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اقت�صاد
«كهرباء زحلة» تنتج  24على  24لـ� 53ألف م�شترك

ّ
تحديات تواجه �سالمة الغذاء
} نظام مارديني
دائما ً ما يحدث خلط بين عبارتي سالمة األغذية
وجودة األغذية .فالمقصود بسالمة األغذية ،اإلشارة
إل��ى جميع م��ص��ادر األخ��ط��ار ال��ت��ي ق��د ت��ك��ون مزمنة
أو ح����ادة وال��ت��ي ق��د ت��ج��ع��ل األغ���ذي���ة م��ض�� ّرة بصحة
المستهلكين .وسالمة األغذية أمر ال يقبل التفاوض
في شأنه .وأما جودة األغذية فتعني جميع الصفات
األخرى التي تؤثر في تقييم المستهلكين للمنتجات،
ومن هذه الصفات صفات سلبية مثل التلف ،أو التلوث
ب��أي أوس���اخ ،أو تغير ال��ل��ون ،أو وج���ود رائ��ح��ة ،كما
تشمل صفات إيجابية مثل المنشأ ،واللون ،والطعم،
والرائحة ،والنسجة ،وطريقة التجهيز.
وفي معظم البلدان تقع المسؤولية عن الرقابة على
األغذية على عدة وكاالت أو وزارات .وقد تكون أدوار
هذه الوكاالت ومسؤوليتها مختلفة تمام االختالف،
وقد يكون هناك ازدواج كثير في نشاط التنظيم وقد
يكون هناك تشتت في الرقابة وفي التنسيق .كما قد
تكون هناك تباينات كبيرة في الخبرة وفي الموارد بين
مختلف الوكاالت ،وربما تتعارض مسؤولية حماية
الصحة العامة مع التزامات تيسير التجارة أو تطوير
إحدى الصناعات أو أحد القطاعات.
ومن التحديات التي تواجه سلطات الرقابة ،بحسب
«منظمة األغذية» و«الصحة العالمية»:
 - 1زي���ادة ع��بء األم���راض التي تنقلها األغذية
وم���ص���ادر األخ���ط���ار ال��ج��دي��دة وال��ن��اش��ئ��ة المنقولة
بواسطة األغذية.
 - 2سرعة تغيّر تقانات إنتاج األغذية وتجهيزها
وتسويقها.
 - 3وضع ُنظم للرقابة الغذائية تكون مستندة إلى
العلم و ُتر ّكز على حماية المستهلكين.
 - 4التجارة العالمية في األغذية وضرورة تنسيق
مواصفات سالمة األغذية وجودتها.
 - 5تغير أنماط العيش ،بما في ذلك سرعة توسع
المدن.
 - 6تزايد وعي المستهلكين بقضايا سالمة األغذية
وجودتها وتزايد الطلب على المعلومات الجيدة.
وب���ه���ذا ال��ت��وج��ه ل���ـ «م��ن��ظ��م��ة األغ����ذي����ة» و«الصحة
العالمية» ،تصبح النُظم الفعالة للرقابة على األغذية
صحة
ف��ي مختلف ال��ب��ل��دان أم���را ً ض��روري��ا ً لحماية
ّ
المستهلكين المحليين وضمان سالمتهم .وهذه النُظم
أيضا ً حاسمة في تمكين البلدان من ضمان سالمة

