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اقت�صاد

تر�أ�س اجتماع ًا حول �سالمة المنتجات

تعيين �شقير النائب الأول
لرئي�س اتحاد الغرف العربية

الحاج ح�سن :دورنا رقابي �إ�صالحي
وال يهدف �إلى �إقفال � ّأي م�صنع

أبلغ رئيس الهيئات االقتصادية ورئيس اتحاد الغرف العربية عدنان
القصار ،رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد
شقير ،المق ّررات الصادرة عن اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية الذي
عُ قد في  30آذار الماضي في أربيل  -إقليم كردستان العراق ،والتي أفضت
القصار رئيسا ً فخريا ً لالتحاد مدى الحياة ،وبذلك تتح ّول رئاسة
إلى اختيار
ّ
االتحاد إلى رئيس الغرفة الموريتانية محمدو ولد محمود ،على أن يكون
ينص على
شقير النائب االول لرئيس االتحاد بحكم نظامه الداخلي الذي
ّ
تسلّم دولة المق ّر لبنان هذا الموقع ،ورئيس اتحاد الغرف العراقية جعفر
الحمداني النائب الثاني للرئيس.
القصار على أنه سيتعاون كرئيس ش��رف ،مع الرئيس الجديد
وش �دّد
ّ
لالتحاد ،ويقدّم له الدعم الذي يحتاج إليه في مه ّمته الجديدة ،معتبرا ً أنّ
«الرئيس الجديد سيكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه ،الستكمال
ما بدأته وما كان بدأه الرؤساء السابقون لالتحاد ،خصوصا ً أنّ المرحلة
الراهنة التي تم ّر بها المنطقة العربية ،تستوجب التضامن والتكاتف
والتعاون وتضافر الجهود ،في سبيل مواجهة األزمات على شتى المستويات
وخصوصا ً على الصعيد االقتصادي».

شقير

القصار في خدمة االقتصاد العربي ،وما قام به في
بدوره ،ن ّوه شقير «بمسيرة ّ
سبيل إعالء شأن اتحاد الغرف العربية على مدى الفترة التي تب ّوأ فيها رئاسة
االتحاد ،والنقلة النوعية التي ح ّققها ،إن على صعيد إنشاء المق ّر العام لالتحاد،
أو على صعيد تعزيز حضور االتحاد في المحفلين العربي واإلقليمي والدولي».
وق��ال« :إنّ اختياري في موقع نائب الرئيس األول لالتحاد ،مسؤولية
في غاية األهمية بالنسبة إلي ،لذلك سأبذل ك ّل جهدي ألكون على قدر هذه
المسؤولية التي سبقني فيها شخصيات بارزة في مضمار االقتصاد».

الحاج حسن مترئسا ً االجتماع

(أكرم عبد الخالق)

ت��رأس وزي��ر الصناعة حسين الحاج حسن اجتماعا ً
موسعا ً ض ّم المدير العام للوزارة داني جدعون ،والمدير
ال��ع��ام ل���وزارة ال��زراع��ة ل��وي��س ل��ح��ود ،وال��م��دي��ر العام
لالقتصاد بالوكالة فؤاد فليفل ،والمدير العام لمؤسسة
المقاييس والمواصفات اللبنانية لينا درغام ،وممثلين عن
وزارات الصناعة واالقتصاد والتجارة والزراعة والصحة
العامة ومؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث
الصناعية ونقابة أصحاب السوبر ماركت ،والمجلس
اللبناني لمنتجي األلبان واألجبان والحليب.
ولفت الحاج حسن إلى أنّ االجتماع «خصص لمتابعة
الخطوات واإلجراءات الواجب اتخاذها على صعيد سالمة
السلسلة
المنتجات ،وال سيّما اللبنة ،وجودتها ،وكامل ّ
اإلنتاجية ع��ن طريق التوجيه وال��رق��اب��ة والفحوص
المخبرية وأخذ العينات ،ومنح شارة المطابقة» .وقال:
سبق لنا أن عقدنا اجتماعات عدّة في هذا اإلطار ،ونحن
ّ
ملف اللبنة أل ّنها مأكول وميزة لبنانية وغذائية
نعالج
مهمة ،وعلينا المحافظة على هذه الصناعة من منطلق
وطني واقتصادي وصحي» ،وأضاف« :إنّ اللبنة منتج من
خاصة مرتبطة
مشتقات الحليب ،وهي تحتاج إلى عناية
ّ
خصوصا ً بما يس ّمى ب��دورة التبريد .ويم ّر تصنيعها
بمراحل ع�دّة ،تبدأ باإلنتاج م��رورا ً بالتعبئة والتخزين
والتوزيع .ونتيجة أوضاع التغذية الكهربائية المعروفة
في لبنان ،تتع ّرض دورة التبريد لمشكالت ت��ؤدّي إلى
عدم المحافظة على هذه الدورة ،ذلك أنّ المادة الحافظة
للبنة وفق المواصفات اللبنانية هي الـ»أسيد سوربيك»
ومشتقاته ،أي الـ»سوربات دو سوديوم».
وأشار الحاج حسن إلى أنّ الذي استخدم الـ»نتامايسن»

