاسع
األساسي مجانًا.
وك ــان ــت مـ ـص ــادر ف ــي وزارة الـتــربـيــة
ق ـ ــد أكـ ـ ـ ــدت أن ب ـ ــو صـ ـع ــب نـ ـج ــح فــي
تــأمــن كلفة الـكـتــاب املــدرســي لجميع
الـ ـت ــام ــذة امل ـس ـج ـل ــن فـ ــي دوام قـبــل
الظهر كما فــي دوام بعد الظهر على
حـ ــد س ـ ـ ـ ــواء ،ك ـم ــا أن ال ـ ــوزي ـ ــر أع ـط ــى
تعليماته على نحو واض ــح وحاسم
لتوزيع الكتاب املــدرســي فــي موعده.
مجانية التسجيل والكتب لم تعجب
الـكـثـيــر مــن املــديــريــن لـكــون صناديق

املــدارس فارغة وال تستطيع األخيرة
أن ت ــؤم ــن الـ ـح ــد األدن ـ ـ ــى م ــن تـسـيـيــر
أمــورهــا اليومية ،فيما يجري تأخير
مستحقاتها.
خــارج ســور املجمع التربوي فــي بئر
حـســن ،يـتـهــافــت بـعــض األه ــال ــي على
«ف ـ ــان» ك ــان واق ـف ــا ب ـم ـح ــاذاة مــدرســة
أوالدهم .ال تفهم السبب إلى أن تقترب
ف ـت ـجــدهــم ي ـش ـت ــرون ال ـ ـ ـ ّ
ـزي امل ــدرس ــي
و«بيجامات» الرياضة املكدسة داخله
ً
كأنها بسطة« .بــدال من أن نذهب إلى
املـعـمــل ونــدفــع ب ــدالت ن ـقــلّ .وهـيـهــات
نالقي طلبنا ،هـ ّـوي إجا لعنا» ،يقول
وال ــد تلميذين .يـبــدو الــرجــل مرتاحًا
لــأسـعــار ،فاملجموعة كلها «قميص
وبـنـطـلــون وبـيـجــامــة» ال تـتـجــاوز 60
ألف ليرة لبنانية ،لكن حينما تتحدث
م ـ ــع ال ــوسـ ـي ــط الـ ـ ـ ــذي ي ـب ـي ــع «الـ ـ ـ ــزي»
يخبرك عــن املـضــاربــات الـتــي تحصل
لجهة تلزيم البيع واالتـصــاالت التي
يتلقاها بعض املديرين من موظفني
في وزارة التربية تجبرهم على قبول
هذا الوسيط أو ذاك تحت طائلة «نقل
املــديــر إل ــى مـحــافـظــة أخ ـ ــرى» ،واألم ــر
نـفـســه يـحـصــل بــالـنـسـبــة إل ــى تـلــزيــم
دك ـ ــان املـ ــدرسـ ــة ،ال ـ ــذي ي ـج ــري غــالـبــا
بالتراضي وال يخضع للقانون عبر
املناقصات.

خضوع نورالدين للتحقيق في ّادعاء بري
خضع املتظاهر صــاح مهدي نورالدين ،أمــس ،للتحقيق ،على يد دائــرة
التحري في قصر العدل في بيروت ،على خلفية الشكوى التي ّ
تقدم بها
رئـيــس مجلس ال ـنـ ّـواب نبيه ب ـ ّـري ،بتهمة الـقــدح وال ـ ّ
ـذم ونـشــر معلومات
ّ
مغلوطة ومضللة ،بعدما رفــع نــور الدين الفتة خــال التظاهرة االخيرة
ً
يـتـهــم فـيـهــا ك ــا مــن ب ــري وول ـيــد جـنـبــاط وسـعــد ال ـحــريــري بــانـهــم رمــوز
الفساد والسرقة واإلجرام.
قرابة عشر ساعات بقي فيها نورالدين محتجزا في النظارة قيد التحقيق،
إذ دخل الى قصر العدل عند الساعة العاشرة صباحا وخرج قرابة الساعة
ُالثامنة مساء.
«أف ـ ــرج ع ـنــي م ـقــابــل س ـنــد إق ــام ــة ،واملـ ـق ـ ّـدم ك ــان ف ــي غــايــة االحـ ـت ــرام اث ـنــاء
استجوابي» ،هــذا ما قاله نورالدين عقب خروجه من التحقيق ،على ان
ُ
تستكمل التحقيقات واالجراء ات القانونية في القضية في موعد الحق.

تعرض ناشطين من «عكار منا مزبلة» للضرب
ّ
أفـ ــادت حـمـلــة «ع ــك ــار مـنــا مــزب ـلــة» ،أم ــس ،عـلــى صـفـحـتـهــا «الـفــايـسـبــوك»
ّ
ّ
بتعرض ناشطني من الحملة العـتــداء على يد من وصفتهم بـ»شبيحة»
ّ
مــالــك مـكــب س ــرار خ ـلــدون يــاســن املــرعـبــي« ،وذل ــك أث ـنــاء قـيــامـهــم بجولة
ّ
ّ
ّ
للمكب واألض ــرار التي
فــي بـلــدة شيرحميرين-سهل عــكــار ،وتصويرهم
يلحقها بالبلدة».
وأشـ ــارت ال ــى انـهــم ُسـلـبــوا هــواتـفـهــم ال ـجـ ّـوالــة والـكــامـيــرا وبـطــاقــة ذاك ــرة
الكاميرا.
ّ
وكانت الحملة قد دعت الى اإلعتصام في بلدة شيرحميرين-سهل عكار،
الر ّ
غدا ،أمام املدرسة ّ
سمية عند الساعة الخامسة من بعد الظهر« ،للوقوف
بوجه تدمير السهل».
(االخبار)

