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مقالإقتصاد
"لوبي" املولّدات يتسّلط

على جيب املواطن
"من بعد فاتورة املولد رصت خاف من الضو مش من العتمة"، تعبري ساخر تناقلته 
الواقع  عن  وفاقعة  مؤملة  طياته صورة  يف  يحمل  لكنه  االجتامعي،  التواصل  وسائل 
واالحوال املعيشية التي يعاين منها اللبناين. ومردها اىل الرصاع السيايس واالجتامعي 
الذي يغرق فيه لبنان، وبالذات ما يتعلق بالطاقة التي تعترب عصب كل يشء. ميكن 
وصف ذلك بأنه نوع من انواع املقاومة والرفض للواقع املرعب واملقلق  وللضغوط 

االجتامعية، وتعبري عن التمرد عىل ما يجري.
45  عاما ولبنان يعيش يف عتمة متقطعة. كم كبري من الوزراء  مّر عىل وزارة الطاقة 
واملياه، ومل يستطع احد منهم تنفيذ خطة كهربائية واحدة تلغي الفساد املتغلغل يف 
القطاع، وتعطي امال يف االستغناء عن تسلط مافيات املولدات الكهربائية واالمساك 

باليد التي توجع املوطن.
اتباع  من  النافذين  "املحظيني"  عىل  بغالبيتها  لتتوزع  املولدات  االف  استرياد  تم 
سوق  خلق  النتيجة،  املتعاقبة.  النيابية  واملجالس  الحكومات  يف  املمثلة  االحزاب 
موازاة  يف  الدوالرات.  مبليارات  حجمها  قدر  الدولة  كهرباء  من  كبديل  ضخمة 
ذلك، تم انفاق نحو 40 مليار دوالر عىل موازنة الكهرباء، ومل تأت الكهرباء. عىل 
اللبنانيني ان يفهموا طبيعة هذا امللف ومدى تأثريه عىل احداث اصالحات حقيقية 

يف قطاع الطاقة الذي ال يزال مشلوال.
"ان حجم امرباطورية مافيا املولدات ضخم ومتشعب ومرتبط بشبكة عالقات عىل كل 
املستويات من زعامء ومسؤولني ورؤساء بلديات وشخصيات، استطاعت من خاللها 
بسط سلطتها عىل االحياء ويف الشوارع، والبعض منها عمد عىل احتكار مدن وقرى 
بالعرشات. فهذه املافيا التي تشعر بفائض القوة ال تقيم وزنا للدولة ال بل تعتربها 

جزءا من ادواتها"، عىل ما يقوله اصحاب املعرفة، مام ينغص عىل اللبنانيني حياتهم.
لن نتطرق اىل االرقام، فالجميع بات يعرفها وينئ من وطأة وجعها. لقد استطاعت 
هذه املافيا تجاوز قرارات مجالس الوزراء، ووزراء الطاقة واالقتصاد، وفرضت اسعارا 
مضخمة وتحايلت عىل املواطن، وتفلتت طيلة سنوات من تنفيذ اي قرار، عىل الرغم 
من تهديدها بتطبيق احكام املادة 770 من قانون العقوبات واملادة 119 من قانون 
حامية املستهلك. اال ان املافيا متردت وكرست هيبة الدولة )املكسورة اصال(، وهددت 
واملؤسسات  الرسمية  االدارات  عن  التيار  قطع  اىل  اضافة  العتمة،  يف  لبنان  باغراق 

العامة والخاصة. 
هذا التهديد حقق مكاسب جديدة لهذه املافيا، اضافة اىل انتصار معنوي جعل من 
بل  الدولة،  هيبة  بكرس  املافيا  هذه  تكتف  مل  ضحية.  الناس  ومن  اضحوكة  الدولة 
فاتورة االستهالك، ومن جهة اخرى اضافت عىل سعر  الدولة معركة خفض  خرست 
الخيالية  االرباح  اضافيا، فضال عن  يعادل %30 ربحا  ما  السجال  بعد هذا  الفاتورة 
الفورية التي تساوي مئات املاليني من الدوالرات املتمثلة بالدفع املسبق من املواطن 

لبدل التأمني واالشرتاك الشهري. 
نعم، انترصت املافيا وانكفأت الدولة مهزومة، وِمن خلفها شعب مقهور مذهول. 

عندما يعرّب املواطنون عن همومهم واحزانهم وحالة القلق التي يعانون منها، باسلوب 
الدعابة والنكتة الساخرة عىل مواقع التواصل االجتامعي، امنا يريدون ايصال رسالة 

يقولون فيها "رش البلية ما يضحك".

