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لبنان

لبنان
قضية في وقت صار ّ
الحد األدنى لألجور يساوي  270دوالرًا  -على مقاس السعر الجديد للصرف  -انخفضت القدرة
الشرائية للناس بحدود  %60وانفلشت أسعار المواد الغذائية واالستهالكية األساسية « %40زيادة» ّ
عما كانت عليه قبل
ّ
ّ
أمام مشقة تحصيل لقمة عيشهم
األزمة ّ
الحالية .هكذا ،اختلت الموازين في حياة اللبنانيين الذين يجدون أنفسهم ّ
التي يتحكم بها التجار ،فيما تقف الدولة عاجزة إال عن إصدار «الضبوطة» التي ال تفك أزمة

تقرير

الشيوعي اللبناني :ال ثقة بحكومة المحاصصة

ارتفاع األسعار تجاوز الـ  ...%40وإلى تزايد

ّ
ّ
ّ
المواد الغذائية واالستهالكية :كل لحظة بســعر جديد!
راجانا حمية
ال م ــؤش ــرات أسـ ـع ــار ق ـ ـ ــادرة ،ال ـي ــوم،
عـ ـل ــى رصـ ـ ــد دق ـ ـيـ ــق ألس ـ ـعـ ــار املـ ـ ــواد
االستهالكية .فــي كــل يــوم ّ
ثمة سعر
ج ــدي ــد ل ـك ــل س ـل ـع ــة ،وهـ ــو غ ــال ـب ــا مــا
يتحرك صعودًا .ما تفعله املؤشرات
ال ـيــوم هــو تـقــديــر تـلــك الـحــركــة التي
ـات ســري ـعــة ف ــي أس ـعــار
تـشـهــد ت ـق ـل ـبـ ٍ
امل ـ ــواد ،وح ـتــى ب ــن مـنـطـقــةٍ وأخ ــرى.
ً
فما كان عليه ،مثال ،سعر «العدس»
أمس ،لن يكون ذاته اليوم وال غدًا.
آخر األرقــام التقديرية ملا وصلت إليه
«بــورصــة» أسعار املــواد االستهالكية
ه ــو م ــا أعـلـنـتــه ،قـبــل ي ــوم ــن ،جمعية
حـمــايــة املستهلك .بصيغة التحذير،
أشارت الجمعية إلى أن ارتفاع أسعار
السلع واملواد االستهالكية األساسية
«تـجــاوز ال ــ %40خــال األشهر الثالثة
امل ــاضـ ـي ــة» ،وهـ ــو م ــا ي ـح ـصــل «ل ـل ـمــرة
وي ّ
األولى في تاريخ لبنانُ ،
عد املظهر
األكثر ّ
حدة اليوم» .واستندت الجمعية
ف ــي ال ــوص ــول إل ــى ه ــذه الـنـتـيـجــة إلــى
«ال ـج ــوالت امل ـت ـكـ ّـررة عـلــى املـتــاجــر كل
عشرة أيــام وعلى مــدى ثالثة أشهر»،
بحسب رئيسها زهير بــرو« ،ومراقبة
أسـعــار  140سلعة أساسية موجودة
ف ــي  10مـ ـت ــاج ــر» .ي ـسـت ـث ـنــي بـ ــرو مــن
تلك الـجــوالت «مــا يجري فــي املناطق
البعيدة حيث األسعار أعلى مما هي
ف ــي بـ ـي ــروت ،ووصـ ـل ــت الـ ــزيـ ــادة على
األسعار فيها إلى حــدود  %60بسبب
اسـ ـتـ ـغ ــال الـ ـتـ ـج ــار لـ ـلـ ـن ــاس هـ ـن ــاك».
مــاحـظــة أخـ ــرى رصــدت ـهــا الـجـمـعـيــة،
وهي «التالعب بسعر السلعة الواحدة
ب ــن مـتـجــر وآخـ ــر ،فـفــي ح ــن ّ
سجلت
ٍ
زيـ ــادة عـلــى سـلـعــة مـعـيـنــة ف ــي متجر
 %20وصلت في متجر آخر إلى .»%40
ل ـي ـسـ ّـت ج ـم ـع ـيــة ح ـم ــاي ــة املـسـتـهـلــك
م ــن دقـ ـ ــت ن ــاق ــوس ال ـخ ـط ــر .م ــن هــم
على تماس يومي مع تلك التقلبات
أدرى بـمــا يـحـصــل ،مــن املستهلكني
إل ـ ـ ــى الـ ـع ــامـ ـل ــن ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــات

