
خالل السنوات املاضية، لجأت الحكومة الى دعم املازوت في فترات محددة، وذلك بحّجة 
الدعم كانت تعّد فرصة  أن فترة  إال  الفقراء...  ارتفاع سعر هذه املادة عن  رفع عبء 
أن  دون  من  الدعم،  رفع  بعد  لبيعه  املازوت  تخزين  يجري  إذ  والتجار،  للشركات  ذهبية 
يفيد املستهدفون منه، ونتيجة ذلك ألغت الحكومة الحالية هذا العام دعم املازوت، 

معتمدة الحل األسهل، بداًل من البحث في خيارات توصل الدعم الى من يحتاج إليه... 

سلبيًا في السنوات املاضية بسبب 
ه��ي��م��ن��ة ال����ش����رك����ات وال����ت����ج����ار ع��ل��ى 
السوق عبر استغالل الدعم لتخزين 
امل�����ازوت س��ع��ي��ًا ال���ى ب��ي��ع��ه ب��ع��د رف��ع 
أرب��اح خيالية، فإن  الدعم واكتساب 
االعتداد بعدم دعم املازوت ال يعّد ذا 
منفعة، وخصوصًا لدى الفقراء ومن 
يحتاجون فعاًل الى الدعم... عدد من 
امل��ع��ن��ي��ن وال���خ���ب���راء االق��ت��ص��ادي��ون 
أكدوا أن الحل ال يكون بإلغاء الدعم، 
على  الدعم  لتوزيع  آلية  بإيجاد  بل 
الفقراء، ومنها االعتماد على قاعدة 
ال��ب��ي��ان��ات اإلح��ص��ائ��ي��ة ل��ع��دد األس��ر 
ال��ف��ق��ي��رة ف���ي ل��ب��ن��ان، ب��ح��ي��ث ي��ج��ري 
ت����وزي����ع ال����دع����م إم�����ا م����ادي����ًا أو ع��ب��ر 

بونات من خالل البلديات... 
فقد أعلن أكثر من وزير في الحكومة 

اقتصاد

رشا أبو زكي 

م���ع ه��ب��وب أول����ى ع���واص���ف ال��ش��ت��اء، 
الفقراء في  البرد على بيوت  سيطر 
اللبنانية،  وال��ب��ل��دات  ال��ق��رى  ج��م��ي��ع 
فقد وصل سعر صفيحة املازوت الى 
مستويات قياسية تعّدت ال� 23 ألف 
ليرة! إذ يشير سكان القرى الى أنهم 
يحتاجون الى صفيحة مازوت يوميًا 
ليّتقوا البرد القارس، إال أن انخفاض 
ال��ق��درة ال��ش��رائ��ي��ة ف��ي مقابل ارت��ف��اع 
أسعار جميع السلع، وامتدادها الى 
م��ن الصقيع  امل���ازوت جعل  صفيحة 
تعمل،  مدفأة  فال  اليومي.  صديقهم 
وال »وج����اق« ي��ت��وه��ج، وال ب��دي��ل في 
ظ����روف ك��ه��ذه ع��ن م����ازوت ال��ش��ت��اء... 
وإن كان دعم املازوت قد اتخذ منحى 

دعم المازوت للفقراء ممكن
نظام البونات معمول به عالمّيًا والتعاون مع البلدّيات هو المدخل

أن ال0 دع��م ه��ذا العام على امل��ازوت، 
وذل��ك بعدما عملت الحكومة منذ 3 
س��ن��وات خلت على دع��م ه��ذه امل��ادة، 
ب���اس���ت���ث���ن���اء ب����داي����ة ال����ع����ام ال����ج����اري 
ح��ي��ث أوق����ف ق����رار ال���دع���م ب���ق���رار من 
وزي��ر الطاقة وامل��ي��اه ج��ب��ران باسيل 
بعدما ارتفعت الشكوى من سيطرة 
ال����ش����رك����ات ع���ل���ى امل����������ازوت امل����دع����وم 
وت��خ��زي��ن��ه... وت��ش��ي��ر م��ص��ادر عاملة 
أن مصافي  ال��ى  النفطي  القطاع  في 
ال���ن���ف���ط ت���ب���ي���ع 4 م����الي����ن ل���ي���ت���ر م��ن 
امل������ازوت ي��وم��ي��ًا م��ب��اش��رة م���ن ب��اح��ة 
ال��ى 700 أل��ف ليتر  املصفاة، إض��اف��ة 
ي���وم���ي���ًا ت���ب���اع ال�����ى ش����رك����ات ت���وزي���ع 
ال��ن��ف��ط، وي���زي���د ت���وزي���ع امل������ازوت مع 
ب���داي���ة ف��ص��ل ال���ش���ت���اء ل���ي���ق���ارب ال����� 5 
امل����ازوت سيستمر في مالين ليتر يوميًا. وتلفت املصادر  ال���ى أن س��ع��ر 

