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قانون الإيجارات الجديد� ...أيها الم�ست�أجر اخرج من بيروت
المحاميان :خليل بركات وهاني سليمان
��ؤس��س��ان ف��ي ت��ج�� ّم��ع اللجان
أع��� ّد ال��ع��ض��وان ال��م ّ
والروابط الشعبية المحاميان خليل بركات وهاني
سليمان دراسة تبيّن اإلجحاف الذي يلحقه قانون
اإليجارات الجديد بالمستأجرين الفقراء وذوي
الدخل المحدود ،هذا نصها:
أخيرا ً صدر قانون اإليجارات الجديد بمادة وحيدة عنوانه
«أيها المستأجر الصغير لست جديرا ً بالسكن في بيروت» ،أو
في المدن الكبرى.
بعد صدور هذا القانون ،تلقينا عددا ًكبيرا ًمن االستفسارات،
تمحورت جميعها حول البدل الجديد الذي سيدفعه المستأجر
ج ّراء تطبيق هذا القانون.
أسئلة تنضح بالقلق ،كقيمة مضافة على الهموم التي
يعانيها ويكابدها أصحاب الدخل المحدود ،ج ّراء الزيادات
التي لحظها هذا القانون.
قبل اإلجابة عن السؤال المقلق المتعلق بكيفية احتساب
الزيادات ال بد من إيراد بعض المالحظات:
أوال ً – لقد ِ
ص��ي��غ ه��ذا ال��ق��ان��ون وك��أن��ه مضبطة بحق
المستأجرين القدامى ،بحيث وضع على عاتقهم دون غيرهم،
وبمفعول رجعي ،وزر ومسؤولية التعويض على المالكين،
بحيث تناسى واضعوه أنه قد جرت زي��ادات على البدالت
خالل السنوات  1992و 1994و 1995و 1996و2008
و.2012
ثانيا ً – ال يهدف هذا القانون كما توحي نصوصه ،إلى
إنصاف المالكين ،كتعويض عن ربح فائت ،بقدر ما يهدف
إلى سيطرة الشركات العقارية المنتظرة على مفارق الطرقات،
إلى الربح المستقبلي ،ج ّراء إخالء بيروت من طبقتها الفقيرة
والمتوسطة.
ثالثا ً – إن هذا القانون ،قد خال من الحس االجتماعي ،ال
بل إنه يهدد األم��ن االجتماعي ج��راء األس��ى ال��ذي ستحدثه
عملية اإلخالء ـ ال بل التهجير ـ الذي تفرزه مفاعيل هذا القانون
في المدى المتوسط ،حتى ليمكن القول إن ضمور الطبقة
المتوسطة حتى االضمحالل في المدى القريب ،سيكون السمة
العامة في المجتمع اللبناني ،وفي ذلك ما فيه من اضطرابات
اجتماعية ،ال نعتقد أن لبنان قادر على تحمل أوزارها.
وإذا كان من فائدة يتيمة لهذا القانون هي أنه سينحي
الصراع المذهبي والطائفي جانبا ً لمصلحة اصطفاف من نوع
آخر.

ماذا عن صندوق الدعم:
لقد أفرد هذا القانون بابا ً خاصا ً بصندوق مالي يلحظ
تعويضا ً للمستأجرين من خزينة الدولة ،وقد جاءت هذه
اإلضافة من باب لزوم ما ال يلزم.
تتحدث المادة الثالثة من القانون عن إنشاء صندوق
خاص لإليجارات السكنية يهدف إلى مساعدة المستأجرين
الذين ال يتجاوز دخلهم الشهري ثالثة أضعاف الحد األدنى
لألجور .وحددت الفقرة ( )2من المادة العاشرة أنه يقتصر
احتساب معدل الدخل العائلي الشهري على مجموع معدلي
الدخل الشهري للزوج والزوجة.
ً
رج�لا استأجر قبل 1992/7/23
فلو أخذنا مثالً أن

