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لبنان

لبنان

ً
«سابقة» قانون العفو :أهال بالعمــالء!
المشهد السياسي

مشروع قانون العفو الذي نوقش أمس في اجتماع اللجان النيابية المشتركة.
يناقش مجلس النواب األسبوع المقبل
ّ
يعاني االقتراح من عدد من الثغر ،أبرزها ما يتعلق بالعفو عن العمالء الفارين إلى فلسطين المحتلة منذ عام 2000
منذ آ ّخــر قّــانــون عفو عــن املحكومني
في ملف الضنية ورئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جـعـجــع ،والـحــديــث
عــن قــانــون ع ـفـ ٍـو جــديــد ال يـغـيــب عن
السجاالت اليومية .والحال أن الوعاء
ال ـ ــذي ي ـح ــوي ال ـن ـق ــاش ــات امل ـت ـض ــادة
واالنقسام حول قانون العفو ،يعطي
ّ
عينة عن عصارة الطائفية اللبنانية
واخـ ـت ــال ن ـظ ــام ال ـع ــدال ــة ف ــي ال ـب ــاد،
وسـ ــوء م ــراك ــز االح ـت ـجــاز والـسـجــون
والظلم الواقع على أفراد أو جماعات،
والحظوة التي ينالها أفــراد آخــرون.
وك ـ ــذل ـ ــك األمـ ـ ـ ـ ــر ،الـ ـتـ ـب ــاي ــن ال ــداخـ ـل ــي
الكبير حــول النظرة إلــى الـصــراع مع
الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وم ــوق ــع لـبـنــان
واللبنانيني في هذا الصراع.
و ّمـمــا ال ش ـ ّـك فـيــه ،أن امل ـخ ــاوف التي
بــث ـهــا ف ـي ــروس ك ــورون ــا ه ــي امل ـح ـ ّـرك
األساسي اليوم ،للوصول إلى قانون
سياسي/طائفي،
عفو نتيجة توافق
ّ
كـمــا هــي ال ـحــال فــي أي م ـلــف آخ ــر أو
قضية.

استثنى القانون العفو عن كل
الجرائم الواقعة على المال العام
مهما اختلفت توصيفاتها
ً
يبدو النص متساهال
في العفو عن الجرائم
اإلرهابية وذات الخطر الشامل
أم ــس ،قـ ّـدمــت الـلـجــان املـشـتــركــة ،بعد
ن ـقــاشــات م ـطـ ّـولــة وسـ ـج ــاالت ح ــادة،
اقـ ـت ــراح ــا إل ـ ــى م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ،مــن
املـ ـفـ ـت ــرض أن ي ـن ــاق ـش ــه وي ـ ـقـ ـ ّـره بـعــد
التعديالت األسبوع املقبل .وبدا الفتًا
أمس ،أن االقتراح الذي تم نقاشه في
اجـتـمــاع الـلـجــان النيابية املشتركة،
واملقترح أساسًا من اللجنة النيابية
ّ
املـ ـ ـص ـ ــغ ـ ــرة ،ت ـ ــم بـ ـحـ ـض ــور أك ـ ـثـ ــر مــن
نصف النواب وتمثيل غالبية الكتل
ّ
فــي ال ـبــرملــان ،مــا يــؤكــد وج ــود اتـفــاق
س ـي ــاس ــي ع ـل ــى امل ـ ـبـ ــدأ ،وأن ال ـن ـقــاش
ينحصر في التفاصيل.
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح اس ـت ـث ـن ــى الـ ـعـ ـف ــو عـ ــن كــل
الجرائم الواقعة على املال العام ،مهما
ّ
اخـتـلـفــت تــوصـيـفــاهــا .إل أن النقطة
ّ
األكثر حساسية ،كانت تلك املتعلقة
بـعـنــاصــر ميليشيا الـعـمـيــل أن ـطــوان
لحد وعائالتهم ّ
الفارين إلى فلسطني
املحتلة منذ تحرير الجنوب في العام
 ،2000بعد أن ّ
أقر القانون 2011/194
ملعالجة وضـعـهــم ،بـنـ ً
ـاء على اقـتــراح
من النائب ميشال عون وقتذاك.
ّ
ل ـكــن امل ـ ــواد املـتـعــلـقــة بــال ـع ـمــاء ،كما
امل ـ ـ ـ ـ ــواد األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،تـ ـع ــان ــي م ـ ــن ث ـغــر
قــانــونـيــة وسـيــاسـيــة ع ــدي ــدة .فــاملــادة
األولـ ــى م ــن م ـش ــروع ال ـق ــان ــون ،تمنح
عـفـوًا عــامــا عــن الـجـنــح عـلــى اخـتــاف
أنـ ـ ــواع ـ ـ ـهـ ـ ــا ،املـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــوص عـ ـنـ ـه ــا فــي
ق ــان ــون ال ـع ـقــوبــات وغ ـي ــر املـسـتـثـنــاة
بـمــوجــب املـ ــادة الـثــانـيــة م ـنــه .وتميز
بـ ــن الـ ـج ــرائ ــم الـ ـت ــي ت ـل ـح ــق بــال ـغ ـيــر
وتلك التي لم تلحق أي إيذاء جسدي
أو م ـ ــادي ،وت ـش ـتــرط لــاس ـت ـفــادة من
منحة العفو العام بالنسبة إلى الفئة
االولى االستحصال على إسقاط حق
شخصي في حــال وجــود دعــوى حق
شخصي تبعًا لــدعــوى الـحــق الـعــام.
إال أن ه ـ ــذه ال ـص ـي ـغ ــة تـ ـب ــدو رك ـي ـكــة

