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اقت�صاد

�أزمة معا�شات ورواتب موظفي الدولة:
هل هي حقيقية �أم �سيا�سية؟
} د .أحمد اللقيس*
من المعروف علما ً وقانونا ً أنّ رواتب الموظفين
في الدولة تشكل العنصر األساسي من معيشة
ه��ؤالء الموظفين ،ال بل تشكل المورد الرئيسي
لهم بكافة قطاعاتهم س��واء م��ن موظفي اإلدارة
العامة أم موظفي القطاعات العسكرية واألمنية أو
قطاع التعليم والتربية مع ما يميّز القطاع األخير
لجهة شمول التشريع للقطاعين العام والخاص
فيهما.
وتتمتّع رواتب الموظفين بامتياز عام يعلو على
أي نوع
ك ّل نفقة ويتوجب على الدولة تأمينها قبل ّ
من اإلنفاق.
ون���ظ���را ً إل����ى أه��م��ي��ة ه����ذه ال����روات����ب ف���ي حياة
الموظفين وعائالتهم ،والستمرارية ودورية هذه
الرواتب ،فإنّ على الدولة تأمين اعتماد الرواتب
بداية من موازناتها السنوية.
ولم يعرف لبنان ،طيلة فترة األزمات المتالحقة
منذ ع��ام  1975وح��ت��ى ع��ام  2005أي��ة أزم���ة أو
عجز من قبل ال��دول��ة عن دف��ع روات��ب ومعاشات
موظفيها ،كما أنه لم يتوقف عن دفع ك ّل متوجباته
تجاه الدائنين ،رغ��م م��ا عرفته مالية ال��دول��ة من
أزم��ات متفرقة ،وه��ذا أم��ر جيّد ُيحسب لمصلحة
الدولة وليس عليها.
إنّ األم��ر المستج ّد في موضوع ال��روات��ب هو
عندما توقفت الدولة عن إقرار موازناتها منذ عام
 2006وحتى اآلن حيث ظهرت مشكلة تأمين
الرواتب للقطاع العام ،رغم غياب الموازنة ،فعمد
مجلس ال��وزراء الى ابتداع أسلوب جديد لتأمين
ال��روات��ب واألج���ور ،انطالقا ً م��ن ن��ص ف��ي قانون
ال��م��ح��اس��ب��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ،يجيز دف��ع��ه��ا ق��ب��ل إق���رار
الموازنة باعتبارها من النفقات الدائمة بانتظار
إق��رار الموازنة ،وه��ذا يعني أنّ نية المش ّرع هي
منح السلطة التنفيذية صالحية العمل الستمرارية
المرفق العام .وانطالقا ً من هذا المبدأ يقتضي عدم
ألي سبب
التوقف عن صرف الرواتب واألج��ور ّ
ك��ان ،إنما لم يكن يرمي الى اعتماد هذه الطريقة
لفترة تجاوزت حتى اآلن تسع سنوات ،ما يحملنا
على طرح السؤال التالي :هل انّ االستمرار بطريقة
الصرف هذه أمر قانوني وشرعي؟ أم انها مخالفة
للقانون ويجب التوقف عنها ووضع ح ّد لها؟
انطالقا ً من نظرية الظروف االستثنائية يمكن
السلطة التنفيذية ت��ج��اوز األوض����اع القانونية
المطلوب اعتمادها في الظروف العادية ويجعل
تص ّرفها غير معيوب بمخالفة القانون ،ويمكن
تطبيق هذه القاعدة على األوضاع التي عرفها لبنان
منذ عام  2005بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري،
األم���ر ال���ذي يجعل اعتماد ه��ذه ال��ق��اع��دة مقبوالً،

