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وزير االقتصاد: لوضع املخالفني "بالحبس"
ال قيمة ملحاضر الضبط مهما بلغت قيمتها

حكم القانون وهيبة القضاء املستقل هام خشبة االنقاذ من التفلت الذي استباح كل قاعدة واصول يف التعاطي بشؤون 
اللبنانيني الحياتية واملعيشية. هذا التفلت ليس حديثا يف لبنان ، بل كان قامئا منذ سنوات، بحيث عززته االزمة العميقة 

بفعل تعطل كل مفاصل الدولة املفرتض ان تكون املسؤولة االوىل عن حامية مصالح الناس وتأمني خدماتهم 

وهل  ؟  االرتفاع  هذا  تقرأ  كيف  دوالر. 
هي عملية احتكار لجني االرباح من دون 

وجه حق؟ 
□ لقد تحركت وزارة االقتصاد استباقيا لقطع 
والسوبرماركت  املستوردين  عىل  الطريق 
الدوالر  سعر  زيادة  استغالل  من  ملنعهم 
اصدرنا  عشوائيا.  االسعار  ورفع  الجمريك 
كل  الوزارة  تزويد  مبوجبه  طلبنا  تعميام 
تخزينها  وامكنة  املستوردة  الكميات 
و"قديش بتكفي". سنبدأ بالكشف من رأس 
الهرم اي من الرشكات املستوردة وسرناقبها، 
املستوردة  الكميات  عىل  الكشف  وسيتم 
وتاريخ  دخولها ووفق اي سعر، وكيف توزع 

يبيعها. وَمن 

كانت  الدولة  ألن  حديثا  ليس  التفلت  هذا 
املؤسسات  قيام  تشجع عىل  بل  دامئا  تحمي 
عدم  تعمدها  هو  واحد  لسبب  املوازية، 
تطبيق القوانني واجراء االصالحات لبناء دولة 

حقيقية تحكم وتحاسب وتعاقب. 
بزج  االول  القضايئ  الحكم  يصدر  عندما  لذا، 
املتفلتني يف السجن يكون الخطوة االوىل عىل 
طريق استعادة حكم القانون وهيبة القضاء، 

وكف الحاميات السياسية والطائفية.
يرى  ال  سالم  امني  والتجارة  االقتصاد  وزير 
للقضاء،  فاعل  بدور  اال  التفلت  لهذا  حال 
نحط  نبلش  "الزم  العام":  لـ"االمن  قال  اذ 
عيش  بلقمة  يتالعب  َمن  كل  القضبان  ورا 
املواطن. وصلنا اىل مرحلة من الفلتان وهناك 
الوصول  يجب  لذا  اقتصادية،  طوارئ  حالة 
اقىص  مخالف  كل  فيها  ينال  مرحلة  اىل 
العقوبات، واال سنبقى كام نحن ولن نتمكن 

من كشف الحرامي".

االسعار  تفلت  من  االقتصاد  وزارة  اين    ■
الرقابة  غياب  املنتجات يف ظل  وتدين جودة 
الفاعلة، واين التدابري الرسيعة التي تتحدثون 

عنها؟
□  تفلت االسعار ليس وليد الساعة. اذ تجول 
متكرر  شكل  ويف  الوزارة  لدى  املراقبة  فرق 
عىل  22 نقطة بيع كبرية، عدا دكاكني االحياء 
هذه  عديد  قلة  اىل  ونظرا  ماركت.  وامليني 
برئاسة  امنية  لجنة  الوزارة  شكلت  الفرق، 
بهذه  االمنية.  االجهزة  ملؤازرة  االقتصاد  وزير 
والطحني  بالقمح  التالعب  لجم  تّم  الطريقة 
عمل  انه  للمواطن.  الخبز  رغيف  وتأمن 
اىل طبيعتها،  االمور  اعادة  بولييس مكننا من 