(هيثم الموسوي)

وم ـت ـنــاق ـضــة وت ـف ـت ـقــر الـ ــى الـصـيــاغــة
الـتـشــريـعـيــة؛ فـمــن جـهــة يمنح العفو
عــن الجنح املرتكبة قبل تــاريــخ نفاذ
هذا القانون ،سواء التي ّ
حركت فيها
دعــوى الحق العام أم لم ّ
تحرك ،ومن
جهة ثانية ال يميز بني الجرائم التي
يتوقف تحريك الــدعــوى العامة على
ّادعاء شخصي من املتضرر ،ما يعني
ً
تعطيال للبند ثانيًا وشـمــول العفو
ً
للجرائم التي تلحق بالغير إيذاء ،في
حال عدم وجود دعوى حق شخصي
تبعًا لــدعــوى الحق الـعــام .وبالتالي،
ف ــإن ال ـع ـفــو سـيـشـمــل جـمـيــع الـجـنــح،
ول ــو ألـحـقــت إيـ ـ ً
ـذاء جـســديــا ،فــي حــال
عدم وجود دعوى حق شخصي!
أمــا فــي امل ــادة الثالثة ،فيشمل العفو

الـ ـجـ ـن ــاي ــات الـ ـخـ ـط ــرة الـ ـت ــي تـصـنــف
مــن قـبـيــل جــرائــم جـمـعـيــات األشـ ــرار،
وهـ ــي امل ـن ـص ــوص ع ـل ـي ـهــا ف ــي املـ ــادة
 335جمعية الرتكاب الجنايات على
الناس واألموال .الهرطقة التشريعية
تبدو في منح العفو حتى عن الجرائم
التي تتضمن ارتكاب جنايات بقصد
الـنـيــل مــن سـلـطــة ال ــدول ــة أو هيبتها
أو الـتـعــرض ملــؤسـســاتـهــا ،وال ـتــي قد
تكون غاية املجرمني بــاالعـتــداء على
ح ـي ــاة ال ـغ ـيــر أو ح ـي ــاة املــوظ ـفــن في
املؤسسات واإلدارات العامة .وهي من
الجرائم التي ال يمكن إسقاط الحقوق
الـشـخـصـيــة ف ـي ـهــا ،وبــال ـتــالــي تشمل
جـ ـن ــاي ــات ب ـق ـص ــد ال ـن ـي ــل مـ ــن سـلـطــة
الدولة .فهل ستشمل جرائم االعتداء

على القوى األمنية والجرائم املالية
غ ـي ــر امل ـن ـص ــوص ع ـل ـي ـهــا ف ــي ق ــان ــون
النقد والتسليف؟
أم ـ ــا ال ـع ـف ــو عـ ــن سـ ــرقـ ــات الـ ــدراجـ ــات
الـ ـن ــاري ــة ،ف ـت ـنــص امل ـ ـ ــادة  4/638مــن
ق ــان ــون ال ـع ـق ــوب ــات امل ـ ـ ــادة  638عـلــى
تشديد عقوبة السرقة ،بحيث يعاقب
بــاألشـغــال الـشــاقــة مــن ث ــاث سـنــوات
ال ــى ع ـشــر س ـن ــوات ع ـلــى ال ـســرقــة في
إحـ ــدى الـ ـح ــاالت ال ـتــال ـيــة ،إذا وقـعــت
السرقة على سيارة أو أي مركبة برية
ذات محرك .وبالتالي ،تقتصر منحة
الـعـفــو مـتــى كــانــت الـســرقــة قــد وقعت
على دراجــة نارية ،من دون أن تشمل
السرقة التي تقع على أي مركبة برية
أخ ــرى! وي ـبــدو الـتـنــاقــض فــي اعتبار

