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اقتصاد السوء

محمد زبيب

فليسقط شربل ّنحاس!

التجار يرفضون
إضافة كلمة «خليط»
على عبوات زيت الزيتون
الممزوج بالجفت!

امل �ن��اط��ق ال ��ى وج ��ود م �ئ��ات ّ
املزورين،
وال� �ج� �ه ��ات ال ��رق ��اب �ي ��ة ت �ع �ل��م أي � ��ن هي
مصانع التزوير ومن يمتلكها .ويؤكد
امل� � ��زارع� � ��ون أن م ��واص � �ف ��ات املجلس
الدولي لزيت الزيتون منحازة للتجار،
ك� �م ��ا أن م� ��واص � �ف� ��ات زي� � ��ت الزيتون
ّ
ال ��دول ��ي غ �ي��ر م �ل��زم��ة ألي ب �ل��د ويحق
ّ
ألي بلد أن يصدر م��واص�ف��ات خاصة
ب��ه ،إال أن ل�ب�ن��ان ل��م ي�ص��در ح�ت��ى اآلن
مواصفات دقيقة لزيت الزيتون ،ال بل
إن م��واص�ف��ات مؤسسة ليبنور تأتي
م�ن��اق�ض��ة مل�ص�ل�ح��ة امل�س�ت�ه�ل�ك�ين ،كما
ملزارعني ،بحيث تشير في البند الرقم
 313ال��ى أن زي��ت ال��زي�ت��ون ه��و خليط
م��ن ال��زي��ت البكر وال��زي��ت امل �ك��رر ،فيما
ليبنور تعلم أن تكرير الزيوت يجري
عبر استخدام حرارة مرتفعة ما يؤدي
ال��ى تفكك ال��زي��ت وإص ��دار م��واد سامة
ل�لإن�س��ان ،كما تضم امل��واص�ف��ات بندًا
ي �ن��ص ع �ل��ى أن زي � ��ت ال �ج �ف��ت صالح
لالستهالك ال�ب�ش��ري ،وه��و أم��ر مناف
ل �ل��واق��ع ،ب�ح�ي��ث إن زي ��ت ال�ج�ف��ت غير
ص��ال��ح ل�لاس �ت �ه�لاك ال �ب �ش��ري ويجب
م�ن��ع اس �ت �ي��راده إن ك ��ان للتصنيع أو

ل�لاس�ت�ه�لاك ال �ب �ش��ري ...أو ع�ل��ى األقل
إع� �ل ��ام امل �س �ت �ه �ل��ك ب � ��أن ال� ��زي� ��ت الذي
يشتريه مخلوط ،بحيث يوضع على
ع�ب��وة ال��زي��ت «زي ��ت زي �ت��ون مخلوط»،
إال أن إع�ل��ام امل�س�ت�ه�ل��ك م �م �ن��وع ،هذا
م��ا توحيه ال��وق��ائ��ع ...إذ يفيد محضر
اجتماع عقد في ليبنور في  22شباط
املاضي ،وكان محوره إعادة النظر في
املواصفات اللبنانية رقم  756الخاصة
بـ«زيوت الزيتون وزيوت تفل الزيتون»،
موافقة الحاضرين على اقتراح إضافة
كلمة «خليط» إلى جانب عبارة «زيت
زيتون» بنفس الكتابة وحجم األحرف
ع�ل��ى غ�ل�اف ال�ع�ب��وة م��ع ذك��ر مكونات
الخليط (زي ��ت ال��زي �ت��ون امل �ك��رر وزيت
ّ
وجلية
الزيتون البكر) بطريقة واضحة
على البطاقة البيانية ،واملوافقون هم:
وزارات االقتصاد والتجارة ،الصناعة،
ال ��دف ��اع ال��وط �ن��ي ،م�ص�ل�ح��ة األبحاث
ال �ع �ل �م �ي��ة ال ��زراع� �ي ��ة ،م �ع �ه��د البحوث
الصناعية ،الجامعة اللبنانية ،جمعية
امل �س�ت�ه�ل��ك ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ل �ب �ن��ان  ،ICUالجمعية
اللبنانية  SILOاملهنية البينية لقطاع
الزيتون ،جمعية مزارعي الزيتون في
ال �ك��ورة ،ت�ج� ّ�م��ع م��زارع��ي ج�ب��ل لبنان،
التعاونية الزراعيةّ ،أما
جمعية شارون ّ
الجهات التي «تحفظت» ،فهي :شركة
ق��رط��اس ل�ل�م�ع�ل�ب��ات ،ش��رك��ة أط �ي��اب ـــــ
زي��ت بولس ،شركة  ،Olivetradeممثل
ع��ن ال�ج��ام�ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ف��ي بيروت،
والخبيرة هيام فانوس س�ن��و ...وكان
مستغربًا عدم حضور ممثل عن وزارة
ال��زراع��ة االج�ت�م��اع ،ال ب��ل عقدت وزارة
ال ��زراع ��ة اج�ت�م��اع��ًا الح �ق��ًا ل�ت�ج��ار زيت
الزيتون من دون دعوة الجهات املعنية
األخ��رى ،وك��ان الرفض قاطعًا إلضافة
عبارة «خليط» ...العيون شاخصة الى
اجتماع ُ
سيعقد ف��ي  5نيسان للجنة
زي��ت ال��زي�ت��ون ،فهل ستنتصر سالمة
املواطنني وصحتهم؟