■ ما هي االجراءات التي تعمل عليها وزارة 
الحلول  استبدال  سيتم  وكيف  االقتصاد 

الرتقيعية بحلول مستدامة؟
طابع  له  جديد  برنامج  عىل  نعمل  اننا    □
ومقارنة  املناطق  رقابة  من  ميكننا  اعالمي 
تسطري  وسيتم  السوبرماركت،  يف  االسعار 
محارض ضبط  فورية بعد التنسيق مع الوزارة 
بناء عىل ما يكشف. انه اسلوب جديد لتعزيز 
الدور الرقايب ورفع عديد املراقبني،  واالستعانة 
الطابع  ذات  املناطقية  املنظامت  ببعض 
ضبط  من  نتمكن  لن  ذلك،  بغري  االجتامعي. 
االمور، خصوصا اننا نعيش فرتة انتقالية خطرية 
جدا. نحن نتكلم عن اصالحات وخطة تعاف 
وصندوق النقد واتفاق ترسيم بحري، نأمل يف 
ان ميكننا  كل ذلك من الوصول اىل انقاذ البلد.

■ تتحدثون كل مرة عن قيام الوزارة بترسيع 
العملية الرقابية لكن الواقع غري ذلك، االسعار 
ما  فعالية  اين  جودتها.  تفقد  والسلع  تحلق 

تتحدثون عنه؟
يتم  مرحلة  اكرث  هي  االنتقالية  املرحلة   □
لقد  البالد.  وموارد  املواطن  استغالل  فيها 
اكدت  الللبنانية  الدولة  لكل  رسالة  وجهت 
القضاء  وعىل  الوزارة،  رقابة  محدودية  فيها 
املخالفني  لوضع   الوزارة  جانب  اىل  الوقوف 
"بالحبس". اذ ال قيمة ملحارض الضبط حتى لو 
بلغت قيمة كل واحد منها 15 مليونا، بحيث 
فان  لذلك،  اللريات.  مليارات  يقومون برسقة 
التوازن مفقود بني املخالفات وقيمة املحارض. 
املخالف  لجم  القضاء  من  املطلوب  هنا  من 
ومن  اسايس  امر  هذا  السجن.  يف  ووضعه 
دونه ال قيمة لعمل املحارض.  اما يف ما يخص 
منوطان  فهام  الغذائية،  والسالمة  الجودة 
بدورها  تقوم  االقتصاد  وزارة  الصحة.  بوزارة 
بجودة  املتعلقة  الغش  مخالفات  لقمع 
املنتجات املباعة، وتسطري املحارض مستمر يف  

بريوت وكل املناطق. 

■ يالحظ ان املستوردين ومراكز البيع عبارة 
عن كارتيالت متضامنة ترفع االسعار عىل 

وزير االقتصاد والتجارة الدكتور امني سالم.

صاحب املولد غير شرعي 
TVA وال يحق له تقاضي

وما قمنا به مع االفران واملطاحن سننفذه مع 
السوبرماركت.

سعر  رفع  امكان  عن  االعالن  عند   ■
زادت  لرية  الف   15 اىل  الجمريك  الدوالر 
مليارات   10 اىل  التجار  مستوردات  قيمة 

الكهرباء قطبة مخفّية
لم  تفّتق على مدى عقود

واحاديثه  املوطن  يوميات  عن  يغيب  ال  الكهرباء، هاجس  ثم  الكهرباء  ثم  الكهرباء 
انارة ملبة  الذين حرموه من  الدولة ومسؤوليها  ولعناته. فهو يصب جام غضبه عىل 
واوصلوه اىل الظلمة الدامئة، حتى بات يخاف من جايب املوتور عندما يقرع باب منزله 

يف آخر كل شهر ويقرأ عليه ارقام الفاتورة. 
تشكل الكهرباء يف املبدأ الخطوة االوىل العادة الدينامية اىل النشاط االقتصادي، لكنها 
تفرمل اليوم هذه الدينامية وتقلص قدرة كل القطاعات عىل االنتاج.  فهي باتت عبئا 