الـ ـج ــرائ ــم ال ــواقـ ـع ــة ع ـل ــى الـ ـسـ ـي ــارات
أخطر من الجرائم الواقعة على حياة
األشـ ـ ـخ ـ ــاص ،ح ـي ــث ي ـع ـفــي ال ـق ــان ــون
عــن الجنايات املنصوص عليها في
الـعــديــد مــن م ــواد قــانــون الـعـقــوبــات،
وتـ ـن ــدرج ض ـمــن م ـح ــاول ــة ال ـق ـتــل عن
قصد أو غير قصد.
أما في املادة الخامسة ،فيبدو النص
ً
م ـت ـس ــاه ــا فـ ــي ال ـع ـف ــو عـ ــن ال ـج ــرائ ــم
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة وذات ال ـخ ـط ــر ال ـش ــام ــل،
لـيـشـمــل الـعـفــو االعـ ـت ــداء أو مـحــاولــة
االعـ ـت ــداء ال ـت ــي تـسـتـهــدف إم ــا إث ــارة
الحرب األهلية أو االقتتال الطائفي.
ومــن ناحية ثانية ،فــإن االستثناءات
ه ــي ألجـ ـ ـ ــزاء مـ ـح ــددة وغ ــامـ ـض ــة مــن
امل ــواد  3و 5مــن الـقــانــون ال ـصــادر في