«انطلق من حسن نية ،لك ّنه أخطأ واعترف بارتكابه الخطأ،
وأصلح األمر بتوقفه عن استخدام هذه المادة .وقد أكدنا
مرات عدّة أنّ الهدف هو تصحيح الخطأ ،وليس إيقاف أي
صناعة أو إقفال أي مصنع ،ألنّ دورنا كدولة هو دور رقابي
 إصالحي وليس إلغائياً».ودعا الصناعيين إلى «إظهار درجة التبريد المطلوبة
ب��وض��وح على غ�لاف المنتج لرفع المسؤولية عنهم
بالتخزين في المؤسسات التجارية ،فمسؤولية وزارة
الصناعة والصناعي هي من باب المصنع دخوال ً وخروجا ً
فقط ،ومسؤولية التاجر أن يحافظ على التبريد ألنّ المادة
الحافظة المسموح باستخدامها ال تمنع نمو بكتيريا
معينة ،إذا كانت الحرارة غير مناسبة للحفظ».
وقال« :هناك إشكالية إذا ً يجب توضيحها وهي مرتبطة
بالتصنيع والتخزين ،ويبقى السؤال ما هو المدى الزمني
لصالحية إنتاج اللبنة من دون مواد حافظة ،وديمومتها
في ظ ّل ظروف الطاقة المعروفة وتأثيرها على السعر؟
وسنرى كيف تعاطى االتحاد األوروبي وأوستراليا ودول
ّ
الملف ،لنخرج بخالصات دقيقة».
أخرى مع هذا

برنامج «ليرا»

كما ترأس وزير الصناعة هيئة اإلش��راف العليا على
برنامج إنجازات البحوث الصناعية «ليرا» ،وت ّم البحث
في آلية العمل على تشجيع التعاون في تنفيذ مشاريع
أبحاث مشتركة بين الصناعيين والجامعات ،وتقسيمها
إلى مستويين :األول مشاريع تخ ّرج ،والثاني مشاريع
طويلة األم��د على مستوى ال��دك��ت��وراه لتلبية حاجات
صناعية قائمة ،ومشاريع تطويرية جديدة.

ن�شاطات اقت�صادية
} اط��ل��ع وزي���ر العمل سجعان
قزي من وفد نقابة خبراء التخمين
ال��ع��ق��اري ب��رئ��اس��ة ش��رب��ل قرقماز
على عمل النقابة وإمكانية انضمام
هذا القطاع إلى الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي.
ثم التقى وفدا من نقابة الصاغة
برئاسة أنطوان مغني.
} اتخذ وزي��ر االتصاالت بطرس
حرب تدابير سريعة لوقف القرصنة
التي تع ّرض لها موقع بكركي الرسمي
على اإلنترنت م��ن قبل مجهولين،
الصارمة بهدف
وأص��در التعليمات ّ
إتخاذ جميع التدابير الالزمة إلجراء
التحقيقات وتعقب الفاعلين وإحالتهم
إلى القضاء.
كان حرب استقبل سفيرة إسبانيا
ميالغروس هيرناندو وبحث معها
األوضاع والتطورات محليا وإقليميا
ودوليا ،كما ت ّم التداول في مواضيع
متعلقة باالتصاالت في لبنان.
ثم التقى حرب رئيس مجلس اإلدارة
في شركة «ألفا» مروان حايك ،وبحث
معه شؤونا ً تتعلق بعمل الشركة.