ّ
اتـ ـه ــم الـ ـح ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ال ـل ـب ـنــانــي
«امل ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة ال ـ ـحـ ــاك ـ ـمـ ــة» ،بـ ـع ــد م ـئــة
ي ــوم مــن الـقـمــع واالع ـت ـقــال واالع ـتــداء
ع ـلــى امل ـن ـت ـف ـضــن ،ب ــال ـع ــودة «بـشـكــل
اس ـ ـت ـ ـفـ ــزازي ،وتـ ـح ــت غـ ـط ــاء ح ـكــومــة
ت ـك ـنــوقــراط ومـسـتـقـلــن ،إل ــى اآلل ـيــات
عـ ـيـ ـنـ ـه ــا فـ ـ ــي تـ ـشـ ـكـ ـي ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــات
الـســابـقــة ،لجهة اعـتـمــاد املحاصصة
وغ ـي ــاب ال ـبــرنــامــج وتـسـمـيــة الـ ــوزراء
ال ـ ـجـ ــدد ،وب ـت ـم ـث ـيــل وازن ألص ـح ــاب
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف وال ـ ـ ــرأسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ،وت ـ ــوزي ـ ــع
الحقائب ،وتدوير الزوايا بزيادة عدد
ً
ال ـ ــوزراء ،واإلت ـي ــان بــالــوكـيــل ب ــدال من
األصيل».
ّ
وذكـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـيـ ــان ل ـل ـم ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي
ّ
ل ـل ـحــزب ،أم ــس ،ب ــأن «م ـئــة ي ــوم مــرت
ع ـلــى انـ ـط ــاق االن ـت ـف ــاض ــة الــوطـنـيــة
وال ـش ـع ـب ـيــة ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف تـغـيـيــر
قـ ـ ــواعـ ـ ــد إن ـ ـ ـتـ ـ ــاج الـ ـسـ ـلـ ـط ــة وإجـ ـ ـ ـ ــراء
الـتـغـيـيــر امل ـط ـلــوب ف ــي بـنـيــة الـنـظــام
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـط ــائ ـف ــي ،ع ـب ــر حـكــومــة
وط ـن ـي ــة ان ـت ـق ــال ـي ــة ،ذات صــاح ـيــات

اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ومـ ــن خ ـ ــارج امل ـن ـظــومــة
الـسـيــاسـيــة ال ـحــاك ـمــة ،ت ـتــولــى إق ــرار
ق ـ ــان ـ ــون انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ن ـس ـب ــي خ ـ ــارج
القيد الطائفي واستقاللية القضاء
واس ـ ـتـ ــرجـ ــاع امل ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام امل ـن ـه ــوب
وتـ ـحـ ـمـ ـي ــل الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـسـ ـلـ ـط ــوي -
امل ــال ــي ت ـب ـع ــات األزمـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة
واملــال ـيــة ال ـتــي وص ـلــت إل ـي ـهــا ال ـبــاد
( )...واملنظومة الحاكمة بتشكيلها
ه ـك ــذا ح ـك ــوم ــة ،ت ـت ـحـ ّـمــل م ـســؤول ـيــة
س ـي ــاس ـي ــة ب ـك ــون ـه ــا ض ــرب ــت ع ــرض
الحائط مطالب االنتفاضةّ ،
فعمقت
األزمة باالستهتار بمخاطرها» .كما
أن «اس ـت ـقــالــة امل ـعــارضــة الـسـلـطــويــة
وم ـحــاول ـت ـهــا اس ـت ـغ ــال االن ـت ـفــاضــة
ل ـت ـح ـق ـي ــق مـ ـك ــاس ــب فـ ـئ ــوي ــة ض ـي ـقــة
تنفيذًا ألجندات خاصة أو خارجية،
ُ
ّ
تحمل
لــن تعفيا هــذه املـعــارضــة مــن
املسؤولية األساسية عن األزمة».
الـ ـشـ ـي ــوع ــي رأى أن «ه ـ ـ ـ ــذا امل ـش ـه ــد
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي يـ ـ ــؤكـ ـ ــد م ـ ـ ــن جـ ـ ــديـ ـ ــد أن
األزم ــة الـتــي يعيشها البلد هــي أزمــة