 11كانون الثاني  ،1958وال تستثني
إال قتل املدنيني والعسكريني قصدًا أو
عمدًا أو حالة التسبب بعاهة.
وتــأتــي ّ
درة الخلل فــي قــانــون العفو،
في املادة السادسة ،التي تستند إلى
ال ـقــانــون الــرقــم  194ال ـص ــادر فــي 18
تشرين الثاني سنة « 2011معالجة
أوض ــاع املــواطـنــن اللبنانيني الذين
ل ـجــؤوا ال ــى إس ــرائ ـي ــل» ،فـيـمــا اقـتــرح
الـ ـن ــائ ــب ج ـم ـي ــل الـ ـس ـ ّـي ــد آل ـ ـيـ ــة عـمــل
لـتـطـبـيــق امل ـ ــادة الـ ـس ــادس ــة .ويـمـنــح
مـ ـش ــروع الـ ـق ــان ــون ال ـع ـف ــو ل ـل ــذي ــن لــم
ينضووا عسكريًا وأمنيًا ،بمن فيهم
عـ ــائـ ــات املـ ــواط ـ ـنـ ــن مـ ــن مـيـلـيـشـيــا
جـيــش لـبـنــان الـجـنــوبــي مــن زوج ــات
(أو أزواج) وأوالد ،ع ـ ــن ُج ــرم ــي
دخــول أراضــي بــاد العدو واكتساب
ّ
جنسيته ،شــرط الـتـنــازل أو التخلي
عنها قبل عودتهم إلــى لبنان .وهنا
ال ّبـ ـ ّـد م ــن ذكـ ــر امل ــاح ـظ ــات ال ـتــال ـيــة:
يمثل قانون العفو بصيغته الحالية
ســاب ـقــة ف ــي ال ـت ـشــريــع ،ح ـيــث يـتــولــى
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب اسـ ـتـ ـص ــدار ق ــان ــون
بـمـثــابــة مــراس ـيــم تـطـبـيـقـيــة لـقــانــون
س ــاب ــق .ث ــم إن ال ـق ــان ــون ،2011/194
حدد مهلة سنة لعودة تلك العائالت،
بـيـنـمــا ال ـنــص ال ـحــالــي ل ــم ي ـحــدد أي
م ـه ـلــة ل ـت ـلــك الـ ـ ـع ـ ــودة ،وال أي مـهـلــة
ل ـل ـت ـنــازل أو ال ـت ـخ ـلــي ع ــن الـجـنـسـيــة
االسرائيلية .كما أن اقـتــراح القانون
الـحــالــي سابقة فــي اع ـتــراف السلطة
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة بــالـجـنـسـيــة
االســرائـيـلـيــة ،وه ــو يعتمد لتطبيق
نص تشريعي لبناني على مستندات
رسمية صادرة عن بالد العدو ،تفيد
بــالـتـخـلــي أو ال ـت ـنــازل ع ــن الجنسية
االسرائيلية!
وال يراعي النص املقترح حالة خضوع
حــامـلــي الـجـنـسـيــة االســرائ ـي ـل ـيــة ،من
الــذيــن تـطــوعــوا أو خضعوا للخدمة
اإللــزام ـيــة فــي جـيــش االح ـت ــال ،علمًا
بأنه من شروط التنازل عن الجنسية
االسرائيلية تقديم أدلــة الــى الجهات
املختصة ،بخصوص تسوية األمــور
م ــع س ـل ـط ــات ج ـي ــش االحـ ـ ـت ـ ــال .كـمــا
أن ـ ــه ال يـ ــراعـ ــي أوضـ ـ ـ ــاع ال ـل ـب ـنــان ـيــن
امل ـت ــزوج ــن م ــن إس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،س ــواء
كان زوجًا أم زوجة ،وتأثير ذلك على
تطبيق القانون املذكور .وكذلك األمر،
بالنسبة إلــى الـتـنــازل عــن الجنسية،
الـ ـت ــي ي ـع ـت ـب ــره ــا االحـ ـ ـت ـ ــال ب ـم ـثــابــة
تـنــازل فقط عــن جــواز السفر ،ويمكن
استعادته من أي قنصلية في الخارج!
وفيما ينص مشروع القانون على أن
يتم تسجيل األشخاص الذين ولدوا
في فلسطني املحتلة ،بحسب تواريخ
والدت ـ ـه ـ ــم ،ع ـل ــى أن ي ـت ــم ق ـي ــد م ـكــان
والدتهم على أساس القرى أو املدينة
التي يعود لها سجل قيد ذويهم .فهل
سيتم تسجيل اســم األم االسرائيلية
في سجالت النفوس؟ وماذا عن مكان
الوالدة؟ وماذا عن العالقات والروابط
الـعــائـلـيــة واالجـتـمــاعـيــة ال ـتــي نشأت
طوال هذه السنوات مع إسرائيليني؟
ّ
أمـ ــا ب ـش ــأن ال ـج ـه ــات ال ـت ــي سـتـتــولــى
متابعة الـعــودة ،وتصنيف الراغبني،
إن كـ ـ ـ ــان ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى األجـ ـ ـه ـ ــزة
األمنية أو على مستوى القضاء ،فإن
التدخالت السياسية أثبتت أن ملف
الـعـمــاء ،كغيره مــن املـلـفــات ،خاضع
ملزاج واعتبارات الجهة التي تتابعه.
ـال عـلــى وج ــود مـمــارســات
وأك ـبــر م ـثـ ٍ
ال تـ ــراكـ ــم الـ ـثـ ـق ــة ،هـ ــو مـ ــا ح ـص ــل مــع
العميل عامر الـفــاخــوري ،واالنقسام
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـ ــذي ح ـص ــل حـ ــول أب ــرز
مرتكبي جــرائــم التعذيب فــي مرحلة
االح ـت ــال .وبــالـتــالــي ،ال بــد مــن خلق
أسـ ــس مـتـيـنــة ف ــي ال ـت ـص ـن ـيــف تمنع
االستنسابية والتدخالت السياسية.
(األخبار)
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قضية ِّالتالعب بالليرة:
في
التحقيقات
ُ
االشتباه في مصرف يهرب الدوالرات
بات األمر أكبر من ّ
صراف
مخالف للقانون هنا،
وموظف ُيراد تحويله كبش
فداء إلنقاذ حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة .التحقيقات
في قضية التالعب بسعر
الليرة ّأدت إلى االشتباه في
مدير العمليات النقدية في
مصرف «سوسييتي جنرال»،
لجهة شرائه الدوالرات من
السوق وشحنها إلى الخارج.
وتشير المعلومات إلى
أن الشبهة غير محصورة
بمصرف واحد
رضوان مرتضى
ك ـش ـف ــت ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات مـ ــع الـ ـص ـ ّـراف ــن
ع ـ ــن االشـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاه ف ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـورط م ـص ــرف
«س ــوس ـي ـي ـت ــي ج ـ ـن ـ ــرال» ف ـ ــي ت ـهــريــب
ال ـ ـ ــدوالرات إل ــى خـ ــارج ل ـب ـنــان .وج ــرى
تــوقـيــف مــديــر الـعـمـلـيــات الـنـقــديــة في
امل ـص ــرف امل ــذك ــور كــريــم خـ ــوري ،ال ــذي
أق ـ ّـر أم ــام املحققني بــاسـتـخــدام رواتــب
م ــوظـ ـف ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـعـ ــام واملـ ــودعـ ــن