ال يهدف هذا القانون
�إلى �إن�صاف المالكين
كتعوي�ض عن ربح فائت
بقدر ما يهدف �إلى �سيطرة
ال�شركات العقارية
بأشهر عدّة ،وكان هذا المستأجر يعمل في الدرجة الخامسة
بصفة مستخدم ،كما أن زوج��ت��ه تعمل بنفس الدرجة
والراتب تقريباً ،فإن مجموع راتبيهما بعد 1992/7/23
أي بعد  22سنة ،سيصبح بالتأكيد أكثر من ثالثة أضعاف
الحد األدنى لألجور ،مع العلم أن مجموع راتبيهما ال يكفيهما
حتى النصف األول من الشهر وفقا ً لدراسة ،تؤكد أن العائلة
المؤلفة من أربعة أشخاص تحتاج الى أكثر من 900.000
ل.ل من أجل األكل فقط لثالث وجبات في اليوم ،إضافة
لبعض المصاريف الزهيدة.
لقد نصت الفقرة األولى من المادة العاشرة من القانون
على أن���ه« :إذا ق���ررت اللجنة( ،المكلفة درس طلبات
االستفادة من دعم الصندوق) أن معدل الدخل العائلي
الشهري للمستفيد يتجاوز ثالثة أضعاف الحد األدن��ى
لألجور ،ترفض المساهمة لعدم استحقاقها ،ويتوجب
على المستأجر دفع بدل اإليجار الجديد الناتج من تطبيق
ال��زي��ادات المنصوص عنها في هذا القانون تحت طائلة
اعتباره ناكالً وتطبق عليه عندها أحكام هذا القانون».
من المعروف أن الخاضعين ألحكام ه��ذا القانون هم

جمعية الم�صارف ت�ضرب اليوم
احتجاج ًا على التعديالت ال�ضريبية
عقدت جمعية م��ص��ارف لبنان
جمعية عمومية استثنائية ،بعد
ظهر أمس ،وذلك على إثر توصيات
اللجان النيابية المشتركة بشأن
التعديالت الضريبية المقترحة،
وال سيما اق��ت��راح ف��رض ضريبة
إضافية جديدة على فوائد الودائع
المصرفية واكتتابات المصارف
بسندات الدولة اللبنانية ،إذ ت ّمت
مناقشة المقترحات الضريبية
ال��م��ذك��ورة وت��ق � ّرر ات��خ��اذ الموقف
اآلتي:
التحذير ال��ج��دي مما يمكن أن
تخلّفه الضريبة اإلضافية المقترحة
على ف��وائ��د ال��ودائ��ع واكتتابات
ال��م��ص��ارف ،لتمويل ال��دول��ة من
انعكاسات سلبية أكيدة وخطيرة
ع��ل��ى ال��ت��ض� ّ
�خ��م وع��ل��ى اس��ت��ق��رار
العملة الوطنية والقدرة الشرائية
للمواطنين.
ال���رف���ض ال���ق���اط���ع ل��ل��م��ق��ت��رح
الضريبي ال��ج��دي��د ،كونه سيزيد
االقتطاعات الضريبية على فوائد
المودعين ،وال سيما الصغار منهم،

بحيث تنتفي إل��ى ح � ّد م��ا الغاية
االجتماعية  -االقتصادية المرج ّوة
من سلسلة الرتب والرواتب.
ال��ت��أك��ي��د أنّ زي����ادة ال��ض��رائ��ب
على فوائد ودائع اللبنانيين وعلى
التمويل المصرفي للدولة اللبنانية،
سوف تؤدي حكما ً إلى زيادة الفوائد
على جميع القروض والتسليفات،
ال سيما على ال��ق��روض السكنية
والشخصية ،وق���روض التجزئة
وس��ائ��ر ال��ت��س��ل��ي��ف��ات الممنوحة
للمؤسسات االقتصادية ،وخصوصا ً
الصغيرة والمتوسطة التي تش ّكل
ركيزة أساسية لالقتصاد اللبناني.
اعتبار ه��ذا المقترح الضريبي
ب��م��ث��اب��ة ع���ق���اب ل��ل��م��ؤس��س��ات
المصرفية التي برهنت عن مناعة
ملحوظة ،وكفاية مثبتة في وجه
مختلف أنواع التحديات السياسية
واألمنية ،الداخلية والخارجية،
طوال عقود عدة ،والتي اضطلعت
وحدها على مدى سنوات وال تزال
بمسؤولية حماية الدولة اللبنانية
م��ن االن��ه��ي��ار ،وت��م��وي��ل االقتصاد

