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 یروت: بوال أسطیح
فتح قرار الحكومة اللبنانیة تثبیت سعر صفیحة البنزین لالستفادة من انخفاض سعر النفط 

عالمیاً وبالتالي زیادة مداخیل الخزینة، الباب على جدل قانوني وشعبي في آن، خصوصاً في  
ظل اعتبار البعض أن ھذا اإلجراء یجب أن یرتبط بقانون یصدر عن مجلس النواب ألن  

بفرض ضریبة جدیدة تثبیت السعر أشبھ  . 
وانسحب االنتقاد على الجھات السیاسیة إذ رأى عدد من النواب أنھ بدالً من أن یستفید 

اللبنانیون الذین یرزحون تحت أوضاع اقتصادیة صعبة من انخفاض سعر النفط عالمیاً  
 .سارعت الدولة لالستفادة منھ

لبنزین یعتمد على نسبة كبیرة من وأشار وزیر الطاقة ریمون غجر، إلى أنھ «ما دام استیراد ا
الدوالرات المتوافرة في مصرف لبنان، فإن انخفاض سعر برمیل النفط سیؤدي إلى المزید 

من االنخفاض في سعر الصفیحة»، موضحاً أن «قرار مجلس الوزراء تثبیت السعر ھو  
ن استخدامھا في  لالستفادة من الفارق في تأمین المزید من الموارد لخزینة الدولة ما یمّكنھا م

 .«أي أمر طارئ یواجھ البالد
وانتقدت النائبة بوال یعقوبیان القرار الحكومي، واعتبرت أنھ «بدل أن یكون انخفاض سعر  
النفط العالمي سبباً لتخفیف األعباء المادیة الكثیرة على المواطن اللبناني، قررت الحكومة  

خزینة تلك التي الداخل إلیھا مفقود تثبیت سعر صفیحة البنزین واالستفادة من الفرق لل
 .«والخارج منھا لیس للمصلحة العامة بل لمصالح ضیقة حول الطغمة الحاكمة

وأوضح الخبیر المالي واالقتصادي ولید أبو سلیمان، أن «الدولة اللبنانیة تفرض أصالً على 
% لیصبح 11 آالف لیرة لبنانیة، إضافة إلى ضریبة 5كل صفیحة بنزین رسوماً ثابتة تبلغ 

آالف لیرة، تضاف إلیھا تكالیف النقل  8مجموع ما تتقاضاه الدولة الیوم على الصفیحة نحو 
وجعالة محطات المحروقات والشركات المستوردة وھي عوامل ثابتة، فیما التقدیرات تشیر 



ً  200إلى أّن لبنان یستھلك أكثر من  ألف صفیحة بنزین یومیا ». 
لـ«الشرق األوسط» إلى أنھ بناًء على ذلك، فإن «مداخیل  وأشار أبو سلیمان في تصریح
% مع كل دوالر یخسره سعر برمیل النفط عالمیاً، إذا ما 20الخزینة العامة سترتفع بنسبة 

 .«افترضنا أّن الخزینة تُدخل أسبوعیاً نحو ملیاري لیرة 
أنھ ال یُفترض قانونیاً، أشار رئیس منظمة «جوستیسیا» الحقوقیة الدكتور بول مرقص، إلى 

أن یكون ھناك أي إشكالیة بقرار الحكومة ما دام أنھ ال یفرض أو یستحدث ضریبة جدیدة، 
من الباب الرابع من الدستور  81الفتاً في تصریح لـ«الشرق األوسط» إلى أن المادة 

والمرتبطة بالمالیة العامة واضحة، وتقول بعدم جواز إحداث ضریبة ما وجبایتھا إال بموجب  
نون شامل تطبَّق أحكامھ على جمیع األراضي اللبنانیةقا . 

وشرح مرقص أن سعر صفیحة البنزین خاضع لتقلبات عالمیة كبیرة وللدعم المحلي أیضاً، 
وبالتالي ال تُعقل العودة إلى مجلس النواب لتلبیة حاجات ملّحة ال تحتمل االنتظار خصوصاً  

ني منحھ البرلمان للحكومة ما دامت ال  أن ھناك حداً أدنى من التفویض التشریعي الضم
 .تستحدث ضریبة جدیدة على المكلفین

وفي الوقت الذي انتقد فیھ قسم كبیر من اللبنانیین القرار الحكومي ورأوا أنھ كان األجدى أن  
یستفیدوا ھم من االنخفاض العالمي الحاصل ال الدولة، وصف ممثل موزعي المحروقات  

مة تثبیت سعر البنزین بـ«الشجاع واإلیجابي»، موضحاً أنھ  فادي أبو شقرا، قرار الحكو
«ستوازیھ زیادة ضریبة الجمرك على استیراد المادة، وبالتالي فإن أي زیادة في السعر 

العالمي في المستقبل سیتم خصمھا من ضریبة الجمرك المفروضة على الشركات  
 .«المستوردة 

لیرة على  5000«أفضل من زیادة  ورأى أبو شقرا في حدیث إذاعي، أن تثبیت السعر
الصفیحة»، موضحاً أنھ بالموازاة سیستمر صدور جدول تركیب األسعار لمادة المازوت 

التي لم یثبت سعرھا، مضیفاً: «سیكون ھناك جدول أسعار داخلي بین الشركات المستوردة 
لیرة  100للنفط، ویُتوقع أن تكون الزیادة ھذا األسبوع نحو  ». 
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