على رغ��م تف ّهم معارضة بعض علماء الدستور
والقانون المالي لهذه النظرية ،بخاصة أنّ الدولة
ع��ادت ال��ى تكوين نفسها م��ع إج���راء االنتخابات
النيابية عام  2005مما يحتّم إعادة دورة الحياة
مجددا ً الى إدارات الدولة ويجب الخروج من نظرية
الظروف االستثنائية والقاهرة ،ألنّ الواقع لم يج ِر
على ما كنا نتمناه بسبب ال��ع��دوان «اإلسرائيلي»
ع��ام  ،2006لنظرية ال��ظ��روف االستثنائية حتى
عودة الدولة الى مسيرتها عام  2008مع انتخاب
رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة ،األم��ر الذي
يحتّم العودة الى الدورة العادية لمشروع الدولة
ف��ي ك�� ّل مسؤولياتها وواج��ب��ات��ه��ا ،وأه ّمها إعداد
موازنة وإقرارها وتنفيذها ،وهذا ما لم يحصل،
فاستسهلت الدولة االستمرار بالطريقة نفسها في
اإلنفاق من دون احترام القوانين المتعلقة بالمالية
العامة ،وبخاصة إقرار الموازنة السنوية ودورياً،
مما يشكل ف��ي رأي��ن��ا مخالفة لقانون المحاسبة
العمومية غطتها الحكومة بما ُي��س�� ّم��ى سلفات
الخزينة عند احتياجها إل��ى ال��ص��رف واإلنفاق،
وكأنّ ليست هناك سلطة تشريعية يجب ان تق ّرر
وتصدّق على اإلنفاق قبل صرف اي مبلغ ومهما
كانت أهميته ،وهذا أمر حتمي نظرا ً إلى ضرورته
القانونية والدستورية.
بعد تشكيل الحكومة الحالية ،وعند وصولها
ال��ى م���أزق ال��ص��رف م��ن دون ت��واف��ر االعتمادات
ال��م��ط��ل��وب��ة ل��دف��ع روات����ب ال��م��وظ��ف��ي��ن م��ن القطاع
ال��ع��ام ب��ك�� ّل ق��ط��اع��ات��ه��م ،ع��م��د وزي���ر ال��م��ال��ي��ة الى
إث��ارة األم��ر مح ّررا ً من عدم القدرة وع��دم وجود
النية لالستمرار في مخالفة القانون بالصرف
على أس��اس السلف المالية ،حتى ولو كان األمر
لمعاشات الموظفين ،وهو يطالب بإقرار االعتماد
المطلوب في مجلس النواب بهدف قوننة اإلتفاق،
ون��ح��ن نعتبر أنّ ه���ذه المطالبة ه��ي ف��ي محلها
التحجج
القانوني ويجب اإلص��رار عليها ،وع��دم
ّ
بالسوابق واألعراف ألنها ال يمكن ان تكون بديالً
من القوانين واألنظمة والنصوص الدستورية،
وعلى ك ّل مسؤول أن يتح ّمل مسؤوليته في هذا
أي مسؤول آخر على المخالفة
اإلطار ،ال أن يحمل ّ
للتساوي في المخالفات.
كما ال يجب ان ي��ؤخ��ذ ال��م��وظ��ف��ون رهينة في
هذا األم��ر ،ولذلك ُيفترض العمل على عقد جلسة
تشريعية في أقرب وقت إلعطاء الموافقة القانونية
لإلنفاق ،لكي ال ندخل في النفق المظلم وما يمكن
أن يتركه من آثار سلبية على الصعيدين المعيشي
واالجتماعي ،وه��و ما ستكون نتائجه أس��وأ من
اآلثار األمنية وأكثر خطورة منها.
*أستاذ جامعي