ثقيال ساهم يف شكل كبري يف تدهور الوضع املعييش للموطن.
الحركة  النهيار  املسببة  الرئيسة  العوامل  احد  هو  الرسمي،  الكهربايئ  التيار  غياب 
االقتصادية وتعميق تدهور القدرة املعيشية. كيف؟ عندما ُيقتطع مبلغ "مرقوم" من 
املدخول الشهري املتآكل لفاتورة املوتور. عندما يستغني صاحب مقهى عن تشغيل 
ماكينة القهوة ألن الكهرباء معدومة وللتوفري يف مرصوف العداد. عندما يقفل دكان 
يف شارع او محل تجاري يف حي سكني بضع ساعات لتوفري االستهالك يف عداد املولد. 
عندما ترفع السوبرماركت اسعار السلع بذريعة تغطية كلفة املحروقات لزوم االضاءة 
والتربيد، علام ان املستهلك يدفع اصال كلفة تضخم االسعار غري املنطقي بحجة قفزات 
وكذلك  املياه،  عىل  للحصول  التشغيل  كلفة  املواطن  يتحمل  عندما  الدوالر.  سعر 

املستشفى واملدرسة واالنرتنت واالتصاالت.
اىل كل هذه التكاليف، ال ميكن اغفال ما تكبده اللبنانيون من كلفة بلجوئهم اىل طاقة 
ال  النهم  املباين،  اسطح  بها  تزدحم  باتت  التي  الهوائية  املراوح  او  الشمسية  االلواح 
يثقون يف امكان عودة كهرباء الدولة كام درجوا عىل تسميتها يف املدى القصري ورمبا 
املتوسط، وهم يتداولون خرب التغذية فرتة 12 ساعة مع بدء السنة الجديدة، التي اذا 

صدقت التنبؤات تخفف عنهم ثقل حمل املولدات.
النور حتى اآلن، يجب فصل  يف معزل عن اي خطة تعاف مل تبرص اي واحدة منها 
قطاع الطاقة عنها وبدء اصالحه اليوم قبل الغد، ألن ازمته التي كانت متعمدة ليست 
تفتق  مل  الذي  االصالح  هذا  اسبابه.  احد  كانت  بل  االقتصادي،  االنهيار  ساعة  بنت 
قطبته املخفية عىل مر العقود، كان دامئا مطلبا محليا للناس وملجتمع االعامل بسبب 
الخدمة  املواطن عىل هذه  اجل حصول  ومن  االقتصادية،  العجلة  دوران  اهميته يف 
بعدل وبكلفة مقبولة. كام كان ميثل مطلبا دوليا ايضا من املؤسسات املالية املانحة 
وغري املانحة، بحيث بات الالزمة كام يف قصيدة شعرية، يف كل التقارير والبيانات التي 
كانت تقّيم تطورات االوضاع االقتصادية واملالية واالجتامعية، ولكن هل تقرأ املزامري 

عىل طبقة حاكمة فاسدة؟
الحكام الفاضلون الذين ميسكون برقاب الناس ومبوارد الدولة، مل يخجلوا ومل يتنازلوا، 
وهم ال يزالون حتى اآلن مرصين بوقاحتهم وتعمدهم عىل التنكر للواقع ولرضورة 
هذا االصالح. نعم الكهرباء اساس. واصالح قطاعها لبنة اوىل عىل طريق التعايف، اقله 
االعامل  وقطاعات  املواطن  عىل   الثقيل  والتشغيلية  املعيشية  الكلفة  عبء  الزالة 
انهيار  مشهد  يف  يغري  ان  من  بد  ال  الذي  والتعليم  واالستشفاء  والسياحة  والتجارة 
فيصيب  املؤسسات،  خزانات  مازوت  من  الناتج  التضخم  يبطل حجج  وان  املداخيل 

ازمتني بحجر واحد، يف انتظار الرسو عىل خطة انقاذ منطقية وعلمية.
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هواها، هل ميكن كرس هذه الكارتيالت؟