نـظــامــه الـسـيــاســي الـطــائـفــي ونهجه
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي قـ ـب ــل أن ت ـ ـكـ ــون أزم ـ ــة
حكومية ،وتعامي املنظومة الحاكمة
ع ــن ه ــذا األمـ ــر أك ـبــر دل ـيــل عـلــى ذل ــك،
بأن ال ّ
نية وال مصلحة لديها بتغيير

استقالة المعارضة
السلطوية
ومحاولتها ُاستغالل
االنتفاضة ال تعفيانها
من المسؤولية
األساسية عن األزمة

التي
أي من السياسات والسلوكيات ّ
أدت إلـ ــى ت ـف ــاق ــم األوضـ ـ ـ ـ ــاع» .وحـ ــذر
مــن «ع ــواق ــب ال ـت ـمــادي فــي سـيــاســات
الـقـمــع وال ـتــره ـيــب وال ـت ـخــويــف بحق
ّ
املـنـتـفـضــن ،ألن اآلالف املــؤل ـفــة التي
ن ــزل ــت إل ــى الـ ـش ــوارع وال ـس ــاح ــات لن
ت ـخـ ّـرج مـنـهــا ق ـبــل تـحـقـيــق مطالبها
املحقة» .واعتبر أن «مفتاح الخروج
ّ
مــن األزمـ ــة الـحــالـيــة لــن ي ـكــون إل من
خ ـ ـ ــارج ت ـل ــك ال ـس ـل ـط ــة وم ـن ـظــوم ـت ـهــا
الحاكمة ،وبالتالي فــإن التغيير في
بنية النظام السياسي أصبح مطلبًا
آنيًا .وعليه ،ال ثقة بهذه املنظومة ،وال
ثـقــة بـحـكــومــة املـحــاصـصــة الطائفية
والسلطوية ،وال ّ
بد من االستمرار في
االنـتـفــاضــة الشعبية وتـجــذيــرهــا في
معركة طويلة النفس ضمن برنامج
يـحـمــل رؤي ــة سـيــاسـيــة واض ـح ــة ،من
ش ــأن ـه ــا ت ـح ـق ـيــق ال ـت ـغ ـي ـيــر الـ ـج ــذري
واالنتقال بلبنان من الدولة الطائفية
وامل ــذه ـب ـي ــة إل ـ ــى الـ ــدولـ ــة ال ـع ـل ـمــان ـيــة
الديمقراطية».

تقرير

«مواطنون ومواطنات» :حكومة الالحدث

زيادة األسعار خارج بيروت المست حدود الـ 60في المئة لبعض السلع (مروان طحطح)

واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات وال ـ ـ ــدك ـ ـ ــاك ـ ـ ــن
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ومـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوردي امل ـ ـ ـ ــواد
الـغــذائـيــة واالسـتـهــاكـيــة .وإن كانت
ه ــذه الـتـقـلـبــات ت ـطــاول بتداعياتها
امل ـس ـت ـه ـل ـكــن ،ف ــي الـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ــى،
ال ــذي ــن ي ـض ـطــرون إل ــى ش ــراء قوتهم
«ك ــل لـحـظــة بـسـعــر ج ــدي ــد» ،عـلــى ما
يغني الراحل جوزف صقر.

أسعار بعض السلع من المواد الغذائية األساسية
قبل األزمة خالل األزمة
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جنون األسعار يبدو جليًا بعد جولة
عـلــى الـتـعــاونـيــات واالسـتـهــاكـيــات.
ب ـس ـه ــول ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،ي ـم ـك ــن مــاح ـظــة
الفارق في السعر بني ما كان وما بات
عليه… تبعًا لسعر صــرف ال ــدوالر.
يؤكد مسؤول في «تعاونيات لبنان»
(ت ـض ــم  47ف ــرع ــا) أنـ ــه «فـ ــي ال ـغــالــب
ال يـبـقــى سـعــر الـسـلـعــة كـمــا ه ــو من

مواد استهالكية
حاليًا

سكر ( 5كيلو)

4750

7000

7000

معكرونة ()barilla

1950

2250

2500

رز مصري ( 5كيلو)

7500

11000

11250

شعيرية ( 500غرام)

2000

2500

2750

زيت ( 8ليتر)

24000

30000

33000

صلصة يمامة ( 1000غ)

4500

5100

7700

برغل ـ خاطر (كيلو)

1500

2250

2250

عدس عريض ـ خاطر (كيلو)

4750

5500

6000

حمص حب ـ خاطر (كيلو)

4500

5500

5750

شاي ( 400غرام)