الوطني بش ّقيه العام والخاص.
وقد ق ّررت الجمعية العمومية ما
يلي:
 إق���ف���ال ال���م���ص���ارف ال��ي��ومالجمعة في  11نيسان  2014في
موقف احتجاجي على اإلج��راءات
الضريبية المقترحة من قبل اللجان
النيابية المشتركة.
 ع��ق��د م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي عندالساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم
نفسه في مق ّر جمعية مصارف لبنان
لمزيد من التواصل مع الرأي العام،
ولتوضيح موقف الجمعية.
 ال��ق��ي��ام بسلسلة ات��ص��االتعاجلة مع المسؤولين الرسميين،
وف���ي م��ق��دم��ه��م ال���رؤس���اء الثالثة
لتبيان خطورة اإلجراءات الضريبية
المقترحة ،والسعي الستبدالها
ب���إج���راءات أخ���رى أك��ث��ر واقعية
ومالءمة لسالمة االقتصاد الوطني.
 إب���ق���اء ج��ل��س��ات الجمعيةال��ع��م��وم��ي��ة م��ف��ت��وح��ة ل��م��واك��ب��ة
ال���ت���ط���ورات ،وات���خ���اذ ال��م��واق��ف
المناسبة منها.

الحاج ح�سن :لتوفير الميزات
التفا�ضلية وتعزيز اال�ستيراد

بحث وزي��ر الصناعة حسين الحاج حسن مطالب
الصاغة مع وفد من نقابة الصاغة برئاسة أنطوان
قطاع ّ
مغني.
وأكد الحاج حسن أهمية هذا القطاع ،وقدرته التنافسية،
وض��رورة العمل على تعزيز الصادرات بتوفير الميزات
التفاضلية وإبراز القيمة المضافة التي يتميّز بها العاملون
في هذا المجال.
وق �دّم الوفد دراس��ة عن اآلث��ار التي سيتركها مشروع
تعديل نسب هامش الربح الخاضعة له الضريبة على
القيمة المضافة على القطاع في لبنان ،كما عرض ّ
ملف
سوق الصاغة العالق مع شركة سوليدير.
من جهة أخرى ،أصدر وزير الصناعة بيانا ً حول وفاة
عميد الجالية اللبنانية في إيران الشيخ لويس ميشال
الجميّل ،الفتا إلى أنّ الراحل «يُعَ ّد واحدا ً من أبرز اللبنانيين

يُراد �أن تكون بيروت
مجرد �سوق تجاري و�أماكن
ّ
�سكنية للأثرياء على �أن
يرتادها المواطنون
للتفرج
من خارجها
ّ
السكنية بمعدل التضخم السنوي على ألاّ تتجاوز الزيادة
( 5في المئة) في حين أنه حدد هذه الزيادة بالنسبة إلى
األم��اك��ن السكنية بنسبة  15في المئة عن كل سنة من
السنوات التمديدية األربعة ،و 20في المئة عن كل من
السنتين الخامسة والسادسة.
فلماذا ال يعامل شاغلوا األماكن السكنية أسوة بغيرهم
من شاغلي األماكن التجارية؟