االرت���ف���اع ب��ح��ي��ث س��ي��زي��د 900 ل��ي��رة 
حتى يوم رأس السنة، ليصبح سعر 
ليرة، كذلك  ألفًا و900  الصفيحة 23 
م��ن امل��ت��وق��ع أن يستمر االرت��ف��اع مع 

بداية العام املقبل. 
وتؤكد املصادر أن آلية دعم املازوت 
ال����ت����ي اع���ت���م���دت���ه���ا ال���ح���ك���وم���ة خ���الل 
ال���س���ن���وات ال���ث���الث امل��اض��ي��ة ل���م تكن 
س��وى طريقة لزيادة أرب��اح ع��دد من 
ش��رك��ات ت��وزي��ع امل��ح��روق��ات، إضافة 
ال������ى ت����أم����ن ع���م���ل ل����ع����دد ك���ب���ي���ر م��ن 
الشركات الوهمية التي أنشئت لكي 
تعمل فقط خالل فترة الدعم، بحيث 
ت��ش��ت��ري ك��م��ي��ات ك��ب��ي��رة وت��خ��زن��ه��ا 
ال��دع��م...  ف��ت��رة  ان��ت��ه��اء  لتبيعها بعد 
وفي حالة كهذه، ما هي اآللية التي 
م���ن امل��م��ك��ن أن ت��ع��ت��م��ده��ا ال��ح��ك��وم��ة 

لدعم من يحتاج فعاًل الى الدعم؟ 
املجال  ف��ي  العامل  امل��ص��در  يلفت   -1
أن  الحكومة  أن بإمكان  ال��ى  النفطي 
ت��ح��دد ح��اج��ة ك���ل م��ن��ط��ق��ة ل��ل��م��ازوت 
امل��دع��وم، عبر دراس���ات متخصصة، 
وب��ح��ي��ث ت��خ��ّص��ص م��ح��ط��ات وق���ود 

ال ت��ع��ط��ي امل��������ازوت امل����دع����وم إال مل��ن 
ترد أسماؤهم في الئحة املشمولن 
القرى  أن مخاتير  بالدعم، ويوضح 
ي���ع���رف���ون ج���ي���دًا األس�����ر ال��ف��ق��ي��رة في 
التعاون  يمكن  وبالتالي  مناطقهم، 

معهم في هذا اإلطار. 
االق��ت��ص��ادي غسان  الخبير  ي��رى   -2
ديبة أن دعم املازوت يجب أن يدخل 
ض���م���ن س���ي���اس���ة ع����ام����ة الس���ت���ه���داف 
ال�����ف�����ق�����راء، ب���ح���ي���ث ي���م���ك���ن ال����رج����وع 
ال�����ى ال���ق���اع���دة ال���ب���ي���ان���ي���ة امل����وج����ودة 
ف���ي اإلح���ص���اء امل���رك���زي وف����ي وزارة 
ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة، ال��ت��ي ت��ح��دد 
عدد األسر الفقيرة وتوزعها وأماكن 
توزيع  يجري  ذل��ك  وبعد  تمركزها، 
ب��ون��ات خ��اص��ة ب��ال��دع��م ع��ل��ى األس��ر 
ال����ت����ي ت���ق���ع ت���ح���ت ت���ص���ن���ي���ف »أس�����ر 
فقيرة« أو »تحت خط الفقر املدقع«، 
ويلفت الى أن نظام البونات معمول 
ب��ه ف��ي ع��دد كبير م��ن ال���دول، ومنها 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة، وه��و 
ق���اع���دة  إن  إذ  ع���س���ي���ر،  ب����أم����ر  ل���ي���س 
التنفيذ  وآل���ي���ة  م���وج���ودة  ال��ب��ي��ان��ات 
ليست م��ع��ق��دة، ع��ل��ى أن ت��دخ��ل ه��ذه 