عصام شلهوب

إقتصاد

وزير االقتصاد: نعمل على تهيئة أرضّية 
مناسبة إلصالحات طويلة األجل لتعزيز الثقة

تلتزم وزارة االقتصاد والتجارة واجب حامية املستهلك عرب تأدية دورها الرقايب لالسواق ميدانيا باالمكانات املتوافرة. وقد ترجم 
وزير االقتصاد والتجارة امني سالم هذا االلتزام بجوالت ميدانية عىل القطاعات املستهدفة، للتأكد من التقيد يف الحد االدىن بكل 

ما يساهم يف حامية املستهلك. نقول يف الحد االدىن، ألن الواقع عيص عىل اي التزام ونية صادقة 

□ لن تطرأ تعديالت كثرية عىل خطة التعايف 
السابقة، خصوصا  الحكومة  اقرتها  التي  املايل 
شكل  يف  االقتصادي  الواقع  تعكس  وانها 
عىل  ستكون  التغيريات  ابرز  لكن  واضح. 
صعيد تحديد الخسائر وتوزيعها، وعىل الجزء 

النمو والقطاعات االنتاجية. املتعلق بتحفيز 

النقدية  السلطة  ممثلو  يشارك  هل   ■
والقطاعات املرصفية واالنتاجية يف مناقشات 
يف  املشاركة  عن  استبعدوا  بعدما  التعديل، 

وضع الخطة يف عهد الحكومة السابقة؟
يف  املعنيني  جميع  النقاشات  تشمل   □

املتحكمة  السوداء  بالسوق  االسواق  تأمتر 
االساس  وهو  الدوالر،  رصف  سعر  بتسعري 
السلع ومدخالت  اسعار كل  لتحديد  املعتمد 
سقف،  دون  من  التجار  وبترصف  االنتاج، 

وتجاوز نسبة االرباح الرسمية.
تقرره  للدوالر،  واحد  بسعر  الحل  يبدأ  اذا، 
املوجهون  الرصافون  وليس  النقدية  السلطة 
رمبا من جهات اقوى من السلطات السياسية 
والنقدية واالمنية، بحيث يعكس فعليا قيمته 
الحقيقية وليس السعر الذي تفرضه املنصات 

االلكرتونية املتفلتة من عقال السلطة.
واستقرار  الرصف  سعر  توحيد  ان  يبدو  لكن 
باستعادة  مرتبط  النه  املنال،  بعيد  سوقه 
اصالحات  بربنامج  بدورها  املرهونة  الثقة 
الدويل.  النقد  صندوق  مع  لبنان  عليه  يتفق 
رمبا  االقتصاد  وزارة  به  تقوم  ما  فان  لذا، 
يساعد يف حد ادىن عىل ضبط االسواق، وقد 
نجحت يف ترك بصامتها عىل بعض القطاعات 

الحيوية املتعلقة مبعيشة املواطن.
هذا الجهد الذي تقوم به الوزارة، بتحفيز من 
ظّهره يف  امني سالم،  والتجارة  االقتصاد  وزير 
تفاصيل مهامت  عارضا  العام"،  لـ"االمن  كالم 
عىل  والتعديالت  املستهلك  حامية  مديرية 
مع  املفاوضات  ومسار  املايل  التعايف  خطة 
ودعم  التنمية  واسرتاتيجيتي  النقد،  صندوق 
العمل  مؤكدا  واملتوسطة،  الصغرية  الرشكات 
وقف  عىل  للحكومة  القصري  العمر  يف  بجهد 

النزف الذي يعاين منه االقتصاد.

يف  للمراجعة  تخضع  التي  البنود  ما هي    ■
خطة التعايف املايل؟

القطاعات ذات الصلة، خصوصا يف القطاعات 
املالية واملرصفية.

صندوق  مع  املفاوضات  مسار  وصل  اين   ■
التي تتوقعون  املبالغ  النقد الدويل؟ وما هي 
االصالحي  بالربنامج  لالنطالق  عليها  الحصول 

بعد انجاز االتفاق مع الصندوق؟
البيانات  كل  ارسال  مرحلة  يف  االن  نحن   □
النقد  صندوق  طلبها  التي  واملرصفية  املالية 
تحديد  اساسها  عىل  سيتم  والتي  الدويل، 
التي سيتضمنها  الفجوات والخسائر والحلول 
هذه  املبالغ،  اىل  بالنسبة  عليها.  الربنامج 
االمور تحدد يف ضوء اقرار الخطة االصالحية.