�سكاف :لتعوي�ض مزارعي البقاع
خ�سائرهم من موجة ال�صقيع

ال�صاغة
بحث مطالب قطاع ّ

الحاج حسن مجتمعا ً إلى نقابة الصاغة

أنفسهم الخاضعون ألحكام القانون  92/160الصادر
بتاريخ .1992/7/23
الهدف من القانون:
إن السمتين األساسيتين لهذا القانون هما:
أوال ً  -الزيادة الباهظة على البدالت.
ثانياً -إخالء المأجور بعد ست أو تسع سنوات.
كان يمكن االكتفاء بواحدة منهما ،أما اإلص��رار عليهما
مجتمعتين فهو عملية تهجير مشرعنة تضرب االستقرار
االجتماعي ،بحيث يضطر رب العائلة ،إما الرضوخ إلى
بدالت ال طاقة له على تحملها أو ترك المأجور مع عائلته
وأطفاله ،مع ما يرافق ذلك من تغيير لمدارسهم وعالقتهم
االجتماعية.
كيفية تطبيق الزيادة:
لقد ح��ددت المادة  15من القانون هذه الزيادة بأنها
الفارق بين البدل المعمول به قبل نفاذ القانون ،وبدل المثل
للمأجور.
كما حددت المادة  20بدل المثل على أساس نسبة (5
في المئة) خمسة في المئة من القيمة البيعية للمأجور في
حالته القائمة في ما لو كان خالياً.
واستنادا ً إلى هذا التحديد ،فقد حددت الفقرة (ب) من
المادة  ،15الزيادة المتوجبة على النحو التالي:
زيادة ( 15في المئة) خمسة عشر في المئة من قيمة
فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ هذا القانون،
وبدل المثل عن كل سنة من السنوات التمديدية األربعة
األولى.
زيادة ( 20في المئة) من قيمة فارق الزيادة عن كل من
السنتين الخامسة والسادسة من الفترة التمديدية ،بحيث
يبلغ بدل اإليجار في السنة التمديدية السادسة قيمة بدل
المثل.
في السنوات السابعة والثامنة والتاسعة ،فإن بدل
اإليجار هو بدل المثل لكل منها.
فإذا كانت القيمة البيعية للمأجور الذي يشغله المستأجر،
قد حددت مثالً بمبلغ  200.000/د.أ /في بيروت ،وهي في
هذه الحال شقة متواضعة وفي منطقة شعبية ،فإن بدل
المثل لهكذا شقة يكون  10.000/د.أ /سنوياً.
 10.000 = 5 × 200.000د.أ.
100
فهل تستطيع العائلة التي تسكن شقة متواضعة كهذه
أن تدفع قيمة هذا البدل إيجار سنوي؟
يقال بأن القانون قد لحظ إيجاد صندوق مالي يم ّول من
خزينة الدولة بهدف دفع الزيادة في البدل عن المستأجرين

الذين ال يتجاوز دخلهم الشهري ثالثة أضعاف الحد األدنى
لألجور خالل مدة تسع سنوات ولكن ماذا سيحل بهذه األسر
بعد انقضاء هذه المدة سوى التشرد.
إن هذا القانون سوف يدفع أكثر من مئة ألف عائلة إلى
التشرد ،ألنها سوف تكون عاجزة عن بدل اإليجار ،أكثريتهم
الساحقة عند المباشرة بتطبيق الزيادات على المستأجرين،
واألقلية منهم بعد انقضاء تسع سنوات.
إذ إنه بعد تسع سنوات يصبح اإليجار حراً ،وبالتالي
تصبح الكارثة االجتماعية أكبر.
بين األماكن السكنية وغير السكنية:
الملفت أن القانون قد تساهل مع عقود إيجار األماكن
غير السكنية ،في حين أنه تشدد مع عقود إيجار األماكن
السكنية.
فقد نصت المادة  38منه على ما يلي« :لحين نفاذ قانون
خاص ينظم عالقة المالك بالمستأجر في هذه العقود ،تمدد
عقود إيجار األماكن غير السكنية المعقودة قبل 1992/7/2
حتى تاريخ .2018/12/31
خالل هذه المدة ترتبط بدالت اإليجار اعتبارا ً من تاريخ
نفاذ ه��ذا القانون وت��زاد بنسبة تعادل معدل التضخم
السنوي وفقا ً للمؤشر الرسمي الصادر عن إدارة اإلحصاء
المركزي في السنة السابقة على ألاّ تتجاوز الزيادة الخمسة
في المئة ( 5في المئة)».
لقد ربط القانون الزيادة على بدالت إيجار األماكن غير