التقى وفد ال�شركات الم�ستوردة للغاز

الحاج ح�سن :لعدم المبالغة في المخاطر

الحاج حسن مجتمعا ً إلى وفد شركات الغاز
دعا وزير الصناعة حسين الحاج
حسن إلى عدم «المبالغة في المخاطر
المترتبة على الغاز في لبنان ،سواء
لجهة االستيراد والتخزين والتعبئة
والتوزيع ،أو لجهة القوارير» ،وقال:
«نحن ال نعمل تحت ضغط وجود
المخاطر ،وإنما انطالقا ً من تصميمنا
على تنظيم القطاع».
وخ�لال استقباله وف��د أصحاب
الشركات المستوردة للغاز في لبنان
في مكتبه بعد ظهر أمس ،في حضور
المدير العام للوزارة داني جدعون،
لفت ال��ح��اج حسن إل��ى أنّ مخاطر
االستبدال «موجودة لك ّنها قليلة»،
موضحا ً أنّ تنظيم القطاع« ،يت ّم

(داالتي ونهرا)
بالتنسيق بين وزارات الطاقة والمياه،
والداخلية والبلديات ،والصناعة،
واللجنة النيابية الفرعية ولجنة
األش��غ��ال ،بالتعاون مع المعنيين
في القطاع من مستوردين ومعبئين
وموزعين» .وأضاف« :نحن في صدد
وضع تنظيم متكامل ،يبدأ باالستيراد
وال��ت��خ��زي��ن وال��ت��ع��ب��ئ��ة وال��ت��وزي��ع
واالستخدام .كما أنّ النقطة األب��رز
في النقاش تتعلق ب��ق��ارورة الغاز
ألنها حقوق ملكية للمواطنين ،ونحن
نعطي البحث في موضوع استبدال
القوارير ك ّل الوقت الستنتاج خالصة
سليمة ت��راع��ي ال��ح��ق��وق ،وتضبط
هذه القضية ،وأعتقد أننا وصلنا إلى

المرحلة األخيرة من النقاش ،تمهيدا ً
إلص��دار القرار المطلوب من ال��وزراء
الثالثة المعنيين ،أي الطاقة والمياه،
والداخلية والبلديات ،والصناعة».
وقال عضو الوفد مارون شماس:
«تابعنا النقاش ف��ي تنظيم قطاع
الغاز الذي بدأ في المجلس النيابي،
وطرحنا أفكارا ً ع �دّة ،ال سيّما حول
اإلج������راءات ال��م��ط��ل��وب��ة الس��ت��ب��دال
ال��ق��واري��ر غير الصالحة .ولمسنا
من معالي ال��وزي��ر االهتمام الكبير
بمعالجة الملف بصورة إيجابية،
على أساس وضع األمور في نصابها،
وإعطاء كل صاحب ّ
حق حقه».

االتحاد يبد�أ تحركاته بعد العيد

�أعلن عن �صندوق ا�ستثماري خا�ص بطرابل�س

غ�صن :ال ذريعة لالنكفاء
عن ت�سيير �ش�ؤون المواطنين

ميقاتي :لتدعيم اقت�صاد المدينة
وخلق فر�ص عمل جديدة

ح ّذر رئيس االتحاد العمالي العام غسان غصن من «مغبة المضي في تجاهل
الناس ومصالحهم» ،الفتا ً إلى أنّ «الجمهورية ال تلغى بسبب العجز عن انتخاب
رئيس للجمهورية ،ولو كان األمر من ثوابت قيام الجمهورية والحكومة ،ال ذريعة
لها لالنكفاء عن تسيير شؤون المواطنين والنواب ملزمون بالقيام بواجبهم
التشريعي تجاه الشعب الذي يمثلونه».
وفي كلمة ألقاها خالل حفل اإلفطار السنوي لالتحاد في مطعم الساحة
 طريق المطار ،اعتبر غصن أنّ «ما يزيد المشهد مأسوية أنّ القيمين علىوشح المياه وانقطاعها ،بل ك ّل ما يهمهم هو
البلد ال يلفتهم غياب الكهرباء
ّ
تمويل الخزينة ،ولو عاش الناس في الظالم وبال مياه ،بحجة تغطية أكالف
سلسلة الرتب والرواتب ،هم يتوانون عن زيادة الضرائب خصوصا ً ضريبة
القيمة المضافة والرسوم وغيرها من الضرائب غير المباشرة ،وك ّل ذلك في
موقف عدائي واضح من حقوق أصحابها ،فالمياومون مكشوفون في أجورهم
وصحتهم وضماناتهم وخبزهم اليومي ،كما أنّ الجامعة اللبنانية مهدّدة
بالزوال ومتعاقديها على قارعة الطريق كغيرهم من أساتذة التعليم الثانوي
والمتوسط واالبتدائي والمصانع تف ّرغ من عمالها والزراعة إلى يباس والبطالة
إلى اتساع وقانون اإليجارات تهجيري في غياب خطة إسكان وطنية شاملة».
كما أعلن غصن عن «إطالق التحركات الضرورية بك ّل الوسائل الديمقراطية
المناسبة» بعد األعياد.

