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تحقيق
أسعار الدخان ترتفع بني  %12.5و .%25السوق تعاني ّنقص األصناف املعروضة.
«ريجي» ال
التخزين يمارسه رؤساء البيع وصغار التجار وبائعو املفرق ّعلى قدم وساق .الـ ُ
َ
لرؤساء َالبيع .ال يسمح
يمكنها لجم السوق عبر نظام ّالحصص ،أو «الكوتا» املخصصة ُ
ملديرية حماية املستهلك باالطالع على تركيبة السوق ...الصورة تختصر بكلمة
واحدة« :محتكرون»

أمراء الدخان في لبنان
«تتفرج»
يخزنون ووزارتا المال واالقتصاد والريجي
ّ
رؤساء البيع ّ
محمد وهبة
ً
ف � �ج � ��أة ،اس� �ت� �ف ��اق ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون على
اضطرابات واسعة في سوق الدخان
ّ
املحلية ،فمنذ أكثر من  10أيام ارتفعت
أس �ع��ار ك��ل األص �ن ��اف ب�ي�ن  250ليرة
و 500على كل علبة ،وذلك على مرأى
م��ن ال�ج�ه��ات ال��رس�م�ي��ة ،ال�ت��ي تحتكر
استيراد الدخان وبيعه وتوزيعه في
لبنان ،أي إدارة حصر التبغ والتنباك
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة «ري �ج��ي» .ث��م ت �ح� ّ�ول شكل
األزم � ��ة م��ن ارت� �ف ��اع ف��ي األس� �ع ��ار إلى
ن � �ق ��ص ،ف ��ان� �ق� �ط ��اع ف� ��ي ال �س �ل �ع ��ة من
أم ��اك ��ن ال� �ب� �ي ��ع ،ع �ل��ى وق � ��ع شائعات
ت�ش� ّي��ر إل ��ى زي � ��ادة األس� �ع ��ار ألسباب
ّ
صحية تريد الدولة
متعلقة بمحاذير
تضمينها مشروع موازنة عام .2010

لم يعد خافيًا على أحد أن الشائعات
ال � � �س� � ��اري� � ��ة ع � � ��ن ارت � � � �ف� � � ��اع األسعار
و«ال � �ن� ��واي� ��ا» امل �خ �ت �ب �ئ��ة ف ��ي مشروع
امل ��وازن ��ة ،ل�ي�س��ت وح��ده��ا ال�س�ب��ب في
ارت �ف��اع ال� ّس�ع��ر ،واخ�ت�ف��اء السلعة من
السوق بكل درجاته ،من صغار بائعي
امل�ف� ّ�رق إل��ى الكبار ،وم��ن صغار ّ
تجار
الجملة إلى كبارهم .فاملعطيات التي
حصلت عليها «األخ �ب ��ار» م��ن ّ
تجار
دخ� ّ� ��ان وم� �س ��ؤول�ي�ن ف ��ي الـ«ريجي»
تشير
ومطلعني على وض��ع ال �س��وقّ ،
إل � ��ى ع �ن �ص��ري��ن أس ��اسّ � َّ�ي�ي�ن يحفزان
ه��ذه األزم ��ة؛ األول يتعلق بـ«نبوءة»
أشاعها بعض ّ
التجار ،تفيد أن املوازنة
ُ َ
س��ت��ق� ّ�ر ف��ي م�ط�ل��ع األس �ب��وع املاضي،
ّ
وسيفوض مجلس الوزراء وزيرة املال،
ّ
ريا الحسن ،زيادة الرسوم الجمركية

ّ
على ّالدخان ،لكن تأخر إقرار املوازنة،
ويتوقع إقرارها اليوم بما يؤدي إلى
جالء هذا العنصر ومدى إسهامه في
أزمة سوق الدخان.
ّ
أما العنصر الثاني ،فيتعلق بالشكل
الفعلي لخريطة االح�ت�ك��ار ف��ي سوق
ال��دخ��ان ،ال �ت��ي ت�س�ه��م ف��ي ت �ك��رار مثل
ه ��ذه األزم � ��ات ال �ت��ي ت�س�ت�ه��دف زيادة
األس � �ع� ��ار ،إذ إن ه� ��ذه األزم� � ��ة تظهر
ّ
َ
معتمدة أساسًا من جانب
دوريًا ،وهي
شركات الدخان وممثليها في لبنان
لزيادة األسعار ،فهناك عالقات ّ
قوية
ت�ج�م��ع م�م�ث�ل��ي ال �ش��رك� ّ�ات م��ع رؤساء
ال�ب�ي��ع ،وال س� ّ�ي�م��ا أن ق��ل��ة م��ن رؤساء
البيع ال يتجاوز عددهم  7أشخاص
ّ
يتحكمون في السوق ،عبر سيطرتهم
ع�ل��ى ك�م�ي��ة ك�ب�ي��رة م��ن رخ ��ص البيع،