حرب وسفيرة إسبانيا
} استقبل وزي���ر ال��زراع��ة أك��رم
شهيب في مكتبه في الوزارة ،سفيرة
الفيليبين ليا روي��ز وت� ّم البحث في
العالقات الثنائية وتطويرها وفي
التعاون في مختلف المجاالت وتبادل
المنتجات ال��زراع��ي��ة وف��ي مقدمها
تصدير زيت الزيتون إلى الفيليبين.

كما التقى شهيب سفير اليابان
سيتشي أوتسوكا ،وبحث معه في
تطوير التبادل التجاري للمنتجات
الزراعية بين البلدين ،كما تط ّرق
البحث إل��ى م��ش��ارك��ة ال��ي��اب��ان في
م��ش��روع ال��ـ  40مليون ش��ج��رة في
لبنان.

متفرقات
} دع��ت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء
لبنان خالل اجتماع استثنائي عقدته أمس ،جميع العمال
والمستخدمين إل��ى االعتصام والتوقف عن العمل في
جميع مديريات ومصالح ودوائر المؤسسة على األراضي
اللبنانية كافة اليوم وغدا ،ويشمل اإلضراب «عدم تسليم
وتسلم المحروقات ،على أن تستثنى فِرق االستثمار في
معامل اإلنتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية،
وعدم إجراء أي مناورة من قبل العاملين في مركز التنسيق
على ك ّل المخارج (توتر عال ومتوسط) إال بعد أخذ موافقة
النقابة» ،وذل��ك «بسبب عدم إدراج قانون ترفيع مالك
المؤسسة على جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي
تنص عليه القوانين والمراسيم
إلنصافهم بالترفيع حسبما ّ
المرعية اإلجراء قبل أيّ مباراة محصورة وإلقرار سلسلة
الرتب والرواتب بصيغة عادلة».

وتعقد النقابة في العاشرة من قبل ظهر اليوم مؤتمرا ً
صحافيا ً في المبنى المركزي للمؤسسة  -صالة الزبائن.
} اعتبر رئيس نقابة تجار ومستوردي المشروبات
الروحية ميشال أبي رميا أنّ النقابة «لن تسكت على الظلم
ّ
بحق المستوردين» ج � ّراء زي��ادة رسوم
ال��ذي قد يلحق
االستهالك على المشروبات الروحية المستوردة لتمويل
سلسلة الرتب والرواتب ،الفتا إلى أنّ «هذه الزيادة قد
تسمح لباقي المصانع المحلية بأن تستفيد على حساب
المستوردين».
أنّ
وقال أبي رميا في تصريح أمس« :يكفي المصانع
معفاة م��ن الجمارك وتستفيد م��ن اتفاقيات التيسير
العربية واالتفاقيات الثنائية للمضاربة ،ويأتي القرار
المنوي اتخاذه برفع نسبة الرسوم فقط على المشروبات
الروحية المستوردة ليضرب هذه المؤسسات الضربة