كركي تابع برنامج تح�سين
جودة الخدمات في ال�ضمان
في إطار تحسين جودة الخدمات التي يؤديها الصندوق بالتعاون مع وحدة
الجودة التابعة لوزارة االقتصاد والتجارة ،استقبل المدير العام للصندوق
الوطني للضمان االجتماعي محمد كركي ،الخبير الدولي في وحدة برنامج
الجودة ديمتري جورجيو ،وذلك في حضور اللجنة المكلفة بمتابعة برنامج
الجودة من قبل الصندوق.
وتمحور اللقاء حول اآلليات التي سيت ّم اتباعها لتطوير مسلك عمل الدفع
الفوري لمعامالت المضمونين في مكتب برج حمود النموذجي ،ليصبح أكثر
فعالية ،ولتسريع عملية الدفع ،علما ً أ ّنه ت ّم تطوير نظام خدمة االنتظار في ذلك
المكتب بهدف تنظيم عملية خدمة المضمونين.
كذلك ت ّم البحث في آليات العمل التي سيت ّم اعتمادها إلنجاح هذه المهمة في
مكتب برج حمود أ ّوال ً من خالل تحسين أداء هذا المكتب لخدماته وصوال ً إلى
تعميمها على كل مكاتب الصندوق.

«الإ�سكان» تدعو المتخلفين
عن الدفع �إلى ت�سديد ديونهم
دعت المؤسسة العامة لإلسكان المقترضين من الصندوق والذين تخلّفوا عن
الدفع إلى «اإلسراع بتسديد الديون المتر ّتبة عليهم ،منعا ً للمالحقة الجزائية
ينص عليها القانون».
التي
ّ
وذ ّكرت المؤسسة في بيان «أنّ التمادي في عدم دفع هذه األقساط سيدفع
نصت
مجلس إدارة المؤسسة إلى إجراءات قانونية وإدارية ومالية عمالً بما ّ
عليه اتفاقية القرض التي و ّقعها المستفيد مع الصندوق في حينه ،والتي
تدعو في مثل هذه الحاالت إلى تطبيق مضمون المادة  45من قانون المحاسبة
العمومية التي تحدّد أصول تحصيل ديون الدولة».
وأشار البيان إلى أنّ المؤسسة «تعتبر هذا التذكير بمثابة إنذار شخصي
إلى ك ّل مقترض تم ّنع عن الدفع إلى اليوم ،وتدعوه إلى اإلسراع بالحضور فورا ً
إلى دائرة ال��واردات في الطابق الثالث من مبنى المؤسسة في بيروت إلجراء
المعامالت الضرورية المؤدّية إلى تسديد هذه الديون ،علما ً أنّ في إمكان
المتعثرين جدولة هذه الديون».