10000

معادلة األسعار
ّ
تحدد إدارة حصر التبغ والتنباك
اللبنانية ،بموجب احتكارها الستيراد
الدخان وتسويقه وبيعه في السوق املحلية،
سعر علبة الدخان ملبيع العموم ،وفق معادلة
موضوعة ّسلفًا باالتفاق مع شركات الدخان،
ّ
وجعالة كل من رئيس البيع وتاجر املفرق؛
فاألول يحصل على ما نسبته  2%من ثمن
صندوق الدخان وفقًا لألسعار الرسمية ،فيما
ّ
يحصل تاجر املفرق على  .6%لكن يمكن أن
تطلب شركات الدخان من الـ«ريجي» زيادة
األسعار ،وتغيير املعادلة ً
بناء على ارتفاع
عناصر الكلفة كورق السلوفان ،التبغ،
سعر صرف العملة...

مالية
أسواق ّ

دوالر

هو ثمن رخصة «رئيس
بيع» التي يمكن الحصول
ّ
عليها من وزارة املال ،لكن
رسومها السنوية ،التي تبلغ
جعلتها أمرًا غير
 400دوالر ،لاّ
مرغوب فيه ،إ أن اعتماد
إدارة حصر التبغ والتنباك
«ريجي» منذ سنتني ،نظام
«كوتا لكل رئيس بيع» زاد
الطلب على هذه الرخصة

شهدتها ال��ورش��ة ،وال �ت��ي ت�م�ح��ورت ح��ول دراسة
ّ
أعدتها مؤسسة « »ARCHEالفرنسية ،إلى «تحديد
ّ
الخطوات املقبلة ّ،وستضيء طريق التقدم» وفقًا
ل �ل ��وزي ��رة .غ �ي��ر أن ن �ق��اط اس �ت �ف �ه��ام ع ��دي ��دة تبقى
ّ
األساسي على هذا
موجودة في شأن دور ّاملصارف
ّ
تبدو مترددة في
األخيرة
الصعيد ،وخصوصًا أن
ّ
ّ
املضي قدمًا في هذا املشروع ،رغم أن التداول به بدأ
منذ أكثر من  10سنواتّ .ولهذا سعت ريا الحسن
إلى طمأنتها ،حيث قالت إن السوق ّ
املالية «تساعد
ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ��اص ع�ل��ى تنفيذ املشاريع
ال�لازم��ة ،وتفتح ب��اب ال�ت�م��وي��ل ،حيث ال تستطيع
املصارف ،للشركات الصغيرة واملتوسطة والقطاع
ال�ع��ام وأص�ح��اب امل �ب��ادرات ال�ف��ردي��ة» .م��ا يعني أن

السوق،
ت �ش �م��ل أك� �ث ��ر م ��ن ّ %70م ��ن
ّ
بحسب م�ص��ادر مطلعة .امل�ع��روف أن
ال �ـ«ري �ج��ي» ت��دي��ر ن�ظ��ام ال�ح�ص��ص أو
«ال �ك��وت��ا» ف��ي ت��وزي��ع ك� ّم�ي��ات الدخان
على رؤس��اء البيع ،إذ إن�ه��ا تستورد
ص �ن��اف املختلفة ،وتبيع
ال��دخ��ان واأل ّ
الكميات ّللمرخص لهم بصفة «رئيس
بيع» ،لكن العشرات من حاملي هذه
يتنازلون ل��دى كاتب العدل
ال��رخ��ص
ّ
عن حصصهم لكل من« :ا .ل»« ،م .ب»،
«ع .ج»« ،ز .ب»« ،ز .ط»« ،س .س»،
«ف .ع» ،وهناك ّ
تجار صغار يحملون
تنازالت من عدد محدود من أصحاب
ال � ��رخ � ��ص ،وح �ص �ص �ه��م ف� ��ي السوق
نسبيًا.
صغيرة ّ
ّ
ي � ��روي امل��ط �ل �ع��ون أن رؤس� � ��اء البيع
امل �س �ي �ط��ري��ن ع� �م ��دوا م �ن��ذ  15كانون
ال� � �ث � ��ان � ��ي إل � � � ��ى ت � �خ � ��زي � ��ن صناديق
ال ��دخ ��ان ف��ي ان �ت �ظ��ار ق� ��رار م��ن وزارة
امل ��ال ب��زي��ادة أس �ع��ار ال��دخ��ان ،إل��ى أن
تجاوزت الكميات قدرتهم التخزينية،
فاضطروا إل��ى تصريف اإلن�ت��اج عبر