ل ـش ــراء دوالرات لـشـحـنـهــا إل ــى خ ــارج
لبنان .الحديث هنا ليس عن تحويل
دوالرات عبر أنظمة التحويل املعتادة
(أي ت ـحــويــل امل ـب ــال ــغ املـ ــوجـ ــودة على
الشاشات وفي القيود) ،بل عن شحن
نـقــود (دوالرات ورق ـيــة) بـعــد شرائها
من السوق في لبنان.
ت ــوقـ ـيـ ـف ــات الـ ـ ـص ـ ـ ّـراف ـ ــن ،ب ـ ــإش ـ ــارة مــن
الـ ـنـ ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة املـ ــال ـ ـيـ ــة ،أدت إل ــى
االشتباه في مدير العمليات النقدية
فـ ــي مـ ـص ــرف « .»SGBLف ـق ــد كـشـفــت
ُ
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات الـ ـت ــي ت ـج ــري ـه ــا م ـف ــرزة
الضاحية القضائية عــن قـيــام خــوري
ب ـش ــراء ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة م ــن الـ ـ ــدوالرات
وشحنها إلى خارج لبنان عبر إحدى
شــركــات الـصـيــرفــة وال ـش ـحــن .وأخـطــر
ما أدلــى به املوقوف كريم خــوري ،هو
أن الـسـيــولــة بالعملة اللبنانية التي
ك ـ ــان مـ ـص ــرف «س ــوس ـي ـي ـت ــي جـ ـن ــرال»
ي ـش ـت ــري ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات بـ ـه ــا ،م ـصــدرهــا
رواتب املوظفني في القطاع العام التي
ّ
تحولها الــدولــة لـلـمـصــارف ،وأن أحد
مصادر الليرات والــدوالرات كان إدارة
العمليات النقدية في املصرف املركزي،
الـتــي يتوالها املــوقــوف م ــازن حـمــدان.
ّ
مصادر أمنية لـ«األخبار» أن
وكشفت
ّ
خــوري أفــاد بأنهم كانوا يأخذون من
ّ
تحولها الدولة ملوظفي
الرواتب التي
ّ
القطاع العام على اعتبار أن املصارف
ُ ِّ
ك ــان ــت «تـ ـق ــط ــر» الـ ــرواتـ ــب لـلـمــوظـفــن
ُ
ض ـم ــن س ـق ــف س ـح ــب ي ـ ـحـ ــدد مـسـبـقــا

لكل أسـبــوع ،بحيث ال يحق لصاحب
الحساب سحب أكثر من املبلغ املحدد
ّ
التصرف
له .وكــان املصرف يعمد إلى
بما تبقى مــن الــراتــب بـشــراء دوالرات
م ــن ال ـص ـ ّـراف ــن لـيـشـحـنـهــا إل ــى خ ــارج
لبنان ،فيما املصرف الــذي يعمل فيه،
وبــاقــي امل ـصــارف ،تـحــرم املــودعــن من

االشتباه في شبكة
من المصرفيين
والصرافين الذين يسحبون
الدوالرات من السوق
لشحنها إلى الخارج

مدخراتهم ،ولو كانت فتاتًا.
املصارف اقترفت سابقة حجز رواتب
الـ ـن ــاس م ــن دون وجـ ــه حـ ــق ،وع ـمــدت
إلــى تسليمهم حقوقهم على دفـعــات.
وفـ ــي حـ ــال ث ـب ـتــت ص ـح ــة م ــا ورد فــي
التحقيقات األولـيــة ،فسيكون القطاع
امل ـص ــرف ــي أم ـ ــام ف ـض ـي ـحــة م ــن ال ـع ـيــار
الثقيل ،ومتعددة األوجه :ثمة مصارف
ّ
تستغل إج ــراءات «تقسيط» الــرواتــب،