وج��ودة األغذية التي تدخل التجارة الدولية وضمان
اتفاق األغذية المستوردة مع االشتراطات الوطنية.
وتفرض بيئة تجارة المنتجات الغذائية العالمية في
الوقت الحاضر التزامات كبيرة على ك�� ّل من البلدان
المستوردة والمصدِّرة لكي ُتعزز ُنظم الرقابة على
األغذية لديها ،ولكي ُتطبق و ُتنفذ استراتيجيات للرقابة
على األغذية ،استنادا ً إلى تقييم األخطار ،وخصوصا ً
ب��ع��دم��ا أص��ب��ح المستهلكون يهتمون اه��ت��م��ام��ا ً غير
مسبوق بطريقة إنتاج األغذية وتجهيزها وتسويقها،
وتتزايد مطالباتهم بأن تتحمل الحكومات مسؤولية
أكبر لحماية المستهلك وضمان سالمة األغذية.
وتهتم منظمة األغ��ذي��ة وال��زراع��ة ومنظمة الصحة
العالمية اهتماما ً كبيرا ً بتعزيز النُظم الوطنية للرقابة
ع��ل��ى األغ��ذي��ة ال��ت��ي تستند إل���ى ال��م��ب��ادئ والخطوط
التوجيهية العلمية ،وال��ت��ي ت��ت��ن��اول جميع قطاعات
السلسلة الغذائية ،ول��ه��ذا أهمية خاصة ف��ي البلدان
ال��ن��ام��ي��ة ف���ي س��ع��ي��ه��ا إل���ى ت��ح��س��ي��ن س�لام��ة األغ��ذي��ة
وجودتها ورفع مستوى التغذية ،لك ّن هذا األمر يتطلب
مستوى عاليا ً من االلتزام السياسي.
ويمكن أن ت��ك��ون ال��رق��اب��ة على األغ��ذي��ة ضعيفة،
في كثير من البلدان ،بسبب كثرة التشريعات وتعدّد
جهات االختصاص وبسبب نقاط الضعف في الرقابة
والرصد واإلنفاذ .وتسعى الخطوط التوجيهية التالية
إل���ى ت��ق��دي��م ال��م��ش��ورة للسلطات ال��وط��ن��ي��ة ف��ي شأن
استراتيجيات تقوية ُنظم الرقابة على األغ��ذي��ة ،بما
ّ
الغش والتحايل،
يضمن حماية الصحة العامة ويمنع
وي��ت��ج��ن��ب ت��ل��وي��ث األغ���ذي���ة ،وي��س��اع��د ع��ل��ى تسهيل
التجارة .ومن شأن هذه الخطوط التوجيهية أن تساعد
السلطات على اختيار أنسب الخيارات في ُنظم الرقابة
على األغ��ذي��ة ،م��ن حيث التشريع والبنية األساسية
وآل��ي��ات اإلن��ف��اذ .وت��وض��ح الوثيقة المبادئ الواسعة
التي تحكم ُنظم الرقابة على األغذية ،وتقدم أمثلة على
البنية األساسية واألساليب التي يمكن أن تسير عليها
النُظم الوطنية .وتستهدف هذه الخطوط التوجيهية
السلطات الوطنية المعنية بضمان سالمة األغذية
وج��ودت��ه��ا م��ن أج��ل مصلحة المستهلكين والصحة
العامة .كما أنّ هذه الخطوط التوجيهية ستساعد كثيرا ً
من أصحاب المصلحة ومنهم مجموعات المستهلكين،
ومنظمات الصناعة والتجارة ،ومجموعات المزارعين
وأي مجموعات أو رابطات أخرى تؤثر في السياسة
الوطنية في هذا المجال.

وزير العمل الليبيري بحث مع جمعة
العالقات الثنائية و�أو�ضاع العامالت
استقبل المدير العام للمغتربين
هيثم جمعة ،في مكتبه في المديرية
في الجناح ،وزي��ر العمل الليبيري
نيتو زرزار ،على رأس وفد من كبار
الموظفين ف��ي وزارات الخارجية
والداخلية والعمل في ليبيريا ،في
ح��ض��ور رئ��ي��س المجلس الوطني
للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
رئيس الجالية اللبنانية في ليبيريا
عزت عيد.

وتمحور البحث خالل اللقاء ،حول
تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين
ودور الجالية اللبنانية في ليبيريا،
كما تطرق المجتمعون إل��ى وضع
العامالت الليبيريات في المنازل
ف��ي لبنان .وأب���دى ال��وف��د ارتياحه
لتجاوب السلطات اللبنانية بمعالجة
أوضاعهن وتسهيل أم��وره��ن ،كما
أعرب الوزير الليبيري عن ارتياحه
للقاءات التي عقدها مع المسؤولين

اللبنانيين ،والتي شملت وزير العمل
سجعان ق��زي ،والمديرية العامة
ل�لأم��ن ال��ع��ام ،ووزارة الخارجية
والمغتربين ،وخصوصا ً المديرية
العامة.
وات��ف��ق ال��ج��ان��ب��ان ع��ل��ى ت��ب��ادل
الخبرات والنشاطات ،وقد أولم جمعة
على شرف الوفد الزائر ،في حضور
عدد من الشخصيات االغترابية.

االتحاد الع ّمالي :دعوة اللجان �إلى �إقرار
م�شروع ال�سل�سلة خطوة �إيجابية باتجاه ّ
الحل
اعتبر االتحاد العمالي العام ،في
بيان ،أنّ «دع��وة اللجان النيابية
المشتركة لمناقشة وإق��رار مشروع
قانون سلسلة الرتب والرواتب التي
باتت عبئا ً ثقيالً يكبل حقوق موظفي
القطاع العام في اإلدارة واألس�لاك
ال��ع��س��ك��ري��ة واألم��ن��ي��ة واألس���ات���ذة
والمعلمين في ال��م��دارس الرسمية
والمتقاعدين ،هي خطوة إيجابية في
المعجل ،ال سيما أنّ األمر
اتجاه الح ّل
َّ
أشبع درسا ً في أكثر من لجنة نيابية
مشتركة ووزاري��ة ومع ممثلي هيئة
تنسيق روابط المعلمين واألساتذة
وموظفي القطاع العام ،مع التأكيد
على أنّ تمويل سلسلة الرواتب تأتي
من واردات الخزينة ومن الضرائب
ال��م��ب��اش��رة ،وخ��ص��وص �ا ً الضرائب
على الريوع واألرباح وأيضا ً من س ّد
مزاريب هدر المال العام في واردات
الجمارك في المرفأ والمطار والمعابر

