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متابعة

ّ
الحسابات املالية للدولة منذ عام  1993غير صحيحة
النيابية ّ
تقر ّ
ّ
ّ
آلية عملها مع وزارة املال وديوان املحاسبة
الفرعية
اللجنة
ّ
ّ
يتفوه النائب غ��ازي يوسف ب��أي كلمة،
ل��م
ّ
أمس ،في جلسة اللجنة الفرعية ّاملنبثقة عن
ّ
النيابية ،املكلفة متابعة
لجنة املال واملوازنة
مسألة الحسابات ّ
املالية للدولة ،بل غادرها

ق �ب��ل أن ي �ع �ل��ن رئ �ي �س �ه��ا ال �ن ��ائ ��ب إبراهيم
كنعان رفعها حتى ال�ث�لاث��اء املقبل ف��ي 15
آذار ال �ج��اري ...ك��ان صامتًا ،على ال��رغ��م من
أن م��داوالت الجلسة ج��اءت على نقيض ما
أدلى به في مطالعته الطويلة أول من أمس،
باسم كتلة املستقبل ،التي أنكر فيها وجود
أي ن��وع م��ن أن ��واع «ال �ف �س��اد» ال�ح��اص��ل في
السنوات الـ  17املاضية ،معتبرًا أن مراكمة
دين بلغ  70مليار دوالر ّ
تجسد بكل وضوح
اإلنجازات في تلك املرحلة الذهبية.
فقد ان�ع�ق��دت جلسة أم��س إلق ��رار آل�ي��ة عمل
اللجنة ،وشارك فيها وزيرة املال في حكومة
تصريف األعمال ،ريا الحسن ،ورئيس ديوان
من
املحاسبة ،القاضي عوني رمضان ،وعدد ً
قضاة ومسؤولي ال��دي��وان وال ��وزارة ،فضال
عن أعضاء اللجنة ،ومنهم يوسف .وجرى
مهلة
االت �ف��اق على منح ال� ��وزارة وال��دي��وان ّ
حتى الجلسة املقبلة لتقديم تقارير خطية
توضح ما ينوي كل منهما القيام به إلنجاز
حسابات الدولة العالقة وتسوية اإلشكاالت
ّ
ّ
زمنية محددة.
وفقًا لجداول
ه ��ذا االت �ف ��اق ف��رض �ت��ه ن�ت�ي�ج��ة املداوالت،
إذ إن وف � ��د ال � ��دي � ��وان ك � ��ان واض � �ح� ��ًا في
موقفه ،فحسابات الدولة منذ ع��ام 1993
ذكر األم��وال غير املشروعة ،لإلشارة
إلى كل ما يتعلق بالجرائم ،واالتجار
ب��ال �س�لاح وت �م��وي��ل اإلره � � ��اب ...وفقًا
للتعريف املحدد في القانون .318
وي � ��ؤك � ��د ال � �ق ��ان ��ون ��ي ن� �ف� �س ��ه أن � � ��ه لم
ي�ت�م�ك��ن م��ن ت�ف�س�ي��ر إض��اف��ات كثيرة
ف��ي ال �ن��ص ال �ج��دي��د ل�ل�ت�ع�م�ي��م ،وذلك
رغ ��م اط�ل�اع ��ه ال ��واس ��ع ع �ل��ى تعاميم
م�ص��رف ل�ب�ن��ان .فعلى سبيل املثال،
تشير الفقرة الثانية من امل��ادة  3إلى
ّ
ال�ت�ش��دد ف��ي تطبيق معايير معينة
في حاالت تحويل األموال بالوسائل
اإللكترونية ،لكن «ال نجد في التعميم
كيفية مراقبة التحاويل اإللكترونية
ع �م �ل �ي ��ًا» .وم � ��ن األم � � ��ور املستغربة
أي�ض��ًا ،أن يخاطب التعميم ً موظفي
امل�ص��ارف ،ال امل�ص��رف ،فضال عن أنه
ّ
يحمل املصرف «املسؤولية الناتجة
م��ن ص�ح��ة ال �ب �ي��ان��ات أو املعلومات،
ع� �ن ��د اع � �ت � �م � ��اده ع� �ل ��ى ط � � ��رف ثالث
للتعرف إلى هوية العمالء والتحقق
م�ن�ه��ا» ،وذل��ك م��ن دون أن يشير إلى
طبيعة هذه املسؤولية وما إذا كانت
إدارية أو مدنية أو جزائية!