7250

9250

9900

فول الوادي ( 400غرام)

1500

2000

2000

ذرة الوادي ( 400غرام)

1650

2250

2250

طون ( 180غرام)

2500

3750

4000

جبنة بيكون ( 32قطعة)

5500

6250

8000

حالوة ( 900غرام)

7950

9250

11750

مرتديال ( 200غرام)

2000

2250

2300

طحينة ( 900غرام)

8900

11250

11500

طحني ( 5كليو)

5500

7000

8000

برسيل ( 4كيلو)
آريال ( 4كيلو)
كلوروكس (غالون)
فالش
صابون fa
معجون أسنان (سانسوداين)
برش الوزير
دير جينيرال ( 3ليتر)
برسيل سائل ( 3ليتر)
مطري للغسيل ـ سوبلني ( 3ليتر)
سائل للجلي ( 1,35ليتر)
كياس نفايات وسط (ميموزا)
سانيتا ألومينيوم
اريال سائل ( 3ليتر)
شامبو (برت بالس)  600ملل
شامبو (بانتني) ليتر
شامبو ( )doucyغالون
ليسترين ( 500ملل)
قطن لألذنني ( 120حبة)
كريم عناية (نيفيا)
حماية للوجه (نيتروجينا)

قبل األزمة
15500
15500
4400
3750
1000
18000
4500
7500
13500
8500
4850
3500
2750
13500
6000
10000
4500
13900
4500
24000
19750

حاليًا
19000
19500
6250
4750
1300
25400
6000
11500
17000
10500
6850
4250
3250
17500
8000
13250
8000
19000
8000
29000
26000

أسبوع إلى آخر ( )...بعض املنتجات
ٍ
بشكل كبير ،خصوصًا
ارتفع سعرها
ٍ
املواد اإلستهالكية املنزلية التي زاد
سـعــر بـعـضـهــا ب ــن  4آالف ل ـيــرة و6
آالف» .وي ـخ ـلــص إل ــى أن «ال ـحــديــث
عن زيــادة بنسبة  %40ليس عبثيًا،
وربما لن يقف عند تلك الحدود»!
التعاونيات واالستهالكيات الكبرى
لجأت إلى «التقنني» في شراء بعض
أنـ ـ ّـواع املـ ــواد ،وخـصــوصــا تـلــك التي
خـ ـ ــف الـ ـطـ ـل ــب ع ـل ـي ـه ــا ب ـس ـب ــب غ ــاء
أسـ ـع ــاره ــا .ت ـع ـمــل هـ ــذه امل ــؤس ـس ــات
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ض ـ ـمـ ــن س ـ ـيـ ــاسـ ــة «ال ـ ـ ـشـ ـ ــراء
ب ـ ـحـ ــذر» ،مـ ــا ي ـع ـن ــي «أن ـ ـنـ ــا ن ـش ـتــري
ً
املــواد التي تشهد إقـبــاال من الناس،
ونـخـفــف أو نــوقــف شـ ــراء تـلــك الـتــي
ال ط ـلــب ع ـل ـي ـهــا» .وث ـمــة جــانــب آخــر
مــن «التقنني» لــه عالقة بما يفرضه
ال ـ ـت ـ ـجـ ــار .إذ أن «كـ ـثـ ـي ــري ــن م ـن ـه ــم،
وخصوصًا الكبار ج ـدًا ،توقفوا في
فترات معينة عن تسليمنا البضائع
ف ــي ان ـت ـظ ــار م ــا س ـي ــؤول إل ـي ــه ف ــارق
سعر الـصــرف» .بعدها عــاد كثيرون
منهم «لتسليمنا البضائع مع فرض
مبلغ إضافي عليها وهو مبلغ فرق
سعر الصرف»!
مــع ذل ــك ،يتجه ه ــؤالء نـحــو الــروايــة
األخ ــرى الـتــي تـقــول بــأن «الـكــل واقــع
في أزمة» ،وأن ما يعانيه املستهلكون
وأصـ ـ ـح ـ ــاب امل ـ ـحـ ــال ي ـع ــان ـي ــه أي ـض ــا
التجار الواقعون بني «أزمة الصناعة
الوطنية التي ال تستطيع تلبية كل
االحـتـيــاجــات وب ــن االس ـت ـيــراد الــذي
ب ــات ي ـف ــرض عـلـيـنــا أع ـب ــاء إضــافـيــة
تتعلق بتأمني الدوالرات» ،يقول أحد
املستوردين.
وهو ما يشير إليه نقيب مستوردي
امل ـ ـ ـ ـ ــواد ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة واالسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة
واملـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروب ـ ـ ــات فـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،ه ــان ــي

َ
داعي للهلع .كل
ال
السلع ستكون
ّ
متوفرة لمن يكون
قادرًا على شرائها!