ن�ع��م ،ه�ن��اك ق��وان�ين ك�ث�ي��رة يعمل ش��رب��ل ن� ّ�ح��اس ع�ل��ى تعطيل
مفاعيلها ،وهناك قرارات اكثر يمتنع عن تنفيذها ،وعلى عينك
يا تاجر .هو ال يجاهر ُبهذه الحقيقة ،ولكنه يفعلها عن سابق
ّ
ّ
تصور وتصميم ،وقد قبض عليه ّ
مرات عدة بالجرم املشهود،
ّ
ول��ذل��ك ال ب��د م��ن اس �ق��اط��ه وج�ل�ب��ه م �خ �ف��ورا وزج� ��ه ف��ي زنزانة
ّ
انفرادية م��دى الحياة ،ليكون عبرة ملن اعتبر ،ولكي ال تنتقل
ع ��دواه ال��ى اي شخص اخ��ر ،ف��ال��وب��اء ال��ذي يعاني منه معدي
ّ
وخطير ،وه��و ينتقل بالهواء واالحتكاك وت��وارد االفكار
ج��دا
ُ
ّ
والعالقات املحرمة ،وق��د اص��اب عشرات ّاالف
وال�ق��راءة والقبل ّ
الناس ،وبعضهم جن جنونه امس بسبب هذا الوباء املتفشي،
ون��زل ال��ى ال�ش��ارع ف��ي تظاهرة م��ن ساحة ساسني ال��ى حديقة
ال�ص�ن��ائ��ع ،ت �ن��ادي ج �ه��ارا ب��اس�ق��اط ال�ن�ظ��ام ورم ��وزه وقوانينه
وبناه وادوات��ه ومحاصصاته وتنفيعاته وتوزيعاته واعالمه
ّ
وادبياته و"صبيانه" و"رجال اعماله":
 ينفق ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ن�ح��و  3250م�ل�ي��ار ل�ي��رة س�ن��وي��ا (بحسبتقديرات عام  ،)2010اي ما يعادل  2.1مليار دوالر ،على خدمات
االتصاالت الشرعية وغير الشرعية (خلوية وتقليدية وانترنت
ّ
ومكونات ضريبية
وسواها) ،منها نحو  ّ 1.2مليار دوالر ريوع
وشبه ضريبية ،اي ما يمثل  %58من مجمل القيمة ،وترتفع هذه
النسبة الى اكثر من  %60في مجال االتصاالت الخلوية ،بمعنى
ان ّك��ل  100دوالر ي�س��دده��ا املستهلك ش�ه��ري��ا ،ه��ي ف��ي الواقع
تغطي عمال تجاريا بكلفة ال تتجاوز  40دوالرا فقط ...هذا ما
يجعل قطاع االتصاالت من اكثر القطاعات توليدا لالرباح "غير
املشروعة" بعد املصارف واملضاربات العقارية وعمليات السرقة
املوصوفة واالخ�ت�لاس واالت�ج��ار باملخدرات والبشر واحتالل
االم�ل�اك ال�ع� ّ
�ام��ة وال�خ��اص��ة على البحر او ف��ي وس��ط بيروت...
لذلك جرى تدبيج القانون  431بهدف تحويل االحتكار "العام
ّ
ال��ى احتكار "خ��اص ج��دا" ونقل ال��ري��وع والضرائب ال��ى جيوب
ّ
املهيمنني على السلطة واصحابهم ،تحت مسمى "الخصخصة"
على الطريقة املصرية والتونسية ...فمن هو شربل ّ
نحاس لكي
يعرقل نقل اكثر من ملياري دوالر الى اللصوص ،فهؤالء بذلوا
وسعهم من اجل ابقاء االتصاالت في لبنان في مرتبة
كل ما في ّ
شديدة التخلف بهدف تبرير االنقضاض على "االرب��اح"؟ على
ّ
نواب ّ
االمة ان يحجبوا الثقة عن هذا الوزير "املارق" الذي يريد
ان يتحرر القطاع من "اللصوصية" قبل ان يتحرر من الدولة...
انه يخالف القانون يا جماعة.