{ استقبل وزير المال علي حسن
خليل ،رئيس الجامعة اللبنانية
الدكتور عدنان السيد حسين ،وت ّم
عرض مجمل المواضيع المرتبطة
بالجامعة اللبنانية من جوانبها
ك���اف���ة ،وخ���ص���وص���ا ً ال��م��واض��ي��ع
المطروحة لجهة تعيين العمداء
ومسألة تف ّرغ األساتذة المتعاقدين
كما تمت مناقشة موازنة الجامعة
المخصصة لها.
واالعتمادات
ّ
وأ ّك����د خليل ح��رص��ه «دع���م ك� ّل
المطالب المح ّقة للجامعة اللبنانية،
واستمرارية دوره��ا والحفاظ على
مستواها ال��ذي يجب أن يبقى في
أولويات المتابعة واالهتمام».
كما استقبل خليل رئيس المؤسسة
العامة لإلسكان رون��ي لحود مع
أعضاء مجلس إدارة المؤسسة .وت ّم
ع��رض ش��ام��ل ألوض���اع المؤسسة
وسبل استمرار تأمين القروض لذوي

افتتاح م�شروع �ساحة قبر�شمون
برعاية وزير االقت�صاد

استقرت أسعار الذهب فوق  1300دوالر لألوقية ،بفعل تو ّقعات بتصاعد
المخاطر الجيوسياسية بعد أن طالبت الواليات المتحدة روسيا بالر ّد على
تساؤالت في شأن إسقاط طائرة ركاب ماليزية في شرق أوكرانيا.
ولم يشهد الذهب الفوري تغييرا ً يذكر عند  1311دوالرا ً لألوقية بعدما
انخفض  0.5في المئة يوم الجمعة الفائت .وكانت أحجام التعامالت ضعيفة،
إذ أنّ السوق اليابانية مغلقة بسبب عطلة.
وارتفع المعدن النفيس  1.4في المئة يوم الخميس الفائت بعد أنباء عن
إسقاط طائرة الركاب الماليزية ،لكن المستثمرين سارعوا إلى جني األرباح في
ليسجل أول
اليوم التالي ما أدى إلى تراجع الذهب  2في المئة خالل األسبوع
ّ
خسارة أسبوعية في سبعة أسابيع.
وارتفعت الفضة  0.19في المئة إلى  20.87دوالر لألوقية .وزاد البالتين
 0.35في المئة ليسجل  1486.99دوالر وصعد البالديوم  0.14في المئة إلى
 877.6دوالر لألوقية.
عجاقة وشهيّب خالل االفتتاح

الرقم القيا�سي لأ�سعار اال�ستهالك
ينخف�ض  0.7في المئة
أعلنت إدارة اإلحصاء المركزي أنّ الرقم القياسي ألسعار االستهالك في لبنان
سجل انخفاضا ً قدره  0.7في المئة بالنسبة الى شهر أيار
لشهر حزيران ّ 2014
 ،2014وجاء معدل االنخفاض في المحافظات على الشكل التالي :بيروت 0.5
في المئة ،جبل لبنان  0.3في المئة ،محافظة الشمال  0.2في المئة ،محافظة
البقاع  0.7في المئة ،محافظة الجنوب  0.3في المئة ،محافظة النبطية  0.6في
المئة.
سجل
مع العلم أنّ مؤشر أسعار االستهالك في لبنان لشهر حزيران ّ 2014
ارتفاعا ً وقدره  2.5في المئة بالنسبة الى شهر حزيران .2013

فرعون مستقبال وفد الجمعية الثقافية البرازيلية ـ اللبنانية
في سبل تسهيل التجارة العربية من
خالل العمل على إلغاء القيود غير
الجمركية التي سيت ّم البحث بها في