بـ ـحـ ـصـ ـل ــي ،إذ يـ ــؤكـ ــد أن «الـ ــوضـ ــع
صعب على الـكــل» .بعد ثــاثــة أشهر
على بدء األزمــة ،يجزم بحصلي بأن
األس ـ ـعـ ــار «عـ ـلـ ـي ــت» ،وي ـ ـ ـ ّ
ـرد ذلـ ــك إل ــى
ارتـ ـف ــاع س ـعــر صـ ــرف ال ـل ـي ــرة مـقــابــل
الــدوالر .بسبب تلك «الالزمة» ،يمكن
ال ـحــديــث ع ـمــا آل ــت إل ـي ــه «أح ـ ـ ــوال» 3
أصـ ـن ــاف ي ـتــم اس ـت ـي ــراده ــا .الـصـنــف
األول وه ــو ك ــل «م ــا يـتـعـلــق بالسلع
 ،high qualityوه ــي تـلــك الـتــي كانت
ضـ ـم ــن مـ ـسـ ـت ــوى مـ ـع ــن مـ ــن ال ـس ـعــر
وزادت أسـ ـع ــاره ــا ت ـل ـقــائ ـيــا بـسـبــب
فـ ــارق ال ـع ـم ـلــة» ،وم ـن ـهــا ع ـلــى سبيل
امل ـثــال الـ ـ «»high quality chocolate
على أنواعها .هذه األصناف «صارت
ُ
قليلة نسبيًا وتستورد بطريقة أقل
ألنه لم يعد هناك املال الكافي للبقاء
على الكميات السابقة» .أما الصنف
الـ ـث ــان ــي ،ف ـي ـش ـمــل كـ ــل مـ ــا لـ ــه عــاقــة
«ب ــامل ــواد االسـتـهــاكـيــة ال ـعــاديــة لكل
يوم ،مثل الصابون والشامبو» .وفي
هــذا املـجــال ،يجري العمل وفــق مبدأ
ً
«ال ـبــدل» ،اي أن «الوكيل مثال يطرح
األصناف ذات الجودة ولكن األرخص
ل ــدي ــه» .يـعـنــي ب ــدل « brand Aيعمل
على تــرويــج  .»brand Bأمــا الصنف

ال ـث ــال ــث ف ـي ـش ـمــل ال ـس ـل ــع األس ــاس ـي ــة
« »basic itemsكالحبوب واملعلبات
وغيرها من السلع األساسية.
ب ـس ـبــب األزمـ ـ ـ ــة ،ي ــؤك ــد ب ـح ـص ـلــي أن
«األعمال تراجعت واألكيد أن الحركة
نازلة إلى حدود  30إلى  .»%40وينقل
عن أحد العمالء الجمركيني أن «الرقم
ال ـت ـس ـل ـس ـل ــي لـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـت ـخ ـل ـيــص
الجمركي للشهر الـجــاري بلغ الرقم
 ،4000فيما وصــل في الفترة نفسها
من العام املاضي الى  12ألفًا» .ولئن
ّ
تخص استيراد
كانت تلك األرقــام ال
وت ـصــديــر ال ـب ـضــائــع وح ــده ــا ،ولـكــن
ي ـم ـك ــن «االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ع ـل ـي ـهــا ك ـمــؤشــر
للتدليل على التراجع».
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ال ي ـج ــد ب ـح ـص ـلــي سـبـبــا
لـلـهـلــع ،م ــؤك ـدًا أن «ال ش ــيء ُ
سيفقد
مــن ال ّـســوق ،وستبقى كــل البضائع
مـ ـت ــوف ــرة ط ــامل ــا أنـ ـن ــا ق ـ ـ ـ ــادرون ول ــو
ّ
بــإطــار قليل نحط ك ــاش» .بــرأيــه« ،ال
مـجــاعــة» ،وأن مــا يحصل الـيــوم هو
«ثورة جياع»!
لكن ،ثورة الجياع ،كما يسميها ،قد
ال تنتهي قــريـبــا ،ذلــك أن مــا يحصل
ال ـ ـيـ ــوم «تـ ـ ـج ـ ــاوز إمـ ـك ــانـ ـي ــات ضـبــط
السعر ،وبات الواقع فوضى شاملة،
املـ ـطـ ـل ــوب م ـع ـه ــا ات ـ ـخـ ــاذ إج ـ ـ ـ ــراءات
استثنائية» ،يقول بــرو .انطالقًا من
هنا ،لم تعد «املضبطات» التي تقوم
بـهــا وزارة االق ـت ـصــاد وال ال ـجــوالت
امل ـيــدان ـيــة ت ـفــي ب ــال ـغ ــرض ،املـطـلــوب
الـيــوم إق ــرار مـشــروع قــانــون «تنظيم
املنافسة» َ
املودع في املجلس النيابي
م ـنــذ ع ــام  ،2007وال ـ ــذي ع ـمــل وزي ــر
االق ـت ـصــاد مـنـصــور بـطـيــش ،أخ ـي ـرًا،
على اإلسـتـحـصــال على نسخة منه
وتعديله وإيداعه لدى األمانة َالعامة
مل ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ح ـي ــث يـ ـن ــام ق ــري ــر
العني!