لفت رئيس «الكتلة الشعبية» الوزير السابق الياس سكاف إلى
أنّ «البقاع اللبناني يعيش هذه األيام أزمة طارئة تضاف إلى الئحة
مشاكله المتالحقة ،تتمثل بموجة الصقيع التي ضربت القطاع
الزراعي مؤخرا ً وأدت إلى خسائر فادحة في المواسم والمحاصيل
المقبلة سميت «بالموت األسود» ،بحيث يقدّر الخبراء نسبة األضرار
فيها بحوالى الـ 70إلى الـ 90في المئة».
وقال في بيان أمس« :لمن ال يعرف فإنّ هذه األرقام تعتبر بمثابة
كارثة حقيقية ونكبة موصوفة ستطال القطاع الزراعي في البقاع
ولبنان ككل ،وبالتالي آالف المزارعين واألُسر التي تعتاش على هذا
شح المياه وندرة المتساقطات
المورد الحيوي ،من دون أن ننسى أزمة ّ
هذا العام ،وما لها من أثر سلبي كبير في هذا اإلطار».
وأضاف« :كل ذلك وال تزال الدولة اللبنانية غائبة تماما ً وال تح ّرك
حتى الساعة أي ساكن في سبيل التعويض على المزارعين وتمكينهم
من تجاوز هذه الكارثة ،عبر الهيئة العليا لإلغاثة والمؤسسات
المختصة ،وهو واقع يفرض علينا أن نذكر الرأي العام باعترافات
نشرت في بعض الصحف ،كان قد أدل��ى بها األمين العام السابق
للهيئة العليا لإلغاثة إبراهيم بشير الموقوف حاليا بجرم اختالس
األم��وال ،يفيد فيها بأنّ مبلغ  27مليار ليرة من أم��وال الهيئة كانت
تخصص شهريا ً من أجل تمويل حروب طرابلس وجماعة أحمد األسير
ّ
في صيدا».
وطالب سكاف «الحكومة اللبنانية بالعمل السريع والجاد من أجل
تخصيص مساعدات طارئة لدعم المزارعين البقاعيين ،واالستعاضة
عن المخصصات الهائلة التي تصرف من أجل تدمير البالد وتخريب
بمخصصات تعوض على المزارع اللبناني جزءا مما
السلم األهلي،
ّ
خسره وتساعده في كفاحه الدائم من أجل النهوض بهذا القطاع
االقتصادي المحروم».
وأشار إلى «أنّ ما يعانيه المزارع اللبناني ليس ملفا ً عابرا ً يحتمل
التأجيل ،بل هو كارثة طبيعية مدمرة يجب التعامل معها بالجدية
المطلوبة وبالسرعة القصوى».

إن هذا التباين يعكس حقيقة النظرة إلى مدينة بيروت،
بصورة خاصة مستقبالً ،بحيث يراد أن تكون هذه المدينة
مج ّرد سوق تجاري ومكاتب وأماكن سكنية لألثرياء فقط،
يرتادها المواطنون من خارجها للتفرج على معالمها أو
للتسوق منها ،والعودة من حيث أتوا .لكأن الهدف من هذا
القانون هو األبنية السكنية المشغولة من أبناء الطبقات
الفقيرة والطبقة المتوسطة التي أصبح معظمها على حافة
الفقر.
إن ال��زي��ادة التي لحظها القانون على إيجار األماكن
السكنية ه��ي باهظة ج���دا ً بحيث يستحيل معها على
المستأجرين دفعها ،السيما من بلغ منهم سن التقاعد .
والغريب في األمر أن التوقيت الذي صدر فيه هذا القانون
خلسة ،جاء في وقت بلغ فيه التردي االقتصادي والمعيشي
ذروته وتفاقمت البطالة ،وتردت القيمة الشرائية للمداخيل
وازدادت نسبة الفقر.
فبدال ً من أن تكون ه��ذه ال��ظ��روف محل اعتبار بقصد
التخفيف من وطأتها على كاهل الفقراء ،فقد جاء هذا القانون
ليشكل طعنة مميتة في صدر الشعب ،وتنكرا ً لمصالحه
الحياتية.
القانون األسوأ بين أقرانه:
الغريب في األم��ر أيضاً ،أن هذا القانون ،بما تضمنه،
جاء أس��وأ بكثير من القوانين التي كانت م��دار بحث في
السنوات السابقة التي القت اعتراضا ً من المجتمع المدني
في غالبيته الساحقة .إذ إن تلك القوانين التي رفضت في
حينه ،كانت قد أشارت إلى التعويض على المستأجر في
حين أن القانون الحالي لم يلحظ أي تعويض إالّ في حالة
االسترداد أثناء مدة التمديد ،وبنسب ضئيلة ،قياسا ً على ما
كان معموال ً به.
لو كان في هذا القانون ما يوحي للمستأجر الصغير الذي
تضطره ظروف عمله للعمل في بيروت ،بإعادته إلى منطقته
وفق خطة مدروسة تقوم على إنماء المناطق الستبشرنا
خيرا ً به ،وقلنا إن الدولة قد أمسكت بطرف خيط اإلصالح.
لكن السطور وما بينها تحدونا للقول إن الدولة ليست
حاكمة ،بقدر ما هي محكومة ،وأن مؤسساتها وخصوصا ً
مجلسها النيابي ،هو من عجين تلك الدولة المرتهنة لطبقات
ال تقيم للسلم االجتماعي أي وزن.
إن المخرج الدستوري ،لتجنب الوقوع في الكارثة هو اآلن
في متناول رئيس الجمهورية ،بأن يقدم على رد القانون إلى
مجلس النواب ،عسى أن تستفيق الضمائر ويعود المجلس
عن قراره ،وإالّ فإن الجميع يتحمل مسؤولية هذه المجزرة
أمام الشعب والتاريخ.