وق� ��د ج � ��اءت ب �ع��ض ال �ك �ل �م��ات زائدة
وخارجة عن سياق العبارات املذكورة،
فيما ُحذفت بعضها من دون تبرير.
ُففي الفقرة الثانية من امل��ادة الثالثة
ت �ع� َّ�رف « ّع�م�ل�ي��ات ال �ص �ن��دوق» بأنها
تشمل س��ل��ة م��ن امل��دف��وع��ات النقدية،
لكن عبارة «أوامر التحويل املدفوعة
نقدًا» ُحذفت .وفي بعض املواد كانت
ال �ن �ص��وص م� ّ
�وج �ه��ة إل� ��ى املصارف
وامل� ��ؤس � �س� ��ات امل ��ال � �ي ��ة ،ل� �ك ��ن النص
الجديد استثنى املؤسسات املالية.
ُ
وقد أضيف إلى املادة  5التي تتعلق
لتصبح كاآلتي:
بالشكوك والتبليغّ ،
«ع �ل ��ى امل� �ص ��رف أن ي �ب��ل��غ ف � ��ورًا إلى
ح ��اك ��م م� �ص ��رف ل � �ب � �ن ��ان ...إذا كانت
لديه تأكيدات أو شكوك بأن العملية
املصرفية أو محاولة إجرائها تتعلق
ب�ت�ب�ي�ي��ض أم � ��وال أو ت �م��وي��ل إرهاب
أو أع � �م � ��ال إره� ��اب � �ي� ��ة أو منظمات
إرهابية».
ّ
لكن مصادر مطلعة تعلق على مجمل
هذه اإلضافات بأنها جاءت بعد آخر
ق� ��رار أص � ��دره م�ج�ل��س األم� ��ن لزيادة
مستوى العقوبات على إيران.

ه��ي ح�س��اب��ات غ�ي��ر م�ك�ت�م�ل��ة ،وم�ن�ع��ًا ألي
التباسّ ،
فسر قضاة ال��دي��وان معنى ذلك
بأن الحسابات عندما تكون ناقصة فهي
ب��ال�ت��ال��ي غ�ي��ر ص�ح�ي�ح��ة ،ول��ذل��ك ف ��إن كل
قوانني قطع الحساب التي ّ
أقرها مجلس
النواب حتى عام  2003ال يمكن االعتداد
ب�ق��ان��ون�ي�ت�ه��ا إال ب �ع��د ت �ص��دي��ق الديوان
ع�ل�ي� ّه��ا ن �ه��ائ � ّي��ًا ،ف �ه��ذه ال �ق��وان�ي�ن اقترنت
بتحفظات موثقة من الديوان بسبب عدم
اك�ت�م��ال�ه��ا ،وب��ال�ت��ال��ي ع � ّ�دم ص� ّ�ح�ت�ه��ا ،وال
يمكن ف��ي ظ��ل ه��ذه التحفظات إب��راء ذمة
أي مسؤول أو مدير في وزارة املال.
أمام هذا املوقف الواضح ،لم تجد الوزيرة
الحسن ،ومستشارها نبيل يموت ،سوى
التساؤل «ما العمل؟» ،إال أن التعبير عن
ّ
قضية ّ
حساسة بهذا
العجز في مواجهة
ال �ح �ج��م ،ل ��م ي �م �ن��ع االث� �ن�ي�ن م ��ن محاولة
ال �ت �ه� ّ�رب م ��ن امل ��واج� �ه ��ة ،إذ ب �ع��دم��ا فشل
يموت في تفسير القوانني واألنظمة بما
يتناسب مع املمارسات في الوزارة ،قالت
الحسن إن�ه��ا تحتاج ال��ى سنتني إلعادة
الديوان،
تنظيم الحسابات وتسليمها الى
ّ
كما تحتاج الى  180مستخدمًا ،ال يتوفر
منهم حتى اآلن سوى  80مستخدمًا!
لم يقبل أعضاء اللجنة بهذه املحاوالت،
وأص� � � � ّ�روا ع �ل�ينّ�ى ط �ل��ب ت �ق��ري��ر واض � ��ح من
خريطة الطريق للوصول
وزارة املال يب
ّ
ال ��ى ال �ه��دف امل�ت�م��ث��ل ب��ال�ك�ش��ف ع��ن حجم