وصفت حركة «مواطنون ومواطنات
في دولــة» تشكيل الحكومة الجديدة
بــ«الــاحــدث» ،ورأت أن إعــان أسماء
الــوزراء في الحكومة الجديدة «ليس
ً
إال فصال آخر من مسرحية كوميدية
فــي الشكل ،تراجيدية فــي املضمون،
ع ـنــوان ـهــا ان ـه ـيــار ال ـن ـظــام الـسـيــاســي
الـ ـح ــاك ــم مـ ـن ــذ ثـ ــاثـ ــن ع ـ ــام ـ ــا .وه ـ ــذا
ال ـف ـص ــل األخـ ـي ــر ي ـت ـم ـيــز ع ـم ــا سـبـقــه
بأنه يستعني بتقنية األقنعة ،بكفاءة
إخـ ــراج ـ ـيـ ــة مـ ـنـ ـع ــدم ــة» .ولـ ـف ــت ب ـي ــان
لـلـحــركــة أم ــس إل ــى أن «ال ـن ـقــاش قبل
وخـ ــال وب ـع ــد الـتـكـلـيــف والـتـشـكـيــل،
لــم يكن إال حــول الحصص الطائفية
وامل ـع ــاي ـي ــر ال ـش ـك ـل ـيــة ،وت ـغ ــاض ــى عن
امل ـع ـطــى ال ـس ـيــاســي األول ف ــي لـبـنــان
اليوم ،أي إدارة األزمــة املالية واإلرث
ال ـل ـعــن ل ـن ـظــام ال ــزع ــام ــات الـطــائـفـيــة

وأص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب م ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــارات الـ ـصـ ـفـ ـق ــات
وسـيــاســاتـهــم» .واس ـت ـغــرب «صــدفــة»
ت ــزام ــن ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة «ب ـفــاصــل
دق ــائ ــق مـ ـ ـع ـ ــدودة ،م ــع إعـ ـ ــان ن ـقــابــة
الـصـيــارفــة سقفًا لسعر بـيــع ال ــدوالر
ب ـ ـ  2000ل ـي ــرة ،ول ـي ــس ل ـش ــرائ ــه ،بعد
االت ـفــاق بــن النقابة وحــاكــم مصرف
ل ـب ـن ــان الـ ـ ــذي ال يـ ـ ــزال ي ـص ــر ع ـل ــى أن
سعر الصرف هو  1515ليرة» .ولفت
ال ـب ـيــان إل ــى أن «مــوظ ـفــا ومـجـمــوعــة
ت ـجــار يـتـفـقــون عـلــى تـحــديــد سـعـ َـري
صرف لليرة ،فيما الشاشات مشغولة
ُبأسماء وحقائب وحصص ...وهكذا
ش ِط َب للحكومة كهدية عند والدتها
أك ـث ــر م ــن ث ـلــث مــداخ ـيــل الـلـبـنــانـيــن،
ـرار مــن مــوظــف ومـجـمــوعــة تـجــار،
ب ـقـ ٍ
وهذه ليست سوى البداية».
ّ
وحمل البيان «كل من قبل أن يشارك