البرية ،باإلضافة إلى الدوائر المالية
والعقارية التي شنّ وزير المال حملة
عليها لمكافحة الفساد وال��رش��وة
ولقمعها ،م��ا يكفي ال��خ��زي��ن��ة من
واردات تؤمن كلفة الخزينة وأكثر،
م��ا يعفي األج���راء والموظفين من
أعباء الضرائب غير المباشرة وزيادة
الضريبة على القيمة المضافة وغيرها
من الرسوم الجائرة ،وخصوصا ً رسم
االستهالك الداخلي على المشتقات
النفطية ،ال سيما البنزين ،ما يثقل
كاهل ذوي الدخل المحدود ويفقد
تصحيح سلسلة الرتب وال��روات��ب
قيمتها ويزيد األع��ب��اء على القدرة
ال��ش��رائ��ي��ة ،م��ا يستدعي تصحيح
األج��ور ف��وراً ،وخصوصا ً أنّ ارتفاع
معدالت التخضم فاقت  37في المئة
من نسب غالء المعيشة».
وأش��ار االت��ح��اد إل��ى أنّ «تعجيل
لجنة اإلدارة وال��ع��دل في الموافقة

على اقتراح القانون القاضي بتعديل
قانون الضمان االجتماعي ،لجهة
استفادة المضمونين من التغطية
الصحية واالستشفائية بعد بلوغ
س��نّ التقاعد وف��ق التعديالت التي
اجمعت عليها لجنة الصحة النيابية،
يدفع بهذا القانون للتصويت عليه
ف��ي أول جلسة نيابية تشريعية،
باعتباره أهم المواضيع الضرورية
التي تؤمن خدمة المواطنين».
ورأى أنّ «إق���رار ه��ذا المشروع
يعتبر خطوة مه ّمة باتجاه التقاعد
والحماية االجتماعية ،كبديل من
نظام نهاية الخدمة القائم حاليا ً
والذي لم يعد يعمل به في أكثر بالد
العالم تخلفاً ،وخصوصا ً أنّ وجود
أكثر من نظام يتعلق ب��األج��راء هو
مخالفة صريحة للدستور اللبناني
ولوحدة التشريع».

فقيه �شارك في اجتماعات منظمة العمل العربية
شارك نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية
نائب رئيس االتحاد العمالي العام حسن فقيه ،في اجتماعات
الدورة الثانية والثمانين لمجلس إدارة المنظمة التي عقدت
في القاهرة.
وأشار فقيه إلى أنه «جرت مناقشة جدول مؤتمر المنظمة
الذي سيعقد نهاية شهر نيسان المقبل في الكويت ،كما جرى
عرض ومناقشة ورقة العمل التي قدمها من قبل مجلس اإلدارة
ولجنة الحريات النقابية في المنظمة للمرة الثانية ،وهي

بعنوان «لتعزيز التماسك النقابي العربي» ،وتهدف إلى توفير
المخارج لألزمة النقابية العربية وتقديم الحلول».
وأك��د «ح��رص المنظمة على إيجاد مساحات للتالقي
والحوار لتفعيل عمل المنظمة وضمانة حقوق العمال العرب
الذين يتعرضون للظلم والتعذيب ،وخصوصا ً العمال
الفلسطينيين ،في ظ ّل االحتالل اإلسرائيلي الظالم والقمعي،
وكذلك ما استجد من ظالمة للعمال في بعض الدول العربية
الملتهبة أمنيا ً والمضغوطة اقتصادياً».