اإلن �ف��اق واإلي� � ��رادات الحقيقيني وكيفية
اإلن �ف��اق وال�ج�ب��اي��ة وامل �ط��ارح ال�ت��ي جرى
اس�ت�ه��داف�ه��ا ،وه ��و م��ا ت�ف��رض��ه آل �ي��ة عمل
ال�ل�ج�ن��ة ال �ت��ي أق� � ّ�رت أم ��س ب�ع��د تعديالت
بعض العبارات «اللغوية» فيها.
وقال النائب كنعان بعد هذه الجلسة إن
اللجنة بدأت جديًا بأول خطوة إصالحية
ع� �ل ��ى ط ��ري ��ق إع� � � ��داد ح� �س ��اب ��ات سليمة
وص �ح �ي �ح��ة وم �ك �ت �م �ل��ة م �ن ��ذ ع � ��ام 1993
اليوم ،مشيرًا الى أن شروح ديوان
وحتى
ّ
امل �ح��اس �ب��ة أك � � ��دت وج � ��ود م �ج �م��وع��ة من
االختالالت في مسألة الحسابات ،وهي:
ـــ العجز عن مطابقة هذه الحسابات ،إذ إن
ّ
قضائية ص��ادرة عن ديوان
هناك ق��رارات
املحاسبة في هذا املجال حتى عام .2001
ـ�ـ�ـ ال�ع�ج��ز ع��ن ال�ت�ق� ّ�ي��د ب��امل �ه��ل ،إذ بحسب
ش��روح دي��وان املحاسبة ف��إن مهلة إنجاز
قطع الحساب تنتهي ف��ي  15آب ،ومهلة
إنجاز حساب املهمة تنتهي في  1أيلول،
ّ
املوحد في  30تموز ،وكل
ومهلة الحساب
ذلك تمهيدًا إلرس��ال مشروع املوازنة الى
امل �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي ف ��ي م�ه�ل��ة ت�ن�ت�ه��ي في
 15تشرين األول ،ول��م ُي�ل�ت��زم ب�ه��ذه املهل
مرة.
ّ
ـــ وجود تحفظات لدى ديوان املحاسبة على
الحساب منذ عام ّ 1993ألن الحسابات
قطع ّ
ّ
نهائية.
التي تسلمها كانت مؤقتة وغير
(االخبار)