اىل  بالنسبة  موحد  رقم  اىل  توصلتم  هل   ■
الخسائر، وهو كان اساس الخالف بني اطراف 
املوضوع، وهل صحيح  بهذا  املعنيني  الداخل 
ان الصندوق اقتنع بالرقم االعىل للخسائر ام 

ستتغري املعطيات مع الرقم الجديد؟
□ االتفاق عىل الرقم املوحد يتم بني مرصف 
املعنيني  باعتبارهام  املال،  ووزارة  لبنان 
النقاشات  بحسب  املطلوبة.  البيانات  بارسال 
االخرية، تم التوصل اىل اتفاق وارسال اكرث من 

90% من البيانات اىل الصندوق.

■ هل اتضحت من خالل هذه املراجعة آلية 
امكانات،  وبأي  الدوالر  رصف  سعر  توحيد 

وهي الرشط االول للصندوق؟
مع  اآللية  هذه  مناقشة  صدد  يف  نحن   □
يف  االساسيني  واملعنيني  لبنان  مرصف  حاكم 

القطاع.

تدهور  وقف  مسار  عىل  االوىل  الخطوة   ■
املعييش  الوضع  وتحسني  الرشائية  القدرة 
يف  تتمثل  الفقر،  براثن  من  املواطن  وانتشال 
استعادة البنك املركزي دوره يف تسعري اللرية 
االسواق  تحكم  كف  اي  الدوالر،  مقابل  يف 
املتعددة، وتحديدا السوق السوداء، عن فرض 
سعر  يقدرون  كرث  خرباء  ان  السعر، خصوصا 

الدوالر مبا بني 6 االف و8 االف وايضا 10 

وزير االقتصاد والتجارة امني سالم.

من ركائز التنمية 
محاربة الفساد وتحسني 

الشفافية

توحيد سعر الدوالر 
مرهون باستعادة الثقة 

واآللية مدار نقاش
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إقتصاد
االف لرية مقابل الدوالر، متى تصبح هذه 
االمكانات متاحة، باجراءات تقررها الحكومة 

مبؤازرة االجهزة االمنية؟
املرصيف  بالقطاع  الثقة  استعادة  ميكن  ال    □
اجراء  اال من خالل  الوطنية  والعملة  اللبناين 
عجلة  تحريك  العادة  املطلوبة  االصالحات 
للنمو.  االقتصاد، ووضعه عىل مسار مستدام 
هذه االصالحات هي ما نركز عليه يف الربنامج 

مع الصندوق النقد الدويل.

■ تحدثتم عن جهد لضامن حامية املستهلك، 
الواقع  ارض  عىل  الجهد  هذا  سيرتجم  متى 
وبأي آليات وقدرات، يف ظل تفلت املوردين 
سعر  تفوق  اسعارا  يحددون  الذين  والتجار 
الدوالر يف السوق السوداء، فضال عن الفوارق 

يف االسعار بني سوبرماركت واخرى؟
□ تتوىل وزارة االقتصاد والتجارة عرب مديرية 
وهي  االسواق،  مراقبة  املستهلك  حامية 
تشمل عددا كبريا من القطاعات والنشاطات 

التجارية وتنوع املهامت، من ابرزها:

توافر  من  التأكد  يتم  الغذائية:  السالمة   -1
ومن  والنظافة،  الغذائية  السالمة  رشوط 
واالفران  املطاعم  يف  واملواد  السلع  صالحية 
عينات  اخذ  يتم  وغريها.  والسوبرماكات 
املختربات  يف  للتحليل  الغذائية  املواد  من 
مطابقتها  من  التأكد  بهدف  املعتمدة، 

املعتمدة. للمواصفات 
2- اسعار السلع الغذائية وغري الغذائية:

السلع  كل  عىل  االسعار  اعالن  من  التأكد    -
يف نقاط البيع.

للسلع  الرسمية  االسعار  التزام  من  التأكد    -
الخبز  مثل  تسعريية،  بقرارات  املشمولة 

واملحروقات والغاز.
نسب  تجاوز  بعدم  االلتزام  من  التأكد    -
االرباح  نسب  قرار  يف  بها  املسموح  االرباح 
لباقي   %20 الـ  تتجاوز  ال  والتي  التجارية، 

السلع غري املسعرة رسميا.
3- املولدات الكهربائية: تتم مراقبة املولدات 
العدادات  تركيب  من  للتأكد  الخاصة 
الكيلوواط  اسعار  والتزام  للمشرتكني، 

الصادرة عن وزارة الطاقة واملياه.
علام ان مجلس الوزراء كلف وزاريت االقتصاد 
هذا  مراقبة  والبلديات  والداخلية  والتجارة 
ان  البلديات  من  املطلوب  وبالتايل  القطاع، 
تقوم بدورها يف املراقبة وصوال اىل لعب دور 

الحارس القضايئ عىل املولدات املخالفة.
عدم  من  التأكد  املحروقات:  محطات   -4
احتكار املحروقات ومن نوعيتها، وكذلك من 
والتثبت من      )calibration( الكيل  صحة 

التزام االسعار الرسمية.
دقة  من  التأكد  يتم  واملوازين:  االوزان    -5
وكذلك  البيع،  نقاط  يف  املستعملة  املوازين 
الخبز ومنتجات  السلع مثل  اوزان  من صحة 

املخابز والحلويات والشوكوال وغريها.