الس ـت ـخــدام أج ــور املــوظ ـفــن فــي شــراء
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ،ثـ ــم ش ـح ـن ـهــا إل ـ ــى خـ ــارج
ّ
لـبـنــان .وذك ــرت املـعـلــومــات أن الخيط
ّ
الصراف
الــذي أوصــل إلــى خــوري كــان
ول ـي ــد امل ـص ــري الـ ــذي ب ــاع ك ـم ـيــات من
ال ـ ـ ـ ــدوالرات إلـ ــى امل ــدي ــر امل ــذك ــور ال ــذي
اشـ ـت ــرى ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ب ـم ــوج ــب م ـبــالــغ
مالية حصل عليها من حمدان نفسه.
ُ
وب ـنـ ً
ـاء عـلــى إف ــادة امل ـصــري ،اســتــدعــي
خوري إلى مفرزة الضاحية القضائية
ُليستجوب نهار اإلثنني .يومها تركه
ال ـن ــائ ــب الـ ـع ــام امل ــال ــي ع ـل ــي إب ــراه ـي ــم
رهــن التحقيقُ ،ليستدعى مجددًا إلى
التحقيق أم ــس ،حـيــث أش ــار القاضي
ً
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم لـ ـي ــا ب ـت ــوق ـي ـف ــه .وب ـح ـســب
ّ
مصادر معنية ،فإن توسع التحقيقات
ف ــي ه ــذه الـقـضـيــة رب ـمــا س ـي ــؤدي إلــى
ك ـش ــف ت ـ ــورط م ـ ـصـ ــارف أخـ ـ ـ ــرى ،غـيــر
«س ــوسـ ـيـ ـيـ ـت ــي جـ ـ ـ ـن ـ ـ ــرال» ،فـ ـ ــي شـ ـ ــراء
دوالرات م ــن الـ ـس ــوق وش ـح ـن ـهــا إل ــى
الخارج ،بما يؤدي إلى زيادة الضغط
على الليرة ،وزيادة سعر الدوالرات في
الـســوق امل ــوازي ــة .ولفتت امل ـصــادر إلى
أن الشبهة غير مـحـصــورة باملصرف
املذكور ،بل إن ما هو متوافر في حوزة
املحققني يسمح بالحديث عن «شبكة
مؤلفة من صـ ّـرافــن ومــديــري مصارف
وشركات تحويل أمــوال متورطني في
سحب الــدوالر من السوق لشحنه إلى
خارج لبنان ،برعاية من داخل مصرف
لبنان».
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أصحاب المولدات :تعديل التعرفة أو «اإلضراب»!
إيلي الفرزلي
حـ ـ ـت ـ ــى املـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ــدات ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ي ـش ـك ــو
أصحابها األزمة النقدية واالقتصادية.
هؤالء وصل األمر ببعضهم إلى إطفاء
مــولــداتــه ،فــي ظــل زعـمـهــم ع ــدم ال ـقــدرة
على تأمني املازوت .أكثر من  10مولدات
ف ــي م ـنــاطــق كـ ـس ــروان وامل ـ ــن أط ـف ـئــت.
ت ــرافـ ـق ــت هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة مـ ــع ال ـت ـق ـنــن
القاسي املعتمد من قبل كهرباء لبنان
ومــع مــوجــة الـحــر الـتــي تـضــرب لبنان.
أمــا النتيجة ،فـمــأســاة أخ ــرى يعيشها
اللبنانيون ،وخاصة أن ّ
تجمع أصحاب
ّ
املــولــدات يحذر من موجة إقفال كبيرة
قـ ــد ي ـش ـه ــده ــا ال ـش ـه ــر امل ـق ـب ــل نـتـيـجــة
الخسائر املتالحقة.
ّ
التجمع عـبــدو سعادة
يتحدث رئـيــس
عــن انـقـطــاع م ــادة امل ــازوت مــن الـســوق،
ّ
واالض ـطــرار إلــى شــراء حاجة املــولــدات
مــن الـســوق ال ـســوداء .السعر املعلن في
ج ــدول أسـعــار املـحــروقــات ال ـصــادر عن
وزارة الطاقة هو  8700ليرة ،لكن السعر
في السوق السوداء يرتفع إلى .13000
عمليًا ،ال أح ــد يملك اإلجــابــة الشافية
لسبب انقطاع امل ــازوت .لكن مــا يتردد
أمـ ــران :الـتـهــريــب إل ــى ســوريــا وتخزين
التجار لهذه املادة.
س ـب ــق أن ُسـ ـم ــح ألص ـ ـحـ ــاب املـ ــولـ ــدات
بــال ـشــراء مـبــاشــرة مــن مـنـشــآت الـنـفــط،
وبــال ـس ـعــر ال ــرس ـم ــي ،ل ـكــن ت ـب ـ ّـن أيـضــا
أن ثمة مــن اسـتـفــاد ،وال ي ــزال ،مــن هذه
الفرصة لشراء كميات أكبر بكثير من
حــاجـتــه ،لبيعها فــي الـســوق ال ـســوداء،
فـيـمــا أغ ـل ــب أص ـح ــاب امل ــول ــدات كــانــوا
يـعــانــون مــن نـقــص ح ــاد بــاملـحــروقــات.
سعادة يؤكد أن التجمع لم يكن جزءًا
من هذه العملية ،ألنها كانت تفتقر إلى
اآلل ـيــات الــواضـحــة .ليس صعبًا اليوم
التأكد من أسماء من ّ
تربح على حساب
املال العام.
بحسب املعلومات ،تواصل سعادة مع