نفط
ّ
ارتفاع أسعار املحروقات على وقع األسواق العاملية
ّ
سجلت أس�ع��ار امل�ح��روق��ات ارت�ف��اع��ًا جديدًا
أم ��س ،ب�ف�ع��ل ارت �ف��اع أس �ع��ار ال�ن�ف��ط عامليًا،
على وقع االضطرابات في ليبيا ومخاوف
امل�س�ت�ث�م��ري��ن .واالرت� �ف ��اع األك �ب��ر م � ّ�س سعر
ّ
الحيويتني
ال�ب�ن��زي��ن وامل � ��ازوت ،السلعتني
ملعظم القطاعات.
ف �ب �ع��د أس �ب��وع�ي�ن م ��ن إق � ��رار وزارة الطاقة
واملياه خفضًا على الرسوم املفروضة على
صفيحة البنزين ب��واق��ع  5500ل�ي��رة ،وصل
سعرها إلى  32400ليرة لنوع « 95أوكتان»
و 33100ليرة لنوع « 98أوك�ت��ان» ،بارتفاع
ق � ��دره  700ل� �ي ��رة ،ب �ح �س��ب ج � ��دول تركيب
األسعار الذي أصدرته الوزارة أمس.
ويكون سعر الصفيحة قد ارتفع  1400ليرة
خ� ّلال أس�ب��وع�ين ،أي إن نحو رب��ع الخفض
ت�ب��خ��ر ف�ع�ل�ي��ًا ،فيما ت ��زداد امل �خ��اوف عامليًا
م��ن إم�ك��ان اس�ت�م��رار األح ��داث األم�ن�ي��ة التي

ّ
تشهدها ليبيا وازديادها سوءًا لتؤثر على
ّ
العاملية.
إمدادات هذه البالد للسوق
وب �ح �س ��ب ال� � �ج � ��دول ن �ف �س ��ه ،أص� �ب ��ح سعر
ص �ف �ي �ح��ة امل � � � ��ازوت  28100ل� �ي ��رة مرتفعًا
 700ل�ي��رةّ .أم��ا ال�غ��از ،فقد ارت�ف��ع  200ليرة
ل�ي�ص��ل إل ��ى  19300ل �ي��رة ل� �ق ��ارورة زن ��ة 10
ك�ي�ل��وغ��رام��ات ،ف�ي�م��ا ارت �ف��ع س�ع��ر القارورة
زن��ة  12.5كيلوغرامًا  300ل�ي��رة ليصل إلى
ّ
ّ
العاملية
استمرت األسعار
 23600ليرة .وإذا ّ
باالرتفاع ،فسيتأثر لبنان على نحو حاد.
ففيما ال ت ��زال ال �ب�لاد م��ن دون ح�ك��وم��ة ،أي
من دون قدرة على صياغة سياسة متكاملة
ّ
اللبنانيون
ع �ل��ى ه� ��ذا ال �ص �ع �ي��د ،ي �ت��رق��ب
اإلج � � ��راءات ال �ت��ي وع ��د ب�ه��ا ال ��وزي ��ر جبران
ّ
باسيل .فهو تحدث ّعن االنتهاء من دفاتر
ال�ش��روط لتأهيل خ��زان��ات البنزين وزيادة
سعتها ،في مشروع كلفته  55مليون دوالر.

ّ
وس�ي�ح��ق��ق امل �ش��روع ق ��درة ت�خ��زي�ن�ي��ة تحت
ت�ص� ّ�رف ال��دول��ة ،تسمح بمواجهة الحاالت
الطارئة ،وبالتأثير على السعر املحلي ،إذ
إن االت �ج��اه ه��و ن�ح��و إرس� ��اء امل�ن��اف�س��ة بني
الشركات لخفض األسعار إلى أدنى مستوى
م �م �ك��ن .إال أن ه� ��ذا امل� �ش ��روع ال يستجيب
ّ
ل �ل �ت �ح��دي امل ��اث ��ل اآلن .ف ��األس �ع ��ار تواصل
ارتفاعها ،وقد تقضي نهائيًا على الخفض
امل �ح �ق��ق ف ��ي ق�ي�م��ة ال ��رس ��وم ال �ت��ي تجبيها
ال ��دول ��ة .ول��ذل��ك ُي �ط��رح ال �س��ؤال ال �ي��وم «هل
سيعمد باسيل إلى إجراء خفض آخر على
الرسوم الحتواء ارتفاع األسعار ،أم سيترك
األمر حتى تأليف الحكومة الجديدة؟» .هذا
السؤال ب��ات يكتسب شرعية فائقة ،بعدما
خاض الوزير باسيل معركة طاحنة من أجل
تثبيت صالحيته القانونية في طلب خفض
الرسوم من املجلس األعلى للجمارك.