ب�ي�ع��ه إل ��ى امل �ه� ّ�رب�ين ب��ات�ج��اه سوريا،
ب ��أرب ��اح إض��اف �ي��ة ت�ب�ل��غ  ،%10فعلى
س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال ك� � ��ان س� �ع ��ر صندوق
ال �ـ«م��ارل �ب��ورو» ال��رس�م��ي  672دوالرًا،
لكنهم باعوه بنحو  730دوالرًا .وإذا
ح �ت �س��اب ال �ك �م �ي��ات اإلضافية
ج ��رى ا ّ
السوق
في
�ي»
�
ج
�
ي
ـ«ر
�
ل
ا
تها
ضخ
التي
ينّ
مل ّ�ك��اف�ح��ة ال�ن�ق��ص ف��ي ال �س��وق ،يتب
أن الكميات ال�ت��ي استوعبها السوق
منذ  15ك��ان��ون ال�ث��ان��ي إل��ى ال�ي��وم قد
تتجاوز  120أل��ف صندوق ّ دخ��ان من
أصناف مختلفة ،فيما يؤكد ّ
التجار
ُ ّ
ّ
أن الكميات اإلضافية التي ضخت في
ال�س��وق ت��زي��د على  200أل��ف صندوق
في الشهرين األخيرين وحدهما.
ّ
مجتمعة أدت إلى فلتان
هذه العناصر
ّ
في األسعار لم يتمكن أحد من ضبطه،
ّ
فالتجار الصغار ،أو نصف الجملة،
ّ
تبلغوا خبر ارت�ف��اع ّ األس�ع��ار قبل أن
ي�ح�ص��ل األم � ��ر ،ف �ظ��ن��وا أن �ه��م ربحوا
«ورق��ة يانصيب» ،وب��دأوا بالتخزين
إلى حدود الشبع ،ثم عمدوا إلى بيع

قطاعات

ّ
«إرادة سياسية» لتطوير أسواق األوراق املالية
ش� ّ�ددت وزي��رة امل��ال ّ
ري��ا الحسن في اختتام ورشة
ال �ع �م��ل ع ��ن «ت �ط��وي��ر أس � ��واق األوراق امل��ال �ي��ة في
لبنان» ف��ي ال�س��راي��ا الحكومية أم��س ،على وجود
«إرادة س�ي��اس�ي��ة ق��وي��ة ل�ل�م�ض��ي ف��ي ت �ًط��وي��ر ّ هذا
القطاع ،بما يجعل االقتصاد أكثر مناعة ،ويوفر له
ّ
فرصة االنطالق ّ
بقوة» .وستؤدي النقاشات التي

 7رؤساء بيع يسيطرون على اكثر من  %70من سوق الدخان (مروان طحطح)

َ
دور ّاملصارف سيؤخذ ّبعني االعتبار.
وح� ��ذرت ال�ح�س� َ�ن م��ن ّأن م�ص�ي��ر ال��دراس��ة سيكون
ّاألدراج ما لم توضع خطة عمل ملموسة .وأوضحت
ّ
للمضي
امللموسة التي جرى تحديدها
أن الخطوات
ً
إلى األم��ام هيّ :أوال ،إق��رار مشروع قانون األسواق
ّ
ّ
للمضي قدمًا في ه��ذه اإلص�لاح��ات ،ومنها
املالية