ترافق دعم املازوت خالل السنوات الثالث 
املاضية مع أزمة تتزامن مع فترة الدعم، هي 

اختفاء كميات املازوت من السوق بصورة 
سحرية، ليتبني في ما بعد أن عددًا من الشركات، 
ومنها شركات وهمية، هي املستفيد األول من 

الدعم. والالفت في هذا اإلطار أنه على الرغم من 
أن األزمة كانت تتكرر سنويًا، إال أن أي حكومة 

لم تعمل على الغوص في أسبابها ملنع تكرارها، 
ال بل ُدرست خالل العام املاضي آلية توزيع 
للمازوت املدعوم على محطة واحدة في كل 

محافظة، بحيث ُيحصر التوزيع بنقطة مركزية 
وموّجهة، إال أن الغريب أن النقاش لم يصل إلى 

حدود اإلقرار. 

تحقيق

دراسات... وال خطط 

هي نسبة األرباح الصافية 
للدولة من كل صفيحة 
مازوت، تضاف إليها 

الضريبة على القيمة املضافة 
10 في املئة، وبذلك تصبح 
اقتطاعات الدولة من كل 

صفيحة نحو 2091 ليرة 
وفق آخر جدول لتركيب 
األسعار، بحيث بلغ سعر 
الصفيحة 23 ألف ليرة. 

6
في املئة

في بداية العام الجاري، توّقع وزير السياحة فادي 
ع���ب���ود أن ي���ك���ون امل���وس���م ال���ح���ال���ي »ق���ي���اس���ي���ًا« بكل 
البالد  ال���ذي عاشته  إل��ى االس��ت��ق��رار  ن��ظ��رًا  املعايير 
النبوءة،  تحّققت  واآلن  الدوحة.  اتفاق  توقيع  منذ 
وإن »رق��م��ي��ًا« ف��ق��ط، رغ���م ت��ب��اط��ؤ ع��ج��ل��ة االق��ت��ص��اد 

الخدماتي منذ نهاية الصيف املاضي. 
فاألرقام التي نشرتها مصلحة األبحاث والدراسات 
والتوثيق في قسم اإلحصاء التابع للوزارة، تشير 
إلى أن عدد الوافدين إلى لبنان، من سّياح ومغتربن 
لبنانّين، بلغ خ��الل األشهر ال���11 األول��ى من العام 
الجاري 2.016 مليون وافدًا، مرتفعًا بنسبة %17.6 
العام املاضي، وبنسبة  مقارنة بالفترة نفسها من 

68.8% مقارنة بعام 2008. 
وكانت الوزارة قد توّقعت أن يقارب النمّو السنوي 
للموسم  رم��ض��ان  خ���رق ش��ه��ر   

ّ
أن غ��ي��ر  عتبة %25، 

إلى  إض��اف��ة  السياسّية،  ال��ه��دن��ة  وان��ف��راط  الصيفي 
التحّوالت في البيئة االقتصادّية العاملّية، أّدت إلى 
تقصير األرقام، التي يحتاج النموذج اللبناني إلى 
نمّوها باّطراد نظرًا إلى إهمال القطاعات اإلنتاجّية 

األساسّية بعد الحرب والتركيز على الخدمات. 
 الوافدين في تشرين 

ّ
وتوضح البيانات األخيرة بأن

 
ّ

امل��اض��ي وح��ده بلغ 163833 واف���دًا، ف��ي ظل الثاني 
ارت���ف���اع ع���دد ال��ق��ادم��ن م��ن ال����دول ال��ع��رب��ّي��ة بنسبة 
8.42%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2009، ليبلغ 

72086 ويمّثل 44% من إجمالي الوافدين. 
ويتصّدر األردنّيون فئة »الوافدين العرب« بنسبة 
33%، يليهم السعودّيون والعراقّيون بنسبة %21.8 

و14.8% على التوالي. 
 األوروب����ّي����ون ب��ن��س��ب��ة 24% من 

ّ
وب��ع��د ال���ع���رب، ح���ل

إج��م��ال��ي ال��واف��دي��ن، ت��ص��ّدره��م ال��ف��رن��س��ّي��ون بنسبة 
20%، يليهم البريطانّيون ثّم األملان. 