باختصار
◄ القلق يحوم فوق الصادرات الصناعية
ي�ب��دي ع��ام�ل��ون ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ص�ن��اع��ي ت�خ� ّ�وف�ه��م م��ن تراجع
الصادرات الصناعية ،في ظل االضطرابات الجارية في بعض
ال��دول العربية ،علمًا بأن إحصاءات وزارة الصناعة أظهرت
ارتفاعًا سنويًا في قيمة الصادرات بنسبة  %26.82لتصل
إلى مستوى  3.29مليارات دوالر في نهاية  2010مقابل 2.6
مليار دوالر في  .2009كذلكّ ،
تخوف العاملون في القطاع
م��ن اس�ت�م��رار الجمود االق�ت�ص��ادي ف��ي البلد ،بسبب تأخر
تأليف الحكومة الجديدة ،فيما يضطر بعض الصناعيني إلى
إلغاء بعض عمليات التصدير ،أو تأخيرها ،وأشاروا إلى أن
القطاع الصناعي هو املتضرر الوحيد مما يجري في لبنان
واملنطقة ،علمًا بأن القطاعات األخرى تعاني أيضًا.
وت �ش �ي��ر اإلح � �ص ��اءات إل ��ى أن ص� � ��ادرات اآلالت واألجهزة
الكهربائية جاءت في املرتبة األولى بقيمة  742مليون دوالر،
أي م��ا نسبته  %32.55م��ن مجمل ال �ص��ادرات الصناعية،
تليها صادرات اللؤلؤ واألحجار الكريمة بقيمة  658مليون
دوالر ،أو ما نسبته .%19.99
◄ «خفض كلفة املحروقات للقطاعات اإلنتاجية»
ص��رخ��ة أطلقها أم��س رئ�ي��س نقابة أص�ح��اب الصناعات

ّ
متخوف من انعكاس
والتغليف فادي الجميل ،فهو
الورقية ّ
االرتفاع املطرد ألسعار املحروقات على ّالنمو الذي تحققه
بعض القطاعات الصناعية .ول��ذل��ك ي�ح��ذر «م��ن تداعيات
سلبية على ال�ق�ط��اع��ات ال�ت��ي تستخدم ط��اق��ة مكثفة ،من
بينها قطاع الصناعات الورقية والكرتون».
ه ��ذا ال��وض��ع ي�ف�ت��رض أن ي�ح�م��ل امل�ع�ن�ي�ين ع�ل��ى التعاطي
ّ
بجدية «وات �خ��اذ اإلج ��راءات الكفيلة بحماية
م��ع امل�خ��اوف
ال�ق�ط��اع��ات اإلن�ت��اج�ي��ة» ،مشيرًا إل��ى أن «اس�ت�م��رار ارتفاع
أسعار املحروقات سينعكس ارتفاعًا في أك�لاف اإلنتاج
تحمله» ،الفتًا إلى أن هذا األمر ّ
بما ال يمكن ّ
يهدد بخسائر
كبيرة قد تلحق بالصناعة املحلية في ظل منافسة قويةّ
ّ
تتعرض لها في األسواق الداخلية والخارجية.
ّ
ورغم ما يتعرض له قطاع الصناعات الورقية والكرتون من
منافسة شديدة في ظل الدعم الذي تتلقاه هذه الصناعات
في بعض الدول العربية ،وخصوصًا في مجال املحروقات،
ّ
إال أن لبنان استطاع ّ
التكيف مع واقع األسواق وتمكن من
تحقيق إنجازات على مستوى التصدير والسوق الداخلية،
ً
فضال عن تشغيل أعداد كبيرة من األيدي العاملة اللبنانية.
وكانت جمعية الصناعيني قد وضعت مشروعًا يهدف إلى
إن�ش��اء ص�ن��دوق للطاقة ملساعدة املصانع التي تستخدم
طاقة مكثفة ،لخفض كلفتها وتعزيز قدرتها التنافسية
مقارنة مع مصانع عربية مماثلة.