ُ
ف ــي ه ـ ــذا ال ـف ـص ــل املـ ـبـ ـك ــي م ــن م ـســار
تدمير املجتمع ،وكــل مــن سكت عنه،
مـســؤولـيــة كـبـيــرة ،وك ــل ي ــوم يـمــر هو
ـاد فــي الـجــريـمــة .وه ــذا الــاحــدث،
ت ـمـ ٍ
بــدرجــة مـفــارقـتــه لـلــواقــع الـفـعـلــي من
جـهــة ،وبـخـطــورة األزم ــة وعمقها من
جهة أخــرى ،يرقى إلى مرتبة الحدث
األمـ ـث ــل ف ــي انـ ـع ــدام امل ـس ــؤول ـي ــة عند
قــوى السلطةَ ،مــن ش ــارك فــي تشكيل
الحكومةَ ،
ومــن هرب من مسؤولياته
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة وال ـ ـحـ ــاضـ ــرة عـ ــن دمـ ــار
املجتمع».
وك ـ ـ ّـررت ال ـحــركــة «ال ـتــأك ـيــد أن الـحــل
ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي م ــا زال م ـت ــاح ــا ،ولــن
يبقى متاحًا إلى ما ال نهاية ،هو في
فــرض التفاوض على انتقال سلمي
ّ
حقيقية،
للسلطة إلــى حكومة إنقاذ
يتمتع رئيسها وأعضاؤها باملعرفة

والـ ـج ــرأة وال ـح ــري ــة ،مل ــدة  18ش ـه ـرًا،
ملواجهة األزمة املالية ،وتضع األسس
الـفـعـلـيــة ل ــدول ــة مــدن ـيــة ديـمـقــراطـيــة
قـ ــادرة وع ــادل ــة» .ودع ــت «ك ــل الـقــوى
والـشـخـصـيــات الـسـيــاسـيــة الـصــادقــة
ال ـت ــي ت ـعــي فـعـلـيــا خـ ـط ــورة امل ــوق ــف،
وامل ـس ـت ـع ــدة ل ـت ـح ـمــل م ـســؤول ـيــات ـهــا
فــي إن ـقــاذ ال ـب ــاد ،إل ــى االل ـت ـقــاء على
تشخيص املــرحـلــة ال ـحــاضــرة بــدقــة،
وتشكيل بديل سياسي جــدي لقوى
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،ي ـ ـفـ ــاوض عـ ـل ــى االنـ ـتـ ـق ــال
ال ـس ـل ـم ــي ،مل ــواج ـه ــة األزم ـ ـ ــة امل ــال ـي ــة،
وب ـنــاء الــدولــة املــدن ـيــة» ،مـشـيــرة إلــى
«أننا في سباق بني االنهيار الكامل
والعنف األعمى ،وبني نافذة صغيرة
لـ ـ ــإن ـ ـ ـقـ ـ ــاذ .جـ ـمـ ـيـ ـعـ ـن ــا مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون،
فلنبادر».
(األخبار)

حق الرد
جمالي :دفعت مستلزمات القرية الرمضانية من جيبي الخاص
تعليقًا على ما نشرته «األخبار» ( 21كانون الثاني )2020
ّ
بعنوان «عمال ومتعهدون يتهمون جمالي بأكل أتعابهم»،
نشير الى أن املقال ّ
تضمن الكثير من املغالطات واالفتراءات
بـحــق الـنــائـبــة ديـمــا جـمــالــي الـتــي ارت ــأت ع ــدم ال ـغــوص في
مــوضــوع القرية الرمضانية الــذي أصـ ّـر كثيرون مــن باب
هب ّ
املناكفات السياسية على إثارته لتضمينه ما ّ
ودب من
أكاذيب وأضاليل ،هدفها االفتراء على النائبة جمالي التي
قــررت تــرك أمــر الفصل بصحة هــذه الــروايــة التي تحولت
كقصة إبريق الزيت للقضاء.
ونــأســف لنشر هــذا الـكـ ّـم مــن االف ـتــراءات واالتـهــامــات ()...
بــاالس ـت ـنــاد إل ــى ش ـخــص ال يـمـلــك أي دل ـيــل ع ـلــى صحة
ادعاءاته ،ومن دون التدقيق بمضمون كالمه .مع العلم أنه
تم االتـصــال بمكتب جمالي ألخــذ وجهة نظرها فأكد أن
األمر من اختصاص وكيلها القانوني ،من دون أن يتوقع
ّ
سيتضمن كل هذه االفتراءات ،وأن الكاتبة
املكتب أن املقال
إلى أن جميع
ـارة
ـ
ش
اإل
وتجدر
القانوني.
الوكيل
لن تراجع
ُ
األعمال واألجهزة واألكشاك والكاميرات وكل املستلزمات
ُ
التي استخدمت في القرية الرمضانية تم تسديد ثمنها
بالكامل من مال النائبة جمالي الخاص ،من دون أن تساهم
أي س ـفــارة بـمــا فيها س ـفــارة اململكة الـعـُـربـيــة السعودية
بــأي مبلغ ،كما أن جمالي ّ
تبرعت بكل املستلزمات التي