تتم املراقبة بطرق متعددة:
عىل  فيها  الرتكيز  يتم  قطاعية:  مراقبة   •
كامل  عىل  معينة  ايام  يف  محددة  قطاعات 
املطاعم،   االفران،  مثل:  اللبنانية،  االرايض 
املحروقات،  محطات  الكهربائية،  املولدات 

اسعار السلع …
نقاط  كل  مراقبة  تتوىل  جغرافية:  مراقبة   •
بقعة  ضمن  املتنوعة،  والقطاعات  البيع 
 – الحمرا  شارع  مثل  محددة  جغرافية 

الجميزة.
الشكاوى  كل  متابعة  املواطنني:  شكاوى   •
التي تصل عرب الخط الساخن 1739 او مواقع 

التواصل االجتامعي الخاصة بالوزارة.

ملرشوع  العريضة  الخطوط  هي  ما   ■
صدوره،  انتظار  يف  التأمني؟  قانون  تحديث 
الطبابة  يف  اضافية  كلفة  من  املضمون  يعاين 

واالستشفاء، كام رشكة التأمني التي تعجز عن 
التأمني  كلفة  لتغطية  اموالها،  عىل  الحصول 
ستترصف  كيف  التأمني،  اعادة  رشكات  مع 
الوزارة لتأمني الحد االدىن من حقوق املواطن 

يف االستشفاء؟
القطاعات  ابرز  احد  هو  التأمني  قطاع   □
املالية وله اهمية نظرا اىل ان لصناعة التامني 
اذ  مبارشا،  واقتصاديا  اجتامعيا  انعكاسا 
تشكل جزءا اساسيا من شبكة االمان الصحية 
صناعة  تطور  مع  واالقتصادية.  واالجتامعية 
واملالية  االقتصادية  االزمات  ظل  ويف  التأمني 
املتالحقة، برزت اهمية تعديل قانون تنظيم 
ملواكبة   1968 عام  الصادر  الضامن  هيئات 
قطاع  صالبة  عىل  والحفاظ  املتغريات،  تلك 
تربط  وشفافة  متينة  عالقة  وبناء  التأمني، 
ال  التي  النقاط  ابرز  اما  باملؤمنني.  املؤمن 
اليها  التطرق  من  القانونية  للتعديالت  بد 

فنخترصها يف االيت:
احتساب  بأسس  املرتبطة  االنظمة  تعديل   •
مالها  ورأس  الضامن  هيئات  مالءة  هوامش 
مبا يسمح بتثبيت مكانتها املالية، خصوصا يف 

ظل االزمات املالية التي نشهدها.
• ارساء قواعد التناسب واالمتثال ووضع اطر 
وارساء  التأمني،  قطاع  يف  الفضىل  املامرسات 
الضامن  لهيئات  الرشيدة  الحوكمة  اسس 

ورشكات وساطة الضامن.
من  القطاع  عىل  الرقابة  هيئة  تفعيل   •
ومنحها  واملالية  البرشية  التنظيمية  النواحي 
رقابة  عملية  الجراء  الالزمة  الصالحيات 
عىل  بالحفاظ  يسمح  مبا  فاعلني،  وتنظيم 

حقوق حاميل الوثائق.
يف ما يتعلق باالزمة الصحية املرتبطة بالكلفة 
بالتسعرية  املطرد  واالرتفاع  االستشفائية 
من  اوال  بد  ال  املستشفيات،  فرضتها  التي 
بتعهداتها  بالوفاء  التأمني  رشكات  قيام 
السارية  العقود  اىل  بالنسبة  املؤّمنني  تجاه 
االستشفائية  التغطية  وتأمني  املفعول، 
وثائق  يف  الواردة  املنافع  وفق  لهم  املناسبة 
بد  ال  الجديدة،  العقود  اىل  بالنسبة  التأمني. 
للهيئات من اعتامد سياسة تسعريية معتدلة 
من  للمواطنني  عادلة  تأمينية  تغطية  تؤمن 