أعلن الرئيس نجيب ميقاتي عن
إنشاء «صندوق استثماري خاص
بطرابلس يحمل إسم «ثمار طرابلس»
هدفه تحديد القطاعات االقتصادية
ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ط� ّور وال��م��س��اه��م��ة في
ال��م��ؤس��س��ات العاملة ف��ي نطاقها
ومساعدتها ،سواء كانت في مراحلها
األول���ى أو لها س��ن��وات طويلة من
العمل ،على التط ّور واالزده���ار في
سبيل تدعيم اقتصاد هذه المدينة
وتأمين فرص عمل جديدة» ،وذلك
خ�لال لقاء عقد أم��س في مق ّر غرفة
التجارة والصناعة وال��زراع��ة في
طرابلس.
ولفت ميقاتي إلى «ال��دور الكبير
الذي تقوم به غرفة التجارة والصناعة
والزراعة في طرابلس في إحاطة ك ّل
القطاعات االقتصادية ومساعدتها
على تطوير خدماتها وعالقاتها
التجارية .كما كانت السباقة في
تأسيس إحدى أنجح الحاضنات في
لبنان والتي ت ّمت بواسطتها مساعدة
الكثير من المشاريع المبتدئة على
تحقيق أهدافها واالن��ط�لاق بنجاح

في عالم األعمال ما ساهم في جلب
م��س��ت��ث��م��ري��ن ك��ب��ار إل���ى ط��راب��ل��س
وال��ش��م��ال ع��م��وم �اً» .وأض���اف« :إنّ
هدفنا م��ن ه��ذا المشروع ال��ذي هو
ب��رأس��م��ال ق���دره خمسة وعشرين
مليون دوالر أميركي ،يعكس التزامنا
بضرورة مواكبة مدينتنا الحبيبة
وأهلنا األع��زاء فيها ،ودع��م مسيرة
تطوير قطاع األع��م��ال عبر خدمات
صندوق «ثمار طرابلس» لتخطي
ال��م��ع��وق��ات وال��ص��ع��وب��ات المالية
واإلداري��ة والتسويقية وغيرها التي
تح ّد من فرص نموها وتوسيع نطاق
أعمالها».
وأوضح أنّ هذه المبادرة هي «دليل
على أنّ طرابلس ،التي تختزن الكثير
من الطاقات والمزايا التفاضلية،
يمكنها النهوض من جديد اقتصاديا ً
وإنمائيا ً إذا ما توافرت لها الظروف
المناسبة وآليات الدعم والمساندة،
ولكي تقوم بدورها المميّز ،عاصمة
ثانية فاعلة منتجة مشرقة ،ذات
رسالة ودور ،وتوضع على مسار
التنمية الشاملة لتواكب المناطق

اللبنانية ال��ت��ي سبقتها ف��ي ه��ذا
المجال».
كما أشار ميقاتي إلى أنّ الصندوق
«سيكون الخطوة األول��ى في جلب
ّ
ضخ
االستثمارات الواعدة وإع��ادة
الحيوية في الكثير من القطاعات
اإلنتاجية ،وإع���ادة تثبيت شبابنا
وأبنائنا في مدينتهم وبين أهلهم
وتعزيز روح المبادرة واالبتكار».
وق���ال« :سيكون م��ن أول���ى مهمات
هذا المجلس العمل ،في خالل ثالثة
أشهر على أبعد تقدير ،على وضع
أن��ظ��م��ة ع��م��ل ال��ص��ن��دوق ،وتحديد
نهائي للقطاعات التي سيصار إلى
دعم التوظيف فيها واالستفادة من
تقديمات الصندوق مع تاريخ بدء
العمل فيه عملياً».
وأكد ميقاتي أنّ طرابلس «تختزن
ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ط��اق��ات وأص��ح��اب
ال��ك��ف��اءات ،وه��م ق���ادرون على فعل
فلنوحد
الكثير إلنهاض هذه المدينة،
ّ
ك ّل طاقاتنا ولنتعاون جميعاً ،على
اخ��ت�لاف إن��ت��م��اءات��ن��ا وتوجهاتنا،
لالنطالق بطرابلس نحو غد مشرق».