□  القانون والقضاء والسجن تشكل العنارص 
الوزارة  فيام  الكارتيالت  هذه  بكرس  الكفيلة 
القضاء  عىل  امتنى  لذا  بدورها،  تضطلع 
يف  الضبط  ملحارض  اذ  جانبنا.  اىل  الوقوف 
حدود  املستهلك  وحامية  الجزايئ  القانون 
نحط  نبلش  "الزم  الحبس.  اىل  تصل  قصوى 
عيش  بلقمة  يتالعب  َمن  كل  القضبان"  ورا 
مسموحا  يعد  مل  الحياتية.  وباالمور  املواطن 
االعتامد عىل محارض الضبط للجم املخالفني، 
حالة  وهناك  الفلتان  من  مرحلة  اىل  وصلنا 
مرحلة  اىل  الوصول  يجب  اقتصادية.  طوارئ 
واال  العقوبات،  اقىص  مخالف  كل  فيها  ينال 
كشف   من  نتمكن  ولن  نحن  كام  سنبقى 
بغرّمو  لرية  مليار  سارق  "واحد  "الحرامي". 
بـ 10 ماليني لرية"؟. اذا مل يقم القضاء بانزال 
اشد العقوبات باملخالفني، لن استطيع ردعهم 
مبحارض الضبط فقط. يجب اخذ كل القوانني 
ومن  االعتبار  يف  املستهلك  تحمي  التي 

الرضوري تطبيقها. 

اليها اصحاب املولدات  بدعة جديدة لجأ   ■
عىل  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  بفرض 

املستهلكني، كيف تنظر اىل هذا االجراء؟
□ انا ملتزم 100% تسعرية الدولة وال استطيع 
ترشيع الرضيبة عىل القيمة املضافة، وكأنني 
للحرامي زِد 11% عىل رسقتك. مع ان  اقول 
ملن  اجازت  آخر،  يف  او  شكل  يف  املال  وزارة 
تزويد  خدمة  وتدخل  مسجلة  رشكة  لديه 

الكهرباء يف عملها تحصيل هذه الرضيبة.

■ يعني ان وزارة املال موافقة عىل تحصيل 
هذه الرضيبة؟

اذا كانت رشكة  املبدأ،  □ وافقت من حيث 
القوانني  وجدت  مستنداتها.  وتقدم  مسجلة 
لن  انا  لذلك  عام،  لصالح  عام  انتظام  لخلق 
اقبل بأن  يدفع  اي  مواطن هذه الرضيبة 
االساس،  من  رشعي  غري  مولد  لصاحب 
اساس  اي  عىل  القرارات.  ابسط  ويخالف 
يجب ان يدفع املوطن الرضيبة عىل القيمة 
تسعرية  يلتزم  ال  املولد  صاحب  املضافة. 

هذه  املواطن  عىل  يفرض  فكيف  الدولة، 
مخالفة  هذه  اصول؟  اي  وضمن  الرضيبة 
كبرية. لوزارة املال دورها، لذلك طلبت منها 
امللتزمني  املولدات  اصحاب  الئحة  تزويدنا 
تقديم الفواتري الدقيقة للاملية والتي مبوجبها 
يتقاضون هذه الرضيبة. نحن سرناقب ونتابع 
فعليا عىل االرض، اذا كان هذا االجراء يطبق 
ام ال. انها بدعة للتحايل عىل القانون، وتالفيا 
وزارة  من  طلبت  االشكاليات  هذه  لكل 
له  تضع  وان  القطاع،  تدير هذا   ان  الطاقة 
االطار التنظيمي الصحيح يك ال يبقى "فلتان 
لحالو" ويترصف عىل هواه، فيام يطلب من 

وزارة االقتصاد املراقبة. 