ُ
استخدمت في القرية لبلدية طرابلس ،ومن السهل على أي
مواطن أن يدقق ويعرف مدى صحة هذا املوضوع بسؤال
ً
الـبـلــديــة ب ــدال مــن رم ــي االت ـهــامــات جــزافــا .علمًا أن هناك
ُ ّ
ّ
فواتير مضخمة قدمها أحد املتعهدين الذين التزموا أعمال
نظم األكشاك ،وتحتفظ بكافةّ حقوقها الجزائية واملدنية
وألي جـهــة كــانــت فــي مــا يتعلق بمالحقة كــاتــب ونــاشــر
املقال واألشخاص املذكورين على أنهم مصادر معلومات
ً
وك ــل مــن يظهر مـتــدخــا أو ُم ـحـ ّـرضــا بـهــذا الـخـصــوص.
وتهيب النائبة جمالي بوسائل اإلعالم توخي الدقة والحذر
والــرجــوع الــى مكتبها اإلعــامــي الستيضاح اي معلومة
متعلقة بـهــا قـبــل ن ـشــرهــا ،ومــراج ـعــة وكـيـلـهــا الـقــانــونــي
عندما يطلب مكتبها ذلــك ،كما تأمل مــن كــل مــن يحاول
ّ
املحق
ابتزازها بأي طريقة كانت ،معتقدًا بأن ّ التشهير غير ّ
سيدفعها إلى دفع أموال غير مستحقة عليها ،أن يتوقف
عن أعماله هذه كي ال يجد أن أفعاله االبتزازية واالحتيالية
ستؤدي به إلى التواجد خلف القضبان.
المكتب اإلعالمي للنائب ديما جمالي
ّ
رد املحرر:
ّ
كان حريًا باملكتب اإلعالمي الذي اجتهد في الرد على ًاملقال،
نقل توضيحاته عندما تواصلت «األخبار» معه سائلة إياه

عن رد أو توضيح بشأن ما ُيفيد به عدد من أهالي املدينة،
ومن ضمنهم أحد ّ
املتعهدين الذي أبرز لـ«األخبار» الفواتير
املرسلة إلى جمالي وصــور محادثاته معها ،وهي تعد في
ُ
َ
إحداها أنها ستوعز إلى ّ الرجل املوكل من قبلها دفع املبلغ
قائلة« :بهاليومني لح ينحل املوضوع» ،وهو أمر يحمل إقرارًا
ّ
بوجود حق له .ولو أن املكتب اهتم ،ربما ،لتوضيح خلفيات
تلك الصور والفواتير ملا كان هذا الرد.
الــافــت أن املـكـتــب ُي ـقــر بــأنــه رف ــض الـتـعـلـيــق ويـطـلــب من
كاتب املقال الرجوع إليه في الوقت نفسه! أما الحديث عن
العودة إلى الوكيل القانوني ،فقد غاب عن املكتب أنه طلب
التواصل ،اختياريًا ،مع الوكيل القانوني في وقت متأخر
لحق موعد تسليم املقال ،وهو على دراية بموعد التسليم.
ّ
ال ــاف ــت أي ـض ــا أن امل ـك ـت ــب رك ـ ــز ع ـل ــى ت ـس ــدي ــد ث ـم ــن كــل
ُ
املستلزمات الـتــي استخدمت فــي القرية الرمضانية من
مال جمالي الخاص ،فيما تناول املقال أصــوات العامالت
والعمال الذين لم يتقاضوا لقاء أتعابهمّ .أمــا الحديث عن
ّ
«التأكد من رئيس البلدية عن مستلزمات القرية التي تم
ُ
التبرع بها للبلدية» ،فهو أيضًا ُ يعد خارج الفكرة األساسية
التي تمحور حولها املقال واملتعلقة بعدم تقاضي عمال
أتعابهم ،ما يعني أن ذكر هذه املعطيات ال يخرج عن سياق
التضليل الذي تتهمنا به سعادة النائبة.