لوح بـ«�إ�شعال البالد» عند �أي زيادة �ضريبية على النا�س
ّ

االتحاد العمالي :نحذر من التلطي
بعباءة تمويل ال�سل�سلة
جدّد االتحاد العمالي العام رفضه
ّ
المحق
المطلق «الربط بين المطلب
في إصدار سلسلة الرتب والرواتب،
وتمويلها» ،مح ّذرا من «أي زيادة على
ضريبة القيمة المضافة .»T.V.A
وق��ال االت��ح��اد في بيان« :بعدما
أق ّر المجلس النيابي ،بمادة وحيدة،
قانونا ً ج��ائ��را ً متعسفا ً لإليجارات
السكنية خصوصاً ،ما دفع باالتحاد
العمالي العام وجموع المستأجرين
إلى الرفض المطلق ومطالبة فخامة
رئيس الجمهورية بردّه وإعادة درسه
ضمن وض��ع خطة سكنية وطنية
شاملة ،تدور النقاشات في المجلس
بحجة تمويل سلسلة الرتب
النيابي
ّ
والرواتب ،حول فرض أعباء ضريبية
جديدة على المواطنين ال سيما من
خالل زيادة الضرائب غير المباشرة
وال���رس���وم ع��ل��ى ض��ري��ب��ة القيمة
المضافة ال��ـ  T.V.Aأو م��ا س ّمي
«تحرير الكهرباء» وزي���ادة أسعار
االستهالك أو فرض رسوم جمركية
على السلع االستهالكية وغيرها».
وح ّذر االتحاد العمالي «من التلطي
تحت عباءة تمويل السلسلة ،وهي
ّ
محق للعاملين ف��ي القطاع
مطلب
العام ومؤسساتها العامة والمصالح

المستقلة واألس��ل��اك العسكرية
واألمنية والمتعاقدين والمتقاعدين،
بأبواب التمويل من أجل تغطية عجز
الموازنة على حساب الفئات الدنيا
والمتوسطة من العمال والموظفين
وسائر ذوي الدخل المحدود».
وتابع« :يؤكد االتحاد مجدّدا ًرفضه
المطلق الربط بين المطلب المحق في
إص��دار السلسلة وتمويلها ،ويح ّذر
م��ن أي زي���ادة على ضريبة القيمة
المضافة  ،T.V.Aويدعو إلى عدم
ذ ّر الرماد في العيون واالستخفاف
بعقول المواطنين من خالل ما ير ّوج
لضريبة على الكمالية قبل وضع
الئحة محدّدة لها ،بحيث ال ينتهي
األمر إلى أن يشمل الب ّراد والغسالة
والتلفزيون وغيرها من أساسيات
الحياة من الكماليات عند الدولة.
كما أنّ مج ّرد التفكير في زي��ادة
سعر استهالك الكهرباء أو المياه تحت
شعار «تحريرها» يعني مضاعفة
فواتير الكهرباء ،التي بالكاد تصل إلى
المواطن ويدفع الناس فاتورة المو ّلد
التي سيضاعفها «تجار» المولدات
الخاصة وكذلك فواتير المياه ،ناهيك
حجتهم
عن التجار الذين ستكون
ّ
الجديدة ارتفاع الرسوم الجمركية