الذهب يتما�سك عند  1311دوالر ًا

ن�شاطات اقت�صادية
الدخل المحدود.
وك��ان وزي��ر المال التقى صباحا ً
النائب جمال الجراح على رأس وفد
من تيار المستقبل.
{ اس��ت��ق��ب��ل وزي�����ر االق��ت��ص��اد
والتجارة آالن حكيم رئيس «مجموعة
أبو غزالة» طالل أبو غزالة وبحث
معه في مفاوضات تحرير التجارة
في الخدمات في إطار جولة بيروت
للمفاوضات الجارية من أجل تحرير
التجارة بين ال��دول العربية ،وما
يمكن مجموعة أبو غزالة أن تقدّمه
من إمكانات .وتناول البحث إطار
ال��دع��م الفني ل��م��ف��اوض��ات تحرير
الخدمات ،خصوصا ً أنّ مجموعة
أب��و غ��زال��ة تقدمت إل��ى الجامعة
العربية بمشروع إن��ش��اء تحالف
دولي عربي في الخدمات على غرار
التحالفات الدولية األخرى على أن
يكون لبنان مق ّرا ً له .كما ت ّم البحث

ميقاتي متحدّثا ً خالل إطالق صندوق االستثمار

(داالتي ونهرا)

ً (داالتي ونهرا)

اجتماع سيعقد في األردن في  10آب
المقبل.
ورحب حكيم باألفكار القيّمة التي

طرحها رئيس مجموعة أبو غزالة،
واع���دا ً بمباشرة العمل على هذه
المقترحات.
{ استقبل وزير السياحة ميشال
فرعون في مكتبه قبل ظهر أمس ،وفدا ً
من الجمعية الثقافية البرازيلية -
اللبنانية برئاسة لوري برايس ،وت ّم
البحث في المعرض ال��ذي ستقيمه
الجمعية في ساو باولو لعرض الفنّ
اللبناني الذي ستقدمه عن مشاهد
من تاريخ لبنان بعاداته وتقاليده
وألبسته.
ثم استقبل فرعون ليليان جامو
معلولي من جمعية «إنماء راشيا»
وم��ن مؤسسي لجنة مهرجاناتها،
التي طرحت عليه رعاية وحضور
النشاط السياحي الثقافي البيئي
في راشيا بعنوان «امش على خطى
المسيح» ،في  2و 3آب المقبلين على
سفح جبل حرمون.

افتتحت جمعية تجار وصناعيي الغرب – قبرشمون
أمس ،مشروع ساحة قبرشمون ،برعاية وزير االقتصاد
والتجارة آالن حكيم ممثالً بمستشاره جاسم عجاقة وفي
حضور وزير الزراعة أكرم شهيب.
وأ ّكد عجاقة في كلمة باسم حكيم أنّ «هذا المهرجان
يحظى بمكانة متميزة حيث يقبل عليه وينتظره كثير من
المواطنين والمقيمين الذين يستمتعون بما يقدّم لهم من
عروض وتخفيضات تناسب جميع الشرائح االجتماعية
والفئات العمرية ،ومن شأنه ،كجميع المهرجانات التي
تقام ،الترويج للبنان».
وأشار إلى أنّ المهرجان «يش ّكل مبادرة تعكس لبنان
السياحة والحضارة» .وقال« :نحن في وزارة االقتصاد
نشجع وندعم ه��ذه المبادرات التي تش ّكل
والتجارة
ّ
عنصرا ً أساسيا ً ومساهما ً في تكامل الدورة االقتصادية.
مبادرات مهمة لمجتمعنا تزيد من زخم اقتصادنا الوطني
وتدعمه .ون��رى ف��ي نجاحها تكامالً م��ع الخطة التي
أطلقناها منذ استالمنا الوزارة والمرتكزة على عنوانين
أساسيين هما تحفيز االقتصاد وحماية المستهلك».