■ صحة املواطن يف خطر مع االرتفاع املستمر 
التأمني، ما هي االجراءات لحصول  يف اسعار 
املواطن عىل الرعاية الصحية باسعار مقبولة؟

□ قطاع الضامن كان يعاين من انهيار كامل، 
املرصيف.  القطاع  اوضاع  تشبه  واوضاعه 
التي  والجرمية  املؤمل  االنفجار  بعد  لالسف 
التأمني  رشكات  تقاضت  آب،   4 يف   وقعت 
التامني  معيدي  رشكات  من   مالية  عائدات 
قطاعات  القطاع.  هذا  دعم  يف  وساهمت 
لبنان االستشفائية تستورد كل االدوات الطبية 
لذلك  وبالدوالر.   %99,9 بنسبة  الخارج  من 
النهايئ  التوقف  إما  حّلني،  امام  القطاع  كان 
بطرق  لكن  بالدوالر،  االقساط  تقايض  وإما 
من  طلبت  الجهتني.  اوضاع  تراعي  مدروسة 
الرشكات ايجاد منتجات تأمينية تراعي اوضاع 
جديدة  منتجات  فاطلقوا  املؤّمن،  املواطن 
للمواطن  املالية  االوضاع  ما  حد  اىل  تواكب 
يدفع  بالدوالر  الدفع  يستطيع  ال  والذي 

املدى  عىل  االمثل  ليس  الحل  هذا  باللرية. 
الجميع  منه  يعاين  الوضع   وهذا  الطويل، 
وخصوصا كبار السن. نسعى اليوم اىل ايجاد 
الحل املناسب لرشكات التأمني النها الوحيدة 
واالمالك.  الصحة  تأمني  عىل  القادرة  اليوم 
كل الحلول صعبة، لكن مع حس املسؤولية 
الذي تتمتع به هذه الرشكات وضعت حلوال 
للحفاظ  االمكانات  من  االدىن  بالحد  مقبولة 
عىل القطاع، وسنعالج الثغر املوجودة لتأمني 

الطبابة لجميع الناس. 

ميزة  يخلق  ان  ميكن  كان  الدعم  رفع   ■
التنافس بني مراكز البيع. لكن مراكز استغلت 
هواها،  عىل  االسعار  ورفعت  الوضع  هذا 
مع وجود بضائع مصنعة محليا، كيف ميكن 

مواجهة هذا االمر؟  
ال  تكفي.  ال  الواقع  لهذا  املجتزأة  الحلول   □
رفع الدعم وال قانون املنافسة كافيان لخفض 
رصف  سعر  هي  املحورية  النقطة  االسعار. 
الدوالر. هناك تجار يستغلون الوضع يف شكل 
يعملون  حي  ضمري  لديهم  وآخرون  سافر 
وفق القاعدة الصحيحة.  يجب تحديد سعر 
االصالحات  وتنفيذ  القوانني  واقرار  الرصف 
البوليس والحرامي ال توصلنا  برسعة. حكاية 
اصبحت  القوانني  مشاريع  كل  مكان.  اي  اىل 
ولو  اليوم،  حتى  تقر  ومل  النواب  مجلس  يف 
اقرت املوازنة منذ 5 اشهر لكان تأّمن مدخول 
قانون،  اطار  دون  من  مرتوك  البلد  للدولة. 

فكيف ستتمكن من املعالجة؟. 

■ هل تحّمل املسؤولية ملجلس النواب؟
يجب  اذ  ككل.  للدولة  املسؤولية  احّمل    □
درس مشاريع القوانني واقرارها برسعة، الننا 
نعيش حالة طوارئ. الرسعة والوقت عامالن 
مساعدان عىل االنقاذ، وكلام تاخرنا كلام زاد 
االنهيار وترضر املواطن. الخطط الرتقيعية ال 
هو  مثال  الكهرباء  تعرفة  فرفع  نفعا،  تجدي 
ليست  الجزئية  الحلول  لكن  مطلوب  اجراء 
الخيار. يجب السري بحلول متكاملة للكهرباء 

للحصول عىل نتائج ايجابية.
ع. ش

ال رفع الدعم 
وال قانون املنافسة كافيان 

لخفض االسعار