�إحالة �شركة «مكتافارم» �إلى النيابة العامة
أح��ال وزي��ر الصحة العامة وائ��ل أب��و ف��اع��ور شركة
«مكتافارم» المستوردة لألدوية والشركة المص ّنعة فايزر
 Pfizerوالمسؤول في المكتب العلمي لهذه الشركة
سامر.ر ،إلى النيابة العامة التمييزية بتهمة «تقصير
ينطوي على احتيال واضح أدى إلى تحقيق أرباح غير
مشروعة.
وحسب بيان صادر عن المكتب اإلعالمي لوزير الصحة،
تبيّن للوزارة «أنّ خفوضات ملحوظة طرأت على أسعار
ال��دواء  Ariceptبلغت  59.4في المئة لعيار  10ملغ
و 70.53في المئة لعيار  5ملغ ،من دون أن يتم اإلبالغ في

حينه عن هذه الخفوضات» ،علما ً أنّ إبالغ الوزارة عن هذه
األسعار ،استنادا ً إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وأسس
تعيير األدوية في لبنان ،هو من مسؤولية الشركة المنتجة
والشركة المستوردة».
من جهة أخرى ،أحالت وزارة الصحة إلى النيابة العامة
االستئنافية في الشمال بنا ًء على طلبها ،نتائج الفحوصات
المخبرية والتحاليل التي أجريت لعيّنات السكر المأخوذة
من مرفأ طرابلس« ،والتي تبيّن أنها غير مطابقة» بحسب
بيان الوزارة.

نكد لـ«البناء» :فر�صة لجذب الم�ستثمرين �إلى البقاع رغم امتعا�ض المغر�ضين
ّ
والحد من التلوث
وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطن
زحلة ـ أحمد موسى
وعد أسعد نكد ووف��ى ،وكان وفاؤه
بإيصال الكهرباء  24\24ساعة لزحلة
وقضائها ل��ـ  16قرية وب��ل��دة بمثابة
انتصار لـ  53ألف مشترك يشكلون ما
يزيد عن مئتي أل��ف نسمة منتشرين
على بقاع أرض تض ّم مئات المؤسسات
الصناعية وال��زراع��ي��ة والسياحية
وال��ت��ج��اري��ة ،ف��ض�لاً ع��ن المؤسسات
الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الدخل،
على مجموعة صغيرة تسرق أم��وال
المواطنين الكادحين ،من خالل «فواتير»
تار ًة «وهمية» وأخرى «مرتفعة السعر»،
م��ن دون احتساب م��ا يصرفونه من
كهرباء ،هو عمل «مافياوي» بامتياز
من قبل أصحاب المولدات ،فضالً عن
تلوث البيئة والخطر الذي تشكله هذه
المولدات على الصحة العامة.
مروحة ابتزاز للمواطنين ،في ظ ّل
ياب د ََف َع
غياب أي محاسبة رسمية ،غِ ٌ
بعض أص��ح��اب ال��م��ول��دات إل��ى رفع
منسوب ابتزازهم للمواطنين على خلفية
ط��رح موضوع االشتراكات المرتفعة
لبدالتهم المالية التي يستوفونها من
المشتركين في زحلة وقرى قضائها.
أب��دى المواطنون ارت��ي��اح�ا ً عارما ً
في زحلة وقضائها ،فرفعت الالفتات
مرحبّة وش��اك��رة وممتنة لمن أنجز
م��ا ك��ان بالنسبة إليهم حلما ً بالنور
وطرد العتمة .حزم األمر وشكلت اله ّمة
الجامعة وح��دة تكاملية بين «شركة
كهرباء زحلة» بشخص رئيس مجلس
إدارتها ومديرها العام أسعد نكد ،وبين
أبناء مدينة زحلة وأهالي وسكان 16
عشرة بلدة وق��ري��ة ف��ي قضاء زحلة،
ناهزوا  53ألف مشترك ،يشكلون نحو
 200ألف نسمة« ،فكهرباء زحلة من ّورة
وال تناور» وفق تعبير نكد لـ«البناء».

خروج على «االتحاد»

قبل أيام من انطالق العمل بمشروع
إنتاج الكهرباء ،من قبل شركة كهرباء
زح��ل��ة ،وت��زوي��د المدينة بالكهرباء
24\24ساعة ،كخطة تجريبية كانت
تجربة ناجحة ،برز انقسام في مدينة
زحلة ،محوره خالفات بين أصحاب
ال��م��ول��دات ،ال��ذي��ن أك��د أغلبهم رفض
م��ا أطلق عليه اس��م «ات��ح��اد أصحاب
المولدات في البقاع األوسط» ،معلنين
الخروج منه ،ال سيما أنهم ض ّد االستمرار
في سياسة الترهيب واالبتزاز ،مؤيدين
م��ش��روع اإلن��ت��اج المقدم م��ن كهرباء
زح��ل��ة ،ومبدين استعدادهم لوضع
أنفسهم ومولداتهم في تص ّرف الشركة.
كما أكدوا أنّ «االتحاد» ال يعنيهم ،ال من
قريب وال من بعيد وهم غير معنيين بأيّ
من قراراته التي وصفوها بأنها «غير
رسمية وغير قانوينة» ،وخصوصا ً أنّ
االتحاد ال يملك أية صفة قانونية ،وأنه
يُ��دار من قبل شخص واح��د ،ال ه� ّم له
سوى االبتزاز وبات معروفا ً لدى الجميع
ولدى ك ّل األجهزة األمنية والعسكرية
التي اتخذت قرارا ً بمتابعة المخالفات
والخروقات من قبل المخلين.
وقد برز استياء شعبي عارم في زحلة
وقرى قضائها ،من األسلوب الذي اتبعه
أصحاب المولدات الخاصة وابتزازهم
المشتركين الذين استبشروا خيرا ً بما
وع��د ب��ه أسعد نكد ووف���ى ف��ي تأمين