 تم تخصيص اقل من ريع شهر واح��د ( 67مليون دوالر) منّ
الخلوي الطالق خدمات الجيل الثالث ،ومثلها ملد شبكة االلياف
الضوئية في مجال خدمات الهاتف الثابت ،ما سيتيح استخدام
امثل للسعات الدولية ،واطالق خدمات نقل املعلومات والصوت
وال �ص��ورة ب�ج��ودة عالية ،بمعنى اخ��ر نقل ال�ب�لاد م��ن "الندرة"
الى "الوفرة" في سوق االتصاالت ،مع قدرة هائلة لتأمني سرعة
انترنت وس�ع��ة ت�ف��وق ع�ش��رات االض�ع��اف م��ا ه��و م�ت��اح اليوم...
فمن هو شربل ّ
نحاس لكي يفعل كل ذلك من دون تراخيص من
ّ
مجلس ال��وزراء؟ وبما يخالف القانون 431؟ وبصورة ستغير
نظرة اللبنانيني للدولة عامةّ ،بحيث ال يعود هناك سندا ملقولة
سرت كالهشيم عن دولة مصنفة ك "تاجر فاشل" ،فنجاح هذه
املشاريع تعني ان الدولة يمكن ان تكون دولة ،ال تاجرا فاشال...
على املتضررين ان يسارعوا الى املحاكم لوقف هذه املشاريع
ومقاضاة هذا الوزير "املنشق" النه يهدد مصالحهم ،فلتتعالى
صيحاتهم منذ االن الن الوباء بدأ يصيب بعض الشباب الذين
اطلقوا اخ�ي��را حملة على الفايس ب��وك تحت اس��م "ان�ط��ر نت"
تعبيرا عن رفضهم البقاء رهائن لهؤالء اللصوص.
 هناك قرار صادر عن مجلس الوزراء في عصره الذهبي ،عصرفؤاد السنيورة ،يقضي بان تسدد وزارة االتصاالت اكثر من 50
مليون دوالر ُالى وزارة املال كضرائب مستحقة على التعويضات
ّ
السخية التي أعطيت الى شركتي الخلوي السابقتني "سيليس"
و"ل�ي�ب��ان�س��ل" ب�ع��د ان اممهما رف�ي��ق ال �ح��ري��ري ،ف�م��ن ه��و شربل
ن� ّ�ح��اس ليمتنع ع��ن ال�ت�س��دي��د وي �ط��ال��ب بتكليف ال�ش� ّ�رك�ت�ين ال
املواطنني بالضرائب املستحقة عليهما؟ الغريب ان املوظف عبد
املنعم يوسف هو الذي ابرم االتفاق مع الشركتني بتفويض من
السنيورة نفسه ومروان حمادة ،وهو تفويض يتناقض مع قرار
مجلس الوزراء الذي اعيدت صياغته لحماية يوسف والعصابة
التي ينتمي اليها ...على "ث� ّ�وار االرز" ان ُيمنحوا هذا "العبقري"
درع ��ا ك��ال��ذي ُم�ن��ح ال��ى ج��ون ب��ول�ت��ون ،ان��ه يستحقه ،ففضائله
وصلت الى اتقان شعار "الشعب يريد اسقاط سالح االتصاالت".
مالحظة :يقول شربل ّ
نحاس ان حقوق مستخدمي "هيئة استالم
التلغراف" ،التي ّ
تحولت الى اكبر مؤسسة في لبنان بسحر نظام
حقوق مصانة ،وهي
املحاصصة وجبروت اللصوص الكبار ،هي
ّ
خط احمر ال يستطيع عبد املنعم يوسف ومن يمثل ،أن يتجاوزه
ّ
مهما اعتد بصورته ام��ام امل��راة ،وهمس الذن��ه" :ي��ا مرياتي ،يا
مرياتي ،مني اذكى أنا أو عموم الشعب اللبناني؟".