وزير الطاقة ريمون غجر أمس ،شاكيًا
ع ــدم تــوفــر ال ـف ـيــول بــالـسـعــر الــرس ـمــي،
واضـطــرار أصـحــاب املــولــدات إلــى شــراء
حــاجـتـهــم مــن ال ـســوق ال ـس ــوداء لتأمني
استمرارية تشغيل املــولــدات .استغرب
غجر األمر ،واعدًا بالتحقق من األسباب.
بالنسبة إلــى أصـحــاب املــولــدات ،شـ ّـراء
الــوقــود مــن الـســوق ال ـســوداء ،إن توفر،
يعني تكبدهم خسائر تصل إلى  40في
املـئــة .فالتسعيرة التي حددتها وزارة
الطاقة بـ  293ليرة للكيلو واط مبنية
أساسًا على السعر الرسمي للمازوت،
أي  8700ل ـي ــرة لـلـصـفـيـحــة ،م ــا يعني
ّ
تحمل أصحاب املولدات لفارق السعر.
وت ـل ــك خ ـســائــر ت ـض ــاف إل ــى الـخـســائــر
املـحـقـقــة م ــن جـ ــراء تـغـيــر س ـعــر صــرف
الليرة ،والـتــي لــم تلحظ فــي التسعيرة
امل ـح ــددة مــن قـبــل وزارة ال ـطــاقــة ،يقول
سعادة.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،يـ ــؤكـ ــد ن ـق ـي ــب املـ ــوزعـ ــن
فــادي أبــو شقرا أن الوضع ليس بهذا
السوء ،مشيرًا إلى أن املنشآت تستمر
بتسليم املازوت ملن يريد من أصحاب
املــولــدات ،لكن املشكلة أن الطلب أكبر
مــن ال ـعــرض .حــاجــة ال ـســوق ت ـقــارب ال ـ
 10م ــاي ــن لـيـتــر يــوم ـيــا ،ف ــي ال ـع ــادة،
لكن نتيجة انخفاض مستوى التغذية
فـ ــي م ـع ــام ــل الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،ازداد تـشـغـيــل
امل ــول ــدات ،وازدادت بالتالي حاجتها
إل ــى امل ـح ــروق ــات .كـمــا تــرافــق ذل ــك ،مع
انخفاض في ال ــواردات من هــذه املــادة
الحيوية ،بسبب تأخر مصرف لبنان
في فتح االعتمادات.
يـنـفــي أب ــو ش ـقــرا نـفـيــا قــاطـعــا مــا ردده
بـعــض أص ـحــاب امل ــول ــدات عــن إلــزامـهــم
م ــن ق ـبــل ش ــرك ــات ال ـن ـفــط بــدفــع  40في
املئة من ثمن البضاعة بالدوالر ،مؤكدًا
أن اآللية لم تتغير ،إذ ال يــزال املطلوب
دفع  15في املئة بالدوالر فقط ،على أن
يتكفل مصرف لبنان بالنسبة الباقية.
بالنتيجة ،يــؤكــد أبــو شـقــرا أن مشكلة

ن ــدرة امل ـ ــازوت ش ــارف ــت عـلــى االن ـت ـهــاء،
ألس ـ ـبـ ــاب ث ــاث ــة ه ـ ــي :زيـ ـ ـ ــادة س ــاع ــات
التغذية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان،
معالجة مسألة التهريب إلــى ســوريــا،
وع ــودة الـتــوزيــع إل ــى طبيعته ،بعدما
ان ـخ ـف ــض ب ـش ـكــل م ـل ـح ــوظ خـ ــال أي ــام
اإلغالق التي فرضتها الحكومة ،وأدت
إلى توقف بعض الشركات عن التسليم.
لكن انتهاء أزمــة املــازوت ينهي مشكلة
أصـحــاب امل ــول ــدات؟ ه ــؤالء لــم يتوقفوا
ع ــن االعـ ـت ــراض مـنــذ أن فــرضــت وزارة
االق ـت ـص ــاد عـلـيـهــم تــرك ـيــب ال ـ ـعـ ــدادات.
فـتـلــك ال ـخ ـط ــوة ،أن ـهــت عـمـلـيــا س ـنــوات