الكهرباءلزحلةوقضائها24\24ساعة،
فحقق لهم حلما ً بعد عشرات السنين
من «حكم العتمة وضجيج الموالدات
واب��ت��زاز أصحابها ل��ه��م» ،الفتين إلى
الجشع لدى هذه الفئة التي استنزفت
أموالهم منذ سنوات طويلة ،من دون
حسيب أو رقيب من وزارة الطاقة ،رغم
تراجع أسعار المحروقات ،وخصوصا ً
المازوت.

شلهوب

وفي هذا السياق ،سأل رئيس جمعية
تجار زحلة إيلي شلهوب :إلى متى نبقى
أس��رى أصحاب المولدات وجشعهم؟
فرغم انخفاض سعر صفيحة المازوت
 7000ليرة ،ال يزال أصحاب المولدات
ي��س��ت��وف��ون ال��ب��دالت نفسها ،بحيث
تتجاوز أسعار الطاقة عند بعضهم 900
ليرة للكيلواط الواحد ،بتجاهل كامل
لك ّل تعاميم وزارة الطاقة التي تحدّد
ألصحاب المولدات تسعيرة الكيلو واط
الواحد شهرياً ،فأصحاب المولدات ال
يعترفون إال بتسعيرتهم التي تفوح
منها رائحة الجشع وال ش��يء غيره.
وأك��د شلهوب لـ «البناء» «أنّ مشروع
إنتاج الطاقة وتغذية مدينة زحلة وقرى
قضائها التي تتغذى بالكهرباء من شركة
كهرباء زحلة  24\24ساعة ،انتصار
على العتمة التي طالت طويالً وتخفيف
للتلوث الناجم عن المولدات الخاصة،
واألهم تخفيف العبء االقتصادي الذي
أنهك جيوب المواطنين في المنطقة،
م��ا وف��ر على المواطن أع��ب��اء إضافية
طال انتظارها لسنوات» ،مناشدا ً «ك ّل
المعنيين في القطاع الكهربائي في لبنان
بالتدخل لوقف مهزلة مافيا المولدات
التي استفحلت مؤخرا ً وازدادت وقاحة
مع قيامها بتظاهرة من أجل عرقلة عجلة
م��ش��روع اإلن��ت��اج ال��ذي تنفذه كهرباء
زحلة».
وأوض�����ح ش��ل��ه��وب أنّ «ال��ت��ج��ار
والقطاعات االقتصادية كانوا في صدد
رف��ع ش��ك��وى إل��ى وزارت����ي االقتصاد
والداخلية للجم احتكار وابتزاز أصحاب
المولدات الذين لم يبادروا إلى تخفيض
أس��ع��ار ال��ب��دل ال��م��ال��ي ال���ذي ي��ت��راوح
بين  150و  200ألف لقاء ك ّل خمسة
أمبير ،مع اإلبقاء على  900ليرة كسعر
للكيلواط».

سلّوم

وأك��د سعيد سلوم ،من جهته« ،أنّ
االعتراضات على هذا المشروع تأتي
من أصحاب المولدات فقط ،ألنّ هؤالء
«سيتض ّررون» بعد أن تتأ ّمن الكهرباء
 24/24ساعة لمدينة زحلة وقرى
وبلدات القضاء التي تتغذى من مشروع
كهرباء زحلة» .وقال« :حتى اآلن ال إدارة
حكيمة في لبنان لقطاع المولدات من
قبل الدولة».
وأوض��ح «أنّ شركة كهرباء زحلة
ّ
الحق في إنتاج الكهرباء وتوزيعها،
لها
أما أصحاب المولدات فال صفة قانونية
لهم في الموضوع» ،معلقا ً آماال ً كبيرة
«ع��ل��ى تحريك العجلة االقتصادية
والصناعية وال��زراع��ي��ة والسياحية
والخدماتية ،من خالل مشروع إنتاج
كهرباء زحلة الذي أبصر النور أخيراً».
ويلفت سعيد سلّوم إلى أنه «مع وصول
الكهرباء 24\24ساعة يوميا ً يجعلنا،

نكد متحدثا ً إلى الزميل موسى
كصناعيين ،أم���ام ح��رك��ة إنتاجية
أفضل» ،مشيرا ً إلى «أنّ كهرباء زحلة
شجعت المستثمرين وجذبت المزيد من
االستثمارات في مجاالت عدة في البقاع،
وبالتالي نكون أمام نهضة استثمارية
وإنتاجية ووظائفية».