لرفع األسعار وزيادة غالء المعيشة.
ول��ف��ت ال��ب��ي��ان إل���ى أنّ االت��ح��اد
وغالبية اللبنانيين بل والمسؤولين
أنفسهم يعرفون تماماً ،أنّ تمويل
السلسلة وسواها من أبواب اإلنفاق
يمكن ويجب أن يتم حصرا ً بفرض
ض��رائ��ب على األرب���اح الريعية في
ال��م��ض��ارب��ات ال��ع��ق��اري��ة والمالية
وبوقف الهدر والفساد القائمين في
المرافق الحدودية من مطار ومرافئ
وم��راك��ز جمركية ،وب��ش��ك� ٍل خاص
بتغيير السياسة الضريبية الظالمة
ووض���ع ض��ري��ب��ة ت��ص��اع��دي��ة على
األرباح والدخل بعد توحيده.
وأش��ار إلى «أنّ سلوك طريق قهر
الناس بالضرائب وال��رس��وم وترك
أص��ح��اب ال��ث��روات ي����زدادون ث��را ًء
وته ّربا ً من الضريبة ،سيشعل البالد
باإلضرابات والتظاهرات وسيكون
االت��ح��اد العمالي ال��ع��ام ف��ي مقدمة
التح ّرك باستمرار».
م��ن جه ٍة ثانية ،طالب االتحاد
«بتصحيح األج��ور الذي توقف منذ
مطلع ال��ع��ام  ،2011رغ��م االتفاق
ال��ص��ري��ح وال��م��ع��ل��ن ف���ي ال��ق��ص��ر
الجمهوري في بعبدا لجهة التصحيح
الدوري أو السنوي».

ندوة حول �أعمال المرحلة الثانية للم�سح البري للنفط

نظريان :ننا�شد ال�سلطات المحلية والمجتمع المدني
ت�سهيل مه ّمة الخبراء والتقنيين

(داالتي ونهرا)
الذين لمعوا ونجحوا في عالم االغتراب في مجال األعمال،
وال سيما في القطاع الصناعي ،وتحديدا ً في مجال تدوير
أسس المصانع ووظف
وصناعة الورق في إيران ،حيث ّ
آالف العمال».
ومن المرتقب أن يترأس وزير الصناعة اجتماعا ً موسعا ً
في العاشرة قبل ظهر اإلثنين المقبل في ال��وزارة ،يض ّم
ممثلين عن وزارات االقتصاد والتجارة والزراعة والصحة
العامة ،و»مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية»،
ومعهد البحوث الصناعية ،ونقابة أصحاب السوبرماركت،
والمجلس اللبناني لمنتجي األلبان واألجبان ،ومنتجي
الحليب ،لمتابعة الخطوات واإلجراءات الواجب اتخاذها
على صعيد سالمة المنتجات وجودتها وكامل السلسلة
اإلنتاجية ع��ن طريق التوجيه وال��رق��اب��ة والفحوص
المخبرية وأخذ العيّنات ومنح شارة المطابقة.

لفت وزي��ر الطاقة والمياه آرتور
نظريان إلى أنّ ال��وزارة أطلقت منذ
سنة ،المرحلة األول��ى من المسح
الزلزالي في الب ّر اللبناني وال��ذي
تنفذه الوزارة مع شركة «سبكتروم»
البريطانية ال��ت��ي ت��ش��ارك ال��دول��ة
اللبنانية ف��ي ه��ذا االس��ت��ث��م��ار من
دون أي كلفة على ال��دول��ة« ،إذ أنّ
العقد الموقع مع الشركة يقوم على
أس��اس المسح ال��زل��زال��ي الثنائي
األبعاد والمتعدد الزبائن في الب ّر
اللبناني».
وخ��ل��ال ن�����دوة ح����ول «أع���م���ال
المرحلة الثانية للمسح البري
للنفط في الب ّر اللبناني» في فندق
«رويال» – ضبية ،قال نظريان :عام
مضى ،كانت وزارة الطاقة والمياه
قبل ذلك ال تملك أي مستند يتعلق
ب��اآلب��ار السبعة ال��ت��ي ت�� ّم حفرها
منذ نحو خمسين عامًا ،وبلغ عمق
إحداها ثالثة آالف وستة أمتار ،كما
أنّ ال��وزارة لم تكن تملك ً
أيضا أي
معلومات جيولوجية عن تلك اآلبار.
أما اليوم فال ب ّد لنا من أن نعرض
على ال��رأي العام اللبناني ،وبعد
ع��ام على انطالق مشروع المسح
الزلزالي على الب ّر اللبناني ،ما ت ّم
إن��ج��ازه خ�لال ه��ذا ال��ع��ام ،وكذلك
األنشطة ال��ت��ي ستمضي ال���وزارة
بها قدماً ،استكماال ً لهذا المشروع.
ون��ط��ل��ق ال��ي��وم ال��م��رح��ل��ة الثانية
المعدّلة من المسح الزلزالي الثنائي
األبعاد .وقد ت ّم في المرحلة األولى