وأضاف« :ندعم التجار ونسعى دائما ً الى عدم تع ّرض
قطاعنا التجاري والذي يش ّكل حوالى  28في المئة من
الناتج المحلي اإلجمالي لمضاربات غير مشروعة من
ّ
بحق التجار في االستفادة من
والمس
العمالة األجنبية
ّ
القوانين اللبنانية التي يخضعون لها ويطبّقونها .ونحن
نساند التجار في ك ّل خطوة تهدف إلى النهوض باقتصاد
لبنان وتعزيز نشاطاته التي تساهم في تأمين حياة
أفضل للبنانيين وتلبية متطلباتهم ورغباتهم».
كما أ ّكد عجاقة «التزام الجميع في حكومة المصلحة
الوطنية بوضع ك ّل اإلمكانات والجهود لمواصلة نجاح
هكذا م��ب��ادرات من أج��ل تنشيط الحركة االقتصادية
والسياحية والتجارية في البالد خالل فصل الصيف
خصوصاً ،واإلس��ه��ام في تعزيز البيئة السياحية في
لبنان بما يضعه في واجهة المناطق الجاذبة للسياحة،
علما ً أنّ القطاع السياحي يش ّكل نحو  10في المئة من
الناتج المحلي اإلجمالي .من هنا نرى في لبننة االقتصاد
ضمانة لحماية االقتصاد الوطني والستمرار الحركة في
العجلة االقتصادية».

م�ؤتمر ت�ضامني مع خان ال�صابون
في نقابة المح ّررين
ر ّد رئيس «مؤسسة خان الصابون» بدر حسون في
مؤتمر صحافي عقده أم��س في نقابة المح ّررين ،على
الشائعات التي طاولت المؤسسة في اآلون��ة األخيرة.
وقال« :بكل فخر نحن أول من صدر الصابون ألوروبا ولك ّل
العالم عبر مئات السنين ،ومن الموقع ذاته حيث يوجد
خان الصابون» .وأضاف« :لقد أسسنا صناعتنا بحرفية
عالية وعلوم متقدمة ،هذا عدا عن خبرات األجداد من مئات
السنين لنقدم للمتلقي أفضل ما يمكن أن يضعه انسان على
بشرته .إننا ننتج بجودة وتقنية عالية جدا ً وبشفافية ق ّل
نظيرها لنقدم للمستهلك الجودة واالبتكار وبجودة عالمي
حائزة على شهادة «أيزو» وشهادة «حالل» العالمية».
وكانت كلمة لنقيب المحررين الياس عون ،أشار فيها
إلى أنّ «بدر حسون رفع إسم لبنان في الخارج كما ك ّل
اللبنانيين الناشطين ،وال��ذي يصنعه بدر حسون هو
صابون طبيعي ومك ّوناته من جبال لبنان والناجح يقع

دائما ً تحت السهام وقد أصيب بوضع سيء ،إذ أشارت
اإلشاعات إلى أنّ بضاعته مسرطنة ،ألنّ الحسد يعمل
عمله في هذا المجال ،لهذا عقدنا هذا المؤتمر لتبرئته من
هذه التهم الموجهة إليه».
وأ ّكد مسؤول شركة «حالل» محمود لبابيدي أنّ منتجات
«خان الصابون خالية تماما ً من أي شحوم حيوانية ،وال
سيما شحم الخنزير ،وهي بالتالي منتجات حالل حائزة
على الشهادة العالمية بذلك».
وأش��ار رئيس جمعية الصناعيين ف��ادي الجميّل إلى
أنّ «الشعب اللبناني قادر على العطاء ،وعندما كنا ننعم
بقليل من االستقرار في عام  ،2009على سبيل المثال،
بلغت نسبة النمو  9في المئة ،ونتمنى على السياسيين
النأي بلبنان عن مشاكل المنطقة للنهوض باالقتصاد من
خالل الوحدة والتكاتف مما يسمح لهذا البلد باالزدهار
والتقدم».