تجمع المخاتير

يعتبر تجمع مخاتير قضاء زحلة
وبلديات القضاء ،وه��و من المؤيدين
لمشروع اإلن��ت��اج ،أنّ مطالبه تحققت
في «مكافحة ظاهرة أمعنت طويالً في
سرقة أموال أهالي قضاء زحلة ،من دون
حسيب وال رقيب أو أي رادع ،من خالل
وص��ول مشروع إنتاج كهرباء زحلة
الذي يراعي المصلحة االقتصادية ألكثر
من  53ألف مشترك ،ضمن امتياز كهرباء
زحلة ،ما يؤمن مصلحة أكثر من مئتي
ألف بقاعي انتظروا هذا الحلم للتخلص
من كابوس المولدات».

عمل ال يتوقف حتى في الظروف المناخية الصعبة

«جمعية ال�صناعيين»:
�إلغاء «الخط الأخ�ضر»
م�ضر بالقطاع
ّ
تعليقا ً ع��ل��ى اإلج�����راءات التي
تنفذها مديرية الجمارك في مرفأ
ب���ي���روت ،الس��ي��م��ا إل���غ���اء «ال��خ��ط
األخضر» وتمرير البضائع والمواد
األولية كافة على المسلك الجمركي
ال��م��س��م��ى «ال��خ��ط األح���م���ر» ،رأت
جمعية الصناعيين اللبنانيين ،في
بيان« ،أنّ التدابير المنفذة حاليا ً
والتي ترافقت مع ضعف اإلمكانات
البشرية واللوجستية ،أدت إلى بطء
شديد ف��ي تخليص ال��م��واد األولية
المستوردة لصالح الصناعيين ،ما
انعكس ضررا ً على أوضاعهم ،وزاد
في تكاليف اإلنتاج التي هي مرتفعة
أصالً ،إضافة إلى فقدانها من مخازن
بعضهم».
و»مع تأييدها لشفافية العمل الذي
تقوم به وزارة المالية ،وحرصها
على مصالح الصناعيين الخاضعين
للقانون» ،طالبت الجمعية «بإعادة
ال��ع��م��ل س��ري��ع �ا ً ب��ال��خ��ط األخ��ض��ر،
وخصوصا ً ف��ي م��ا يتعلق بالمواد
المعروفة المنشأ والمواصفات التي
يستوردها الصناعيون باستمرار».

نكد

أشرف عشرات المهندسين والفنيين
اللبنانيين والبريطانيين على مشروع
إنتاج الطاقة لزحلة والذي يؤمن التيار
الكهربائي بالكامل ،بطاقة إنتاجية تصل
إلى حدود  60ميغاوات.
ومع بلوغ المشروع مراحله األخيرة،
امتعض ع��دد م��ن أص��ح��اب المولدات
الخاصة في زحلة ،مهدّدين بإحراق
معمل اإلن��ت��اج وع��دم السماح بتنفيذ
المشروع على حساب مولداتهم ،حتى
أنّ بعضهم أطلق الرصاص على عدد من
محوالت الشركة ،بهدف تعطيلها وثني
الشركة عن عن المضي في تنفيذه.
اكتملت الهيكلية الفنية لمعمل
اإلنتاج ،بالكامل ،وت ّمت تجربته األولى
بنجاح ،وف��ق م��ا أك��ده رئيس مجلس
اإلدارة والمدير العام لشركة كهرباء
زحلة أسعد نكد ،الذي أعلن لـ «البناء»
أنّ «الحلم تحقق والمعمل أنجز ،في
إطار مواصفات عالمية ومعايير بيئية
وصحية ،وأنّ العتمة انتهت وح � ّل
مكانها النور ال��ذي يستحقه مشتركو
كهرباء زحلة الذين لم يتأخروا يوما ً عن
دفع مستحقاتهم المالية ،واألهم من ك ّل
ذلك أن المعمل يستوفي ك ّل الشروط
المطلوبة بيئيا ً وص��ح��ي�اً ،وف��ق ك ّل
الدراسات الفنية والبيئية ،على عكس
المولدات الخاصة التي تنتشر بين
المنازل مع قساطل دخان يصل مباشرة