القاضية ،وبالتالي سيسمح بالمضاربة غير المشروعة
وسيمنع أيضا المستهلك اللبناني من الحصول على
النوعية الجيدة ،حيث سيبقى المص ّنع المحلي وحده
في السوق من دون أي منازع أو أي مقارنة أو تحسين في
النوعية لألصناف المحلية ،خصوصا ً في غياب فاضح
من الوزارات المعنية التي يجب أن تراقب هذا القطاع في
األسواق المحلية ،عكس األصناف المستوردة التي تخضع
للمراقبة والتحاليل المخبرية عند وصول أي شحنة لتكون
مطابقة للمواصفات األوروبية والعالمية».
} دع��ت هيئة التنسيق ل��ـ«ل��ق��اء األح���زاب والقوى
والشخصيات الوطنية اللبنانية» ،مجلس ال��ن��واب
إل��ى «إق���رار سلسلة الرتب وال��روات��ب ،وع��دم المماطلة
والتسويف في ذلك» ،محذرة من «اعتماد ضرائب جديدة
تصيب الشرائح المحدودة الدخل والفقيرة ،لتغطية تمويل
السلسلة».
وأش��ارت الهيئة بعد اجتماع عقدته أمس ،في مق ّرها
في بيروت ،إلى أنّ «تحصيل األموال يكون عبر استعادة
حقوق الدولة في األمالك البحرية ،وعبر فرض ضرائب
على شركات األم��وال والشركة العقارية مثل سوليدير،
وإقفال أب��واب الفساد في مرفأ بيروت والمطار ،والتي
ت��ؤدي إلى ذه��اب ماليين ال���دوالرات شهريا ً إلى جيوب
الفاسدين».
وح���ذرت الهيئة «م��ن رف��ع أس��ع��ار السلع وأق��س��اط
السلسلة ،ألنّ ذلك سيعني
ال��م��دارس ،في أعقاب إق��رار ّ
التهام الزيادة ،وزيادة التضخم وتراجع القدرة الشرائية،
وتفاقم حدّة التفاوت االجتماعي ،وتاليا ً ضياع أي فائدة
من إقرار السلسلة ،لناحية تحسين القدرة الشرائية لألجر
وتنشيط الحركة االقتصادية».

أت ّمت وزارة المال عملية استبدال سندات الخزينة
بالعملة االجنبية «يوروبوند» بنجاح ،بعدما وصلت
نسبة المشاركة في هذا اإلصدار الى  84،79في المئة.
وعلمت «المركزية» أنه ت ّم استبدال سندات خزينة
ّ
تستحق في
مقسمة على سندات
بقيمة  1،4مليارات دوالر ّ
ّ
تستحق
العام  2020بقيمة  600مليون دوالر ،وسندات
في العام  2026بقيمة إجمالية قدرها  800مليون دوالر.
وبلغت نسبة مشاركة المستثمرين المحليين 88.5
في المئة من االكتتابات في السندات التي تستحق سنة
 ،2020و 66في المئة في السندات التي تستحق سنة
 ،2026في حين انحصرت طلبات المستثمرين األجانب

بنسبة لم تتع َّد الـ  25في المئة من إجمالي االكتتابات.
تجدر اإلش���ارة إل��ى إتمام ه��ذا اإلص���دار قبل تسجيل
جمعية المصارف موقفها من اقتراح اللجان النيابية
المشتركة فرض ضريبة على تمويل الدولة اللبنانية
من ضمن اإليرادات التي يت ّم البحث فيها لتمويل سلسلة
الرتب وال��روات��ب لموظفي القطاع العام ،ما ي��ؤدي إلى
تراجع االكتتاب المصرفي في سندات الخزينة ،إال إذا
تمكنت جمعية المصارف من عدم إقرار هذا االقتراح خالل
االتصاالت التي تقوم بها مع األط��راف المعنيين ،قبيل
الجلسة التشريعية لمجلس النواب المقررة غدا ً وإقرار
السلسلة.

�أطلق تطبيق ًا الكترون ّي ًا لحماية الم�ستهلك

حكيم :لت�سهيل عملية التوا�صل
بين الم�ستهلك والوزارة

� 5أرغفة يومي ًا للفرد في م�صر
أعلن وزير التموين المصري خالد حنفي أنّ بالده حدّدت  150رغيفا للمواطن
من الخبز المدعّ م بشكل شهري ،وهو ما يعني  5أرغفة يومياً ،مقابل  1.5رغيف
قبل بدء تنفيذ النظام الجديد لتوزيع الخبز ،وفق منظومة جديدة ترمي إلى
تخصص مصر سنويا ً  22مليار جنيه (3.1
تقليل تهريب الدقيق المدعم ،بحيث
ّ
مليار دوالر) لدعم الخبز.
ويبدأ النظام الجديد لتوزيع الخبز في مدينة بورسعيد ،ثم يشمل األسبوع
المقبل محافظات مدن القناة ،على أن يعمم في باقي محافظات مصر قبل
تموز(يوليو) المقبل ،ويستفيد نحو  67مليون مواطن من بين أكثر من 86
مليونا يعيشون في مصر من منظومة دعم المواد التموينية ،حيث وزعت 18
مليون بطاقة تموينية.
مخصصة
وسيتمكن غير الحاملين لبطاقات التموين من استخراج بطاقات
ّ
لشراء الخبز المدعّ م الذي يباع بخمسة قروش ( 0.0007دوالر) للرغيف.