بتعديل
مطالبة
ّ
تسعيرة المولدات بما
يتناسب مع سعر الصرف

طويلة من األربــاح الطائلة التي كانت
تتحقق من جراء بيع الطاقة للناس مع
فرض هوامش ربح خيالية.
ب ـ ـعـ ــد تـ ــرك ـ ـيـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدادات ،ان ـح ـص ــر
االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض ب ـ ـهـ ــوامـ ــش ال ـ ــرب ـ ــح ال ـت ــي
حددتها وزارة الطاقة ،والتي لم تكن
تنصفهم على مــا يـ ّـدعــون .لكن اليوم
ت ـغـ ّـيــر األمـ ـ ــر .ه ـ ــؤالء ي ـج ــزم ــون أن ما
يتحقق حاليًا هو الخسائر فقط« .لم
يعد النقاش في كيفية زيــادة األربــاح
بل في كيفية إطفاء الخسائر» ،ولذلك
يـ ــؤكـ ــد أح ـ ـ ــد أص ـ ـح ـ ــاب امل ـ ـ ــول ـ ـ ــدات أن
إطفاءها هو الخيار األقل كلفة حاليًا.
فـ ـ ــإذا ك ــان ــت ال ـت ـس ـع ـيــرة ت ـت ـغ ـيــر تـبـعــا
لـتـغـ ّـيــر سـعــر ال ـف ـيــول ،ف ــإن املـصــاريــف

األخرى ،وأبرزها قطع الغيار والزيوت
والكابالت وحتى اإليـجــارات ورواتــب
العمال األجــانــب ،صــارت أكثر تأثيرًا،
ُ
ألن ـ ـهـ ــا ت ـ ــدف ـ ــع بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدوالر ،ع ـل ـم ــا ب ــأن
تسعيرة وزارة الطاقة ال تزال تتعامل
م ــع املـ ـص ــاري ــف ع ـل ــى أسـ ـ ــاس ال ـس ـعــر
الرسمي للدوالر.
يــركــز أص ـحــاب امل ــول ــدات عـلــى ض ــرورة
ت ـع ــدي ــل ال ـش ـط ــر امل ـت ـع ـلــق بــال ـتـكــال ـيــف
الثابتة (اإليـجــارات والــرواتــب…) التي
سـبــق أن ُحـ ـ ّـدد بــدلـهــا بـ ـ  15أل ــف لـيــرة
عن كل  5أمبير .تلك كانت تساوي 10
دوالرات ،لـكــن األم ــر تـغـ ّـيــر ال ـي ــوم .هــذا
املبلغ انخفض عمليًا إلــى  4دوالرات.
والفارق هنا هو الذي يطالب املعنيون
الـ ـ ــوزارة بـتـعــويـضــه ،عـبــر تـعــديــل آلـيــة
الـتـسـعـيــر .وزي ــر الـطــاقــة وع ــد بــدراســة
إمكانية ربط التسعيرة بسعر الصرف،
مشيرًا إلــى أنــه سيسعى إلــى التوفيق
ب ــن م ـطــالــب أصـ ـح ــاب املـ ــولـ ــدات وبــن
مصلحة املشتركني.
ّ
م ـط ـل ــب أص ـ ـحـ ــاب امل ـ ـ ــول ـ ـ ــدات هـ ــو رف ــع
الـشـطــر ال ـثــابــت م ــن الـتـسـعـيــرة م ــن ١٥
ألفًا إلى  ٣٠ألفًا ،للمشتركني بـ  5أمبير،
إال أن ذلــك يعني عمليًا احتمال زيــادة
ّ
عدد املتخلفني عن الدفع .أحد أصحاب
املــولــدات يجزم بــأن نسبة هــؤالء تزيد
لديه على  50في املئة .وهــو إذ يطالب
ب ــزي ــادة ال ـت ـعــرفــة ،إال أن ــه ي ـت ـخـ ّـوف في
ّ
املـقــابــل مــن ازدي ــاد ع ــدد املتخلفني عن
ال ــدف ــع ،م ــا سـ ـي ــؤدي ف ــي ال ـن ـهــايــة إ ّلــى
ّ
اضـ ـط ــراره إل ــى إط ـف ــاء م ــول ــده لتجنب
الخسارة.
كل شيء يهون ،بالنسبة إلى أصحاب
ّ
دات ،باملقارنة مع الخوف الحقيقي
املول ّ
املـ ـتـ ـم ــث ــل ب ــاحـ ـتـ ـم ــال حـ ـ ـ ــدوث أع ـ ـطـ ــال.
كفيلة فعليًا بإطفاء
أسعار قطع الغيار
ّ
مــولــدات .وه ــذا مــا يـحــذر مـنــه سـعــادة،
مشيرًا إلى أنه إذا لم تعمد وزارة الطاقة
إلى تعديل التسعيرة في نهاية الشهر
الحالي ،فلن يكون بإمكاننا االستمرار.