شلهوب

سلوم

إلى غرف األهالي».
البقاع ،وزحلة تحديداً ،أمام تجربة
نموجية ف��ي ال��ع��ام  ،2015أطلقتها
مؤسسة كهرباء زحلة بهدف تأمين
الكهرباء  24/24ف��ي مناطق زحلة
والجوار .األنظار شاخصة إلى تغذية
زحلة وقضائها بالتيار الكهربائي بعد
العتمة التي دامت طويالً ،وفي هذا اإلطار
أوضح نكد «أنّ مشروع تأمين الكهرباء
لزحلة  24/24قد بدأ ،وأنّ التيار تأ ّمن،
دفعة واحدة ،في القرى والبلدات التي
تتغذى م��ن ال��م��ش��روع وه���ي :زحلة،
أبلح ،نيحا ،النبي أيال ،الفرزل ،رياق،
علي النهري ،حارة الفيكاني ،تعلبايا،
سعدنايل ،ب ّر الياس ،المرج ،الروضة،
قاع الريم ،وح ّزرتا».
وأضاف« :هذه المناطق تتبع لكهرباء
شركة زحلة ،والمشروع هو عبارة عن
 60ميغاوات تؤ ّمن الكهرباء 24/ 24
ساعة لـ 53ألف مشترك» ،موضحا ً «أنّ
المشروع ينطلق من كون دفتر شروط
م��ؤس��س��ة ك��ه��رب��اء زح��ل��ة يسمح لها
باإلنتاج والتوزيع ،وهي ستقوم بإنتاج
الكهرباء وتوزيعها  ،24/24في أوقات
التقنين.
ولفت نكد إلى «أنّ أصحاب المولدات
ليست لهم أي صفة رسمية ،فالفارق كبير
في التعرفة بين تأمين الكهرباء بواسطة
المولدات وتأمينها عبر معمل الكهرباء،
وفي نسبة التلوث» ،مشيرا ً إلى «النقمة
الكبيرة التي يواجهها أصحاب المولدات
والناجمة من األسعار الخيالية التي
يتقاضونها من أهالي زحلة ،وخصوصا ً
أنهم ال يلتزمون بالتسعيرة التي تضعها
وزارة الطاقة».
وأضاف« :إنّ مؤسسة كهرباء زحلة

تلحظ تأمين إض��اءة الطرقات ،حتى
خ�لال الليل ،أي الفترة الممتدة من
منتصف الليل حتى السادسة صباحاً،
عكس المولدات التي ال تؤ ّمن الكهرباء
في هذا الوقت ،كما أنّ توفير الكهرباء
 24/24سيؤ ّمن ض� ّ
�خ المياه على
م��دار الساعة ،فضالً عن نمو الحركة
االقتصادية وال��زراع��ي��ة والصناعية
وال��ح��رك��ة اليومية ،وخ��ص��وص�ا ً بعد
تخفيف أعباء مالية عن كاهل المواطنين
 ،وإيصال الكهرباء التي نؤمنها على
التوتر المتوسط وليس المنخفض،
كما هي الحال بالنسبة إلى المولدات،
فالمعمل يدفع ضرائب للدولة ،في حين
أنّ أصحاب المولدات ال يدفعون شيئاً،
والمعمل يؤ ّمن الكهرباء بفولتاج ثابت
على عكس المولدات».
وتابع نكد« :نسعى من خ�لال هذا
المشروع إلى جذب المستثمرين إلى
منطقة البقاع إلنشاء مصانع ،نظرا ً إلى
الكهرباء المتوفرة على م��دار الساعة،
بكلفة أق���ل م��ن بقية ال��م��ن��اط��ق ،إل��ى
جانب توفر األراض���ي لهذا النوع من
المشاريع».
وش��رح كيفية عمل المعمل قائالً:
«ينتج معمل زحلة الكهرباء بواسطة
الفيول ويمكن تحويله ف��ي المرحلة
المقبلة إل��ى اإلن��ت��اج على الغاز الذي
سيحقق وفرا ً يتخطى  40في المئة».
وخ���ت���م ن���ك���د« :إنّ ال��ت��س��ع��ي��رة
المعتمدة ،هي نفسها التي تعتمدها
مؤسسة كهرباء لبنان ،لكنها تأخذ في
االعتبار ساعات التقنين ،أي بما يوازي
نحو  130إلى  140ليرة عن ك ّل كيلوواط
تغذية».