ولفت نظريان إلى «أنّ المسوحات
الب ّرية التي تقوم بها الوزارة ،تش ّكل
اس��ت��ك��م��اال ً ل��ل��ص��ورة ال��ت��ي رسمتها
دراسة األنظمة البترولية في البحر،
والتي أظهرت ارتفاع احتمال وجود
نفط في المناطق البحرية القريبة من
الشاطئ وفي الب ّر اللبناني».
واع��ت��ب��ر أنّ السلطات المحلية
وهيئات المجتمع المدني« ،شريكة
في الجهود التي تبذلها ال���وزارة»،
مناشدا ً إياها «تسهيل مه ّمة الخبراء
والتقنيين العاملين على األرض،
من أجل إتمام المسوحات الزلزالية،
لنعمل جميعا ً من أجل مصلحة هذا
الوطن».
وقد ت ّم عرض فيلم مص ّور يتضمن
شرحا ً عن المرحلة األولى من المسح
الزلزالي الثنائي األب��ع��اد المتعدّد
الزبائن في الب ّر اللبناني في مرحلته
األولى.
مقدم الحضور خالل الندوة في «لو رويال»
من هذا المشروع مسح خطين على
ال��ب� ّر اللبناني ،يمت ّد الخط األول
منهما بين البترون وعيناتا ،أما
ّ
الخط الثاني فبين عاليه وكفرزبد.
وأض���اف :أبلغكم ب���أنّ تحاليل
ال��ب��ي��ان��ات ال��ن��اج��م��ة ع���ن مسح
ه��ذي��ن ال��خ��ط��ي��ن ،أظ��ه��رت نتائج
م��ش��ج��ع��ة ،ون��ن��ن��ت��ظ��ر أن تسلمنا
شركة «سبكتروم» بيانات المسح

(داالتي ونهرا)
الزلزالي ،ونتائج تحاليله الشهر
الجاري.
وتغطي المرحلة الثانية التي
نطلقها ال��ي��وم ،الساحل اللبناني
م��ن ال��ش��م��ال ف��ي ات��ج��اه الجنوب
ّ
بخط طولي ،وكذلك جبل لبنان،
وبعض المناطق الداخلية في لبنان
ب��خ��ط��وط ع���رض .وس��ت��ؤ ّم��ن ه��ذه
المرحلة الثانية من المسح الزلزالي

على الب ّر ،تكوين صورة عن إمكانات
وج���ود م���واد هيدروكاربونية في
الب ّر اللبناني ،تمهيدا ً للبدء بمرحلة
االستكشاف على ال��ب � ّر ،ف��ور إق��رار
مشروع قانون الموارد البترولية في
األراضي اللبنانية ،الذي ت ّم وضعه
من قبل لجنة خاصة شكلها وزير
الطاقة والمياه آن��ذاك وتضم هيئة
إدارة قطاع البترول.

رولنز

أم���ا ن��ائ��ب رئ��ي��س «س��ب��ك��ت��روم»
في الشرق األوس��ط دايفيد رولنز،
فقد ش��رح عمل الشركة في العالم
وخ��ص��وص �ا ً ف��ي ال��ش��رق األوس���ط،
والعقد الموقع مع الدولة اللبنانية
في البحر والب ّر ،مؤكدا ً أنّ المعلومات
المستخرجة م��ن المرحلة األول��ى
واع��دة وموضع اهتمام من شركات
النفط العالمية ،مشيرا ً إلى أن الشركة
ستسلم التقرير النهائي عن المرحلة
األولى للوزارة خالل هذا الشهر.