تغيير األسعار

وكان حنفي أعلن في بيان  ،أنّ وزارته ستشتري رغيف الخبز من المخبز
الذي يعمل بالسوالر بسعر  33.7قرش ( 0.04دوالر) والمخبز الذي يعمل
بالغاز الطبيعي بسعر  33.3قرشا ( 0.04دوالر) ويحصل صاحب المخبز فورا ً
على قيمة مبيعاته في حسابه بالبنك بمجرد البيع.
ورأى «أنّ نظام التوزيع الجديد سيحقق لصاحب المخبز ربحا ً صافيا ً قيمته
 260جنيها ً ( 37.2دوالرا) في طنّ الدقيق ،وسيعاد النظر في هذه األسعار ك ّل
ثالثة أشهر».
وفي سياق آخر ،يؤدي هيكل دعم الخبز الحالي إلى تهريب الكثير من الدقيق
المدعّ م للسوق الموازية ،ما يضخم فاتورة الدّعم من دون أن تصل أمواله إلى
مستحقيه.
ويعمد بعض المستفيدين من المنظومة القديمة إلى تعليف الماشية بالخبز
المدعّ م ألنها أرخص ثمنا من أعالف الماشية ،ويزيد هذا الهدر من صعوبة وضع
الحكومة التي تنفق ربع موازنتها على دعم األغذية والطاقة.

ال�سعودية رابع �أكبر دولة
من حيث الإنفاق الع�سكري

(داالتي ونهرا)

�إنجاز ا�ستبدال �سندات الـ«يوروبوند»
بم�شاركة محلية بن�سبة  5.88في المئة

أصبحت المملكة العربية السعودية العام الماضي رابع أكبر دولة في
العالم من حيث اإلنفاق العسكري ،حسب بيانات مركز ستوكهولم ألبحاث
السالم ،وبذلك تكون قد تقدّمت ثالث مراتب بين عامي  2012و ،2013إذ
أنفقت الرياض في  2013نحو  67مليار دوالر ،ما يشكل زيادة بنسبة
 118في المئة مقارنة بعام  2004و 14في المئة مقارنة بعام .2012
وش ّكل حجم اإلنفاق العسكري السعودي  9.35في المئة من الناتج
المحلي اإلجمالي للبالد في  2013مقابل  8.21في المئة في .2012
وج��اءت السعودية بعد ك � ّل من ال��والي��ات المتحدة التي بلغ إنفاقها
العسكري في  2013ما قيمته  640مليار دوالر ،ث ّم الصين ( 188مليار
دوالر) ،فروسيا ( 87.8مليار دوالر).
وبصفة عا ّمة زاد اإلنفاق العسكري في منطقة الشرق األوسط بنسبة 4
في المئة  ،بقيمة ناهزت  150مليار دوالر ،ويشير المركز البحثي إلى أنّ
البيانات حول اإلنفاق العسكري في تلك المنطقة كانت تتسم عادة بأنه
مشكوك فيها ،مشيرا إلى أنه لم تتوافر بيانات حول ذلك اإلنفاق في إيران
وقطر وسورية واإلمارات واليمن العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أنّ العراق والبحرين كانتا أسرع دول منطقة الشرق
األوسط من حيث اإلنفاق العسكري ،حيث زاد على التوالي بـ 27في المئة
و 26في المئة ،وربط المركز زيادة إنفاق العراق على قواته المسلحة
بسعي السلطات هناك إلى بناء قدرات وتسليح الجيش لتحسين الوضع
األمني المتدهور وحماية البنى التحتية ومنشآت إنتاج وتصدير النفط،
وكان مبرر الزيادة الكبيرة لإلنفاق العسكري للبحرين هو سعي المنامة
لمواجهة االحتجاجات واالضطرابات التي تشهدها.
في المقابل ،هوى إنفاق سلطنة عمان على قواتها المسلحة بنسبة 14
في المئة العام الماضي ،ويُعزى األمر حسب مركز ستوكهولم ،للموازنة
اإلضافية التي أقرتها مسقط في عامي  2012و 2013لزيادة التوظيف
وتمويل بنود أخرى.
وعند الحديث عن اإلنفاق العسكري في القارة األفريقية ،يشير مركز
ستوكهولم إلى أنّ الجزائر استمرت في تصدّر قائمة أكبر دول القارة في
تسليح وتجهيز جيشها ،إذ أنفقت عام  10.4مليارات دوالر لتكون أول
دولة أفريقية تتجاوز نفقاتها العسكرية عشرة مليارات دوالر ،ويشكل
اإلنفاق العسكري للجزائر  4.8في المئة من ناتجها المحلي اإلجمالي.
ويشرح التقرير دواعي اإلنفاق العسكري الكبير للجزائر بعدّة عوامل
أبرزها ،رغبة السلطات هناك في الحفاظ على مكانتها البارز في المنطقة
األفريقية ،وق��وة نفوذ المؤسسة العسكرية داخ��ل البالد ،والتهديدات
اإلرهابية القائمة بما فيها الجماعات الناشطة في البلد الجار مالي،
وقد أوجد ارتفاع أسعار النفط في السنوات األخيرة ،وفرا في الخزينة
الجزائرية.