ال��واف��دون م��ن ق��ارة آسيا   
ّ

وف��ي املرتبة الثالثة، ح��ل
الذين بلغ عددهم 29315 زائ��رًا، ممّثلن 17.9% من 
وف��ي مقّدمة  امل��اض��ي.  الشهر  الوافدين في  إجمالي 

هؤالء كان اإليرانّيون بنسبة %64.3. 
أّما الوافدون من القاّرة األميركّية، فقد بلغ عددهم 

15301 نسمة، يمّثلون 9.33% من الرقم اإلجمالي. 
)األخبار( 

قطاعات

السياسي  الوضع  الجمود مسيطرًا على  قد يكون 
 أس��ع��ار امل��ح��روق��ات ف��ي حركّية 

ّ
ف��ي ل��ب��ن��ان، غ��ي��ر أن

مستمّرة، لألسف اتجاهها صعودي دوم��ًا بمكّون 
ضريبي كبير يجعل الرتفاع األسعار عامليًا تأثيرًا 

مزدوجًا على املواطنن.
ف��ق��د واص���ل���ت أس���ع���ار امل���ح���روق���ات ارت��ف��اع��ه��ا أم��س 
لتزيد األعباء على ميزانّيات العائالت وخصوصًا 
التي  املالّية  التدابير   تطبيق مجموعة من 

ّ
ظ��ل في 

إي���رادات دسمة م��ن دون النظر إلى  ت��وّف��ر للخزينة 
احتياجات الفئات الفقيرة في شتاء حاد. 

ال��ذي تعّده وزارة  وبحسب ج��دول تركيب األسعار 
الطاقة واملياه، ارتفع سعر صفيحة البنزين بواقع 
أوك���ت���ان«   95« ل���ن���وع  ل���ي���رة   34300 إل����ى  ل���ي���رة   200
أل��ف ليرة لنوع »98 أوك��ت��ان«. وه��ذا املستوى  و35 
ُسّجل  ال��ذي  املستوى  يحّطم  قياسي،  السعري هو 
في األسبوع املاضي، فيما تمّثل الرسوم والضرائب 

حوالى 36% منه.
وانسحب املستوى القياسي أيضًا على سعر الغاز 
الذي ارتفع 100 ليرة للقارورة زنة 10 كيلوغرامات، 

و200 ليرة للقارورة زنة 12.5 كيلوغرامًا، وُيصبح 
التوالي، ما  ليرة على  ليرة و24700  السعر 20200 
يمّثل زيادة كبيرة في أعباء الطاقة على املستهلكن 
ن��ظ��رًا أله��م��ّي��ة ال��غ��از ف��ي ال��ح��ي��اة ال��ي��وم��ّي��ة، للطبخ 
وال��ت��دف��ئ��ة.  م��وج��ة االرت���ف���اع م��ّس��ت أي��ض��ًا امل����ازوت 
 23100 الصفيحة  س��ع��ر  ليصبح  ل��ي��رة   100 ب��واق��ع 
ال��ك��از ارت��ف��اع��ًا قيمته 200  ل��ي��رة، فيما ك��ان نصيب 

ليرة ليصبح سعر صفيحته 22900 ليرة. 
وت��ع��ك��س ه���ذه االرت���ف���اع���ات ال���ح���اّدة ح��رك��ة أس��ع��ار 
النفط العاملّية التي تقارب منذ حوالى 10 أّيام عتبة 
مبكرًا  ال��ش��ت��اء  ب��داي��ة فصل  م��ع  للبرميل  90 دوالرًا 
في أوروب��ا وال��والي��ات املّتحدة وزي��ادة الطلب على 

املحروقات بهدف التدفئة. 
املراقبن   جميع 

ّ
أن ه��و  ال��وض��ع  ه��ذا  ف��ي  والخطير 

وامل��ح��ّل��ل��ن ي��ت��وّق��ع��ون اس���ت���م���رار ارت����ف����اع األس���ع���ار 
العاملّية صوب 100 دوالر للبرميل بعد ثالثة أشهر 
تقريبًا، ما يعني نتائج كارثّية في قطاع املحروقات 

اللبناني على ذوي الدخل املحدود. 
)األخبار( 

أسعار قياسّية للبنزين والغاز... وأخيرًا تخّطى عدد الوافدين مليوني نسمة  

محروقاتسياحة

يزيد توزيع املازوت مع بداية فصل الشتاء ليقارب 5 ماليني ليتر يوميًا )أرشيف ــ مروان بو حيدر(
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