◄ استمرار منع بيع املستحضرات غير املرخصة
ال �ب �ي��ان مل��دي��ري��ة ح �م��اي��ة امل�س�ت�ه�ل��ك ف��ي وزارة االقتصاد
وال �ت �ج��ارة ،ال�ت��ي أع�ل�ن��ت أم��س أن�ه��ا مستمرة ف��ي م�ن��ع بيع
ك��ل املستحضرات ذات الصفة العالجية أو ذات الصفة
التجميلية امل�ص�ن�ع��ة م�ح�ل�ي��ًا ،وغ�ي��ر امل��رخ�ص��ة م��ن وزارة
الصحة .لذلك تشير املديرية إلى أن كل مستحضر ُي ّ
سوق
خارج الصيدليات ومكتوب على غالفه «تعليمات عالجية»
ُ
سيمنع لكونه ليس ً
دواء ،م��ا يعني أن��ه يحمل معلومات
ً
خ��ادع��ة للمستهلك ،وذل��ك ب�ن��اء على ك�ت��اب أص ��دره وزير
الصحة العامة في حكومة تصريف األعمال ،محمد جواد
خليفة.
◄ تحقيق في عمل املستخدمني
األجانب في املطار
ه��ذا م��ا أعلنه وزي��ر العمل ف��ي حكومة تصريف األعمال،
ب�ط��رس ح��رب ،ف��ي ب�ي��ان أم��س .فقد أش��ار إل��ى أن��ه أصدر
قرارًا بإجراء تحقيق في نوعية العمل الذي يقوم به العمال
األج��ان��ب ال��ذي��ن حصلوا على إج ��ازات عمل بصفة عمال
تنظيفات ف��ي م�ط��ار ب �ي��روت ال��دول��ي ،وال�ت�ث�ب��ت ًم��ن نوعية
العمل ال��ذي يقومون به أو أنهم يمارسون عمال آخر كما

تدعي نقابة مستخدمي وعمال شركات الطيران في لبنان،
وذل��ك خ�لال مهلة  24ساعة ،التخاذ اإلج ��راءات القانونية
في حق الشركة والعمال األجانب إذا تبني أنهم يعملون في
غير أعمال النظافة وخالفًا إلجازات عملهم.
◄  %18,04تراجع حركة البواخر في مرفأ بيروت
السبب هو توقف املسافنة مع مصر خ�لال شهر شباط
 .2011وبحسب اإلح �ص��اءات التي أصدرتها إدارة مرفأ
ب �ي��روت ع��ن ش�ه��ر ش �ب��اط م��ن ال�س�ن��ة ال �ج��اري��ة ،ف ��إن عدد
البواخر التي دخلت إلى املرفأ بلغ  159باخرة ،مقابل 194
خ�لال كانون الثاني  ،2011أي بتراجع نسبته ،%18,04
و %6,47مقارنة مع شباط .2010
وقد بلغ عدد املستوعبات املتداولة برسم الترانزيت البحري
 76ألفًا و 683مستوعبًا نمطيًا في مقابل  81الفًا و895
مستوعبًا نمطيًا خ�لال كانون الثاني  ،2011أي بتراجع
نسبته  ،%6,36وبزيادة  19,76في املئة مقارنة مع شباط
 .2010وبذلك يكون عدد املستوعبات النمطية املتداولة في
مرفأ بيروت برسم الترانزيت البحري واالستهالك املحلي
قد بلغ  158ألفًا و 578مستوعبًا نمطيًا أي بزيادة %17,42
مقارنة بالفترة نفسها من عام .2010
(األخبار ،وطنية ،مركزية)