حكيم خالل إطالق التطبيق االلكتروني
أطلق وزي��ر االقتصاد والتجارة
أالن حكيم «التطبيق اإللكتروني
على الهاتف الخلوي لخدمة حماية
المستهلك ف��ي ل��ب��ن��ان» ،ف��ي مؤتمر
صحافي عقده ظهر أمس ،في حضور
مدير حماية المستهللك المدير العام
باإلنابة ف��ؤاد فليفل ،رئيس الهيئة
الناظمة لالتصاالت عماد حب الله،
رئ��ي��س «جمعية حماية العالمات
التجارية» نديم عبود ،ومعنيين.
وأع��ل��ن حكيم خ�لال المؤتمر ،أنّ
إطالق التطبيق يأتي في إطار مكننة
الوزارة ،مشيرا ً إلى «أنّ العمل الرقابي
يجب أن ينقسم إلى شقين ،أوال ً عبر
تسيير دوري����ات ال��رق��اب��ة اليومية
والتي يقوم بها مراقبو ال��وزارة على
ك ّل المؤسسات التجارية ،وثانيا ً عبر
توعية المستهلك وتحفيزه على اإلبالغ
عن جميع المخالفات».
وق���ال« :نحن نعمل عبر توسيع
قنوات التواصل في خدمة المواطن
وه����ذا م���ا ت��ق��وم ب���ه ج��م��ي��ع ال���دول
المتقدمة ،لعلمها بأنه من الصعب
ج���دا ً ض��ب��ط جميع ال��م��خ��ال��ف��ات في
األسواق بعدد محدود من المراقبين.
لذلك ال ب ّد من تعزيز رقابة األجهزة
الرسمية عبر رقابة المستهلك على
السلع التي يشتريها ،ومن
جميع ّ
ال���ض���روري أن يتكامل دور جميع
األط��راف لتحقيق المصلحة العامة
تحت شعار «توعية – مسؤولية –

(ت ّموز)
تواصل» ،لذلك سعينا إلى إطالق هذا
التطبيق االلكتروني والتركيز على
استخدام وسائل التواصل االجتماعي
بهدف تسهيل عملية التواصل بين
المستهلك وال����وزارة والسعي إلى
زيادة الثقة بأجهزة الدولة عبر توفير
إمكانية تقديم الشكاوى ،باإلضافة إلى
توعية المستهلك حول األمور المهمة
التي يفترض به االطالع عليها بشكل
دوري».
واعتبر حكيم «أنّ وعي المستهلك
ومطالبته بحقوقه ه��م��ا ال��رك��ن��ان
الرئيسيّان لحمايته من ممارسات
ّ
الغش التجاري ومحاربة البضائع
المقلدة والمز ّورة واالحتكار واإلعالنات
المضللة والخادعة» ،مشيرا ً إلى «أنّ
ارت��ف��اع مستوى ال��وع��ي سيزيد من
فعالية األجهزة الرسمية وسيسهّل
دوره���ا ال��رق��اب��ي على األس���واق عبر
تلقيها ال��ش��ك��اوى وحلها ف��ي أس��رع
وقت ممكن .لذا تبرز أهمية تحفيزه
على التعاون م��ع ه��ذه الجهات وال
سيما مديرية حماية المستهلك ،كونها
السلطة التنفيذية ولها مركزية القرار،
باعتبارها الجهة الرسمية المنوطة
بها ص�لاح��ي��ات الضابطة العدلية
لتنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك
والتح ّقق من نوعية الخدمات والسلع
وسالمتهما ،وخ��ص��وص�ا ً الغذائية
منها ،والقيام بالفحوصات الالزمة
في شأنها ،وتسطير المحاضر في ّ
حق