نكد متفقدا ً ورش الصيانة خالل العاصفة

لجنة المحامين وزعت ملخ�ص ًا عن التعديالت المقترحة
والمالكون طالبوا بت�صحيح الإيجارات
وزعت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل
قانون اإليجارات ملخصا ً عن التعديالت المقترحة
من قبلها على قانون اإليجارات ،وهي:
 «ال��ع��م��ل ب��ق��ان��ون اإلي���ج���ارات االستثنائي 92/160إلى حين االنتهاء من التعديالت واختيار
أعضاء محايدين لمناقشة القانون.
 تحديد بدل الزيادة عن عام  2012بـ  8.12فيالمئة.
 بدء التعديالت من المادة  1إلى  58بطريقةمنهجية ،ول��ي��س ب���دءا ً م��ن ال��م��واد المبطلة من
المجلس الدستوري ،وخصوصا أنّ هناك تخوفا ً
من عدم األخ��ذ بالتعديالت وعرقلتها بعد إقرار
تعديل اللجنة ،وبالتالي يجب ال��ح��رص على
النظر بالتعديالت المقدمة بشكل جدي ال المماطلة
وعرقلتها كما يحصل».
ودعت اللجنة إلى «رفع االستفادة من الصندوق
إلى  7أضعاف وربطها بالمستأجر الفرد» ،وإلى
«ربط الصندوق بإمكانية حصول المستأجر على
مساعدة الصندوق البالغة  45في المئة دفعة
واح��دة لقاء إخالئه المسكن من السنة األول��ى أو
الثانية» ،و«تحديد بدل المثل بـ  1في المئة من
قيمة المأجور عند دفع بدل اإليجار ،على أن يدفع
الصندوق للمستأجر تعويض اإلخالء عند إخالئه
المأجور على أساس  5في المئة من قيمة المأجور

أو معدل  45إلى  50في المئة من ثمن المأجور من
دون تناقص».
كما طالبت بـ«مساواة األماكن السكنية الفخمة
باألماكن العادية لناحية االستفادة من الصندوق
والتعويض» ،و«بتعديل المادة  29لتشمل استفادة
أبناء المستأجر وأصوله من التمديد قبل وبعد
 ،»92/7/23و«تخفيض نسبة المشاركة في
النفقات المشتركة واألقسام المشتركة وحصرها
ب��اإلص�لاح��ات الصغرى داخ��ل المأجور وليس
باإلصالحات الكبرى خ��ارج المأجور بعد إلزام
المستأجر بدفع بدل المثل الحقيقي للمأجور»،
و«تحديد تعويض اإلخالء بـ 50في المئة وليس
بـ  4و  6أضعاف بدل المثل خاصة بعد تخفيض
نسبة بدل المثل».
وف��ي المقابل ،طالب المالكون القدامى ،في
كتاب مفتوح إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري
والنواب ،بأن «يحافظوا على صدقية تشريعاتهم
والقوانين التي أق ّرت بشبه إجماع ،وعلى صوابية
ّ
الشك
قرار المجلس الدستوري الموقر لئال يطاول
القوانين السابقة منها والالحقة ،في ما لو خضعوا
للتهويل والمبتزين أيا ً كانوا وأينما كانوا رحمة
بهيبة الدولة والمسؤولين فيها وممثليها الكرام».
وأك��دوا «ما صرح به دول��ة الرئيس بري بأنه
ال يجوز أن يكون ح ّل مشكلة قانون اإليجارات

على حساب المالكين أو المستأجرين وإصرارهم
على أن ينالوا حقوقهم كاملة ،وليس بالتقسيط
لتوفير معيشتهم مع عيالهم وأوالدهم من أموالهم
وإيرادات أمالكهم ،بعدما حرموا ذلك أعواماً».
وش �دّدوا على أنّ أمالكهم «ليست معروضة ال
للمشاركة وال للبيع وال لتوريثها للمستأجرين
وأوالده���م وأنسبائهم ،وم��ن يريد أن يتكارم مع
المستأجرين فليتكارم من أمواله وأمالكه ،وليس
م��ن أم���وال المالكين القدامى وأمالكهم والذين
حملتهم الدولة األعباء نيابة عنها ألكثر من ربع
قرن».
ودعا المالكون إلى «اعتماد مكيال واحد ومعيار
واح��د يطبق على جميع المعامالت واإلج��راءات
وفي جميع القطاعات ،تطبيقا ً للعدالة والمساواة»،
معربين عن رفضهم «الظلم والغبن واإلجحاف
واالنحياز إلى المستأجرين وتفصيل القوانين على
قياس واضعيها من أجل ضمان المصالح الخاصة
على حساب المصلحة العامة في السابق».
كما طالبوا بـ«تصحيح إيجاراتهم ورفعها
بنسبة ارتفاع الح ّد األدنى لألجور نفسها وإعطائهم
زي����ادات غ�ل�اء المعيشة نفسها ال��ت��ي أعطيت
للموظفين والعمال واألجراء ونواطير البنايات من
أجل تطبيق العدالة والمساواة بين الجميع وفي
ك ّل القطاعات ،وفق ما يطالب به المستأجرون».