ال بد من اعتماد 
تسعيرة معتدلة تؤّمن 

تغطية تأمينية عادلة

وعدم  عقودهم  تسليم  اىل  تدفعهم  ان  دون 
تجديدها لعدم قدرتهم عىل ايفاء اقساطهم. 
وعىل رشكات التأمني العمل عىل الحفاظ عىل 
جهة  من  املؤّمنني.  مع  وعادلة  شفافة  عالقة 
لتعرفة  واضحة  اطر  وضع  من  بد  ال  اخرى، 
يف  استنسابية  نشهد  ال  ليك  املستشفيات 

الطبية. تسعري خدماتها 

■  ما هي الركائز التي تبنى عليها اسرتاتيجيا 
النمو  وتعزيز  باالصالحات  املتصلة  التنمية 
واالنتقال من النموذج االقتصادي الريعي اىل 

االقتصاد املبتكر واملنتج والتنافيس؟
عليها  تبنى  التي  الركائز  ابرز  تتمثل   □

اسرتاتيجيا التنمية يف االيت:
اوال - محاربة الفساد وتحسني الشفافية.

النمو  وتعزيز  االستثامرات  تحفيز   - ثانيا 
االعامل  بيئة  تحسني  خالل  من  االقتصادي 

وتقوية القطاعات االنتاجية االساسية.
البنى  مشاريع  كل  تنفيذ  ترسيع   - ثالثا 
تعزيز  يف  قصوى  اهمية  تحتل  التي  التحتية 
عمل  فرص  وخلق  االقتصادية،  التنمية 

االنتاجية. وتحسني 

ومجتمع  تنافسية  عاملة  قوة  بناء   - رابعا 
شامل للحد من نسب البطالة.

االجتامعي  االمان  شبكات  تقوية   - خامسا 
للجم النمو املطرد يف معدالت الفقر.

منو  اسرتاتيجيا  تطوير  عن  ايضا  تحدثتم   ■
وخلق  واملتوسطة  الصغرية  الرشكات  لدعم 
القطاعات  مستوى  ورفع  العمل  فرص 
هي  ما  اللبنانيني،  معيشة  وتحسني  االنتاجية 
ستبدأ  ومتى  االسرتاتيجيا  هذه  مرتكزات 

العملية؟ خطواتها 
واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  تشكل   □
لذا  اللبناين.  لالقتصاد  الفقري  العمود  الحجم 
مثابة  كانت   2014 عام  اسرتاتيجيا  وضع  تم 
خريطة طريق لعام 2020. بالتايل، نحن االن 
لتعكس  االسرتاتيجيا  هذه  مراجعة  صدد  يف 
املبادرات  ووضع  الحايل،   االقتصادي  الوضع 
املؤسسات  هذه  مساندة  اىل  واآليلة  املناسبة 
النشاط  يف  االسايس  دورها  ولعب  النمو  عىل 
هذه  خالل  من  نحرص  كام  االقتصادي. 
املراجعة عىل معالجة التحديات التي تواجهها 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم، السيام 

الولوج  او  التمويل  عىل  الحصول  صعيد  عىل 
اىل االسواق الخارجية وغريها.

ممتازة،  املشاريع  هذه  كل  الخالصة،  يف   ■
بحكم  قصري  الحكومة  عمر  ان  ومعلوم 
ستتمكنون  هل  املقبلة،  النيابية  االنتخابات 
يوميا  تنبت  التي  السياسية  االزمات  ظل  يف 
هذه  اطالق  من  الحكومة  عمل  وتعطل 
املشاريع؟ وهل تأملون يف استكاملها خصوصا 
من  اطول  فرتات  اىل  ميتد  بعضها  اجل  وان 

الحكومة؟ عمر 
للحكومة  القصري  العمر  يف  بحهد  نعمل   □
االقتصاد  منه  يعاين  الذي  النزف  وقف  عىل 
النمو.  مسار  عىل  وضعه  واعادة  اللبناين، 
تنفيذها  ميكن  التي  االصالحات  جانب  فاىل 
الضغوط  من  للتخفيف  الفرتة  هذه  خالل 
االقتصادية، نعمل عىل تهيئة االرضية املناسبة 
شأنها  من  التي  االجل  الطويلة  لالصالحات 
تعزيز الثقة يف االقتصاد، وبالتايل نحرص عىل 
ان يتم دعم لبنان عىل مراحل طويلة تتخطى 

عمر حكومتنا.
ع. ش

تم ارسال اكرث من 90% من البيانات اىل صندوق النقد الدويل.