جميع المخالفين».
وأك���د «أنّ تفعيل ع��م��ل مديرية
حماية المستهلك يدفع بالتجار نحو
االل��ت��زام بالقوانين المرعية اإلج��راء
وإلى تحسين جودة السلع والخدمات
التي يقدمونها ،وال سيما مراقبة جودة
ال��م��واد الغذائية م��ن ل��ح��وم وأل��ب��ان
وغيرها م��ن السلع» ،موضحا «أنّ
االهتمام بجودة المنتجات المستوردة
أو المص ّنعة محلياًّ ،
يدل على تقدم أي
دولة ،األمر الذي لن يحصل في الواقع،
إال من خ�لال استراتيجية متكاملة،
تضع ُنصب عينيها هدفا ً أساسيا ً هو
تحقيق مستوى عا ٍل من الجودة في
سبيل تحفيز االستهالك .إذا ً فإنّ توفر
السلع والخدمات
الجودة العالية في ّ
يصب في مصلحة ال ّتاجر والمستهلك
ّ
على ال��س��واء ،وعليه فإنه ينعكس
إيجابا ً على تحريك عجلة االقتصاد
بوجه عام».
وك����رر ح��ك��ي��م ت��أك��ي��ده ع��ل��ى «أنّ
ال��ت��ع��اون اإلي��ج��اب��ي للمستهلك مع
الوزارة هو الخطوة األولى لنجاح أي
جهد لحمايته ،فيجب أال ي��ت��ردّد في
تقديم الشكاوى عندما تنتهك حقوقه،
إما عبر تحميل هذا التطبيق أو عبر
الخط الساخن  1739أو عبر الموقع
الرسمي للوزارة .وإنّ األجهزة المعنية
ستسعى بك ّل طاقتها إلى مساعدته
على استرجاع هذه الحقوق ضمن أطر
القوانين المرعية اإلجراء».

الغارد� :صندوق النقد لم يعد يفر�ض �إ�صالحات هيكلية

الغارد خالل المؤتمر
أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي
كريستين الغارد «أنّ الصندوق لم يعد
يفرض برامج لإلصالح الهيكلي كما كان
األمر مع الدول الفقيرة قبل عقدين».
وخ�لال مؤتمر صحافي بمناسبة
اج��ت��م��اع ال��رب��ي��ع للصندوق والبنك
الدوليين في واشنطن ،أشارت الغارد
إلى «أنّ مسألة فرض إصالحات كان
قبل توليها رئاسة الصندوق ،وأنها
ال تطبق مثل هذه السياسات ،كما أنّ
موضوع فرض شروط على الدول التي
تطلب دعم المؤسسة المالية الدولية،
يع ّد موضوعا ً حساسا ً بالنسبة إلى
صندوق النقد».
ولفتت إلى «أنّ النقد الدولي يضع
برامج اإلقراض بتشارك مع الحكومات
المعنية بها ،وق��د غيّر طريقة عرض
دعمه المالي على الدول األعضاء».
وأضافت« :إنّ بعض ال��دول تطلب
مساعدة الصندوق المالية ألنها غير

قادرة على إنجاز بعض األشياء وحدها،
كما أنّ الصندوق يقدم أيضا دعما ً تقنيا ً
ويسهم ف��ي ب��ن��اء ق���درات اقتصادات