ت�ح��وي��ل ب��ورص��ة ب �ي��روت ش��رك��ة م�س��اه�م��ة ،وإدراج
أسهمها حتى في البورصة.
االستثمارات الطويلة األمد كصناديق
ثانيًا ،تشجيع
ّ
ّ
الضريبية .وثالثًا ،العمل
االستثمار ،عبر املحفزات
م��ع ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي وب�ن��وك االس�ت�ث�م��ار لتشجيع
ّ
املؤسسات والشركات الخاصة على إدراج أسهمها
ّ
ف��ي ال �ب��ورص��ة ،وف�ت��ح امل �ج��ال أم ��ام ه��ذه املؤسسات
ل�لات �ج��اه إل ��ى األس� � ��واق م ��ن خ�ل�ال ط ��رح أسهمها،
ّ
التمويلية.
وليس فقط من خالل القروض
وراب � �ع� ��ًا ،ي �ج��ب ال �ع �م��ل ع �ل��ى «ت �ط��وي��ر مؤسسات
القطاع العام من خالل طرح أسهمها في البورصة
في اكتتابات ّ
عامة يستفيد منها املواطنون».
(األخبار)

سياحة

 4تنبيهات ّ
ملؤسسات سياحية في بيروت
ّ
ّ
عبود ،أن زمن املؤسسات
أكد وزير السياحة ّفادي
ّ
السياحية غير املرخصة قد ول��ىّ ،وأض��اف عبود
ُفي مؤتمر صحافي عقده أم��س« ،إن الخبر الذي
أط� �ل ��ق ع �ب��ر ال ��رس ��ال ��ة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ع ��ن إق� �ف ��ال 4
�ار م��ن ال�ص� ّ�ح��ة ك�ل�ي��ًا ،إذ ال
م��ؤس�س��ات سياحية ع � ٍ
وج��ود لقرار بإقفال الوايت ،بل هناك  4تنبيهات
ماله هي :نوار ،وايت ،فالي ،باي روف.
صدرت لـٍ 4
لكي تحترم القوانني ومواعيد اإلقفال» .وردًا على
سؤال عن املرحلة الثانية بعد التنبيه ،قال هناك
ضبط ،ثم إنذار فإقفال.
محضر ّ
وأضاف إن لبنان يدخل اليوم موسم  ،2010وهو
من ّ
أهم املواسم السياحية ،لجهة العدد والنوعية.
ّ
وأعلن عبود قرارين تنظيميني:
ـــــ األول يتعلق بتنظيم عمل املؤسسات السياحية
العاملة على جميع األراض��ي اللبنانية (ق��رار رقم
 )208وتحديد شروط عملها.
ّ
ــــ ال�ث��ان��ي يتعلق ب��وق��ف أع�م��ال الترخيص موقتًا
السياحية امل��رخ�ص��ة ف��ي ح��ال ورود
للمؤسسات
ّ
ش�ك��اوى عليها .وذك ��ر ب��ال�ق��رار امل�ش�ت��رك م��ع وزير

ال ��داخ �ل �ي ��ة وال� �ب� �ل ��دي ��ات ب� �ش � ّ�أن م ��واع� �ي ��د اإلقفال
املؤسسات
واملوسيقى في املقاهي .كما ذكر جميع
ّ
العاملة دون الحصول على ترخيص نهائي بأن
هذا يسمى املرحلة األولى ،ونحن إذ نمنح املرحلة
األول � ��ى ،ف�ه��ي لتشجيع االس �ت �ث �م��ارت وإعطائها
حوافز للعمل ،وهذا ال يعني أنها تستطيع االكتفاء
ب �ه��ذه امل��رح �ل��ة ،ب ��ل ع�ل�ي�ه��ا اس �ت �ك �م��ال اإلجراءات
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ال�ت��رخ�ي��ص ال�ن�ه��ائ��ي ،وسنعطي
مهلة إدارية  3أشهر لجميع املؤسسات الحاصلة
على املرحلة األولى كي تستكمل مستنداتها ،ألنه
ال ي�ج��وز أن تعمل مؤسسات ألك�ث��ر م��ن  10أعوام
استنادًا إلى ما ّ
يسمى املرحلة األولى.
ّ
وأك � � � � ��د ال � � ��وزي � � ��ر ع� � �ب � ��ود ال � � �ح� � ��رص ع � �ل� ��ى جميع
االستثمارات السياحية بكل فئاتها ،ومهما بلغ
حجمها ،ومهما كان موقعها أيضًا ،وانطالقًا من
املصلحة العامة ،فإن تكليف الرقابة من مصلحة
ال�ض��اب�ط��ة ال�س�ي��اح�ي� ً�ة وق�س��م ال�ش��رط��ة السياحية
سيكون حازمًا وعادال.
(األخبار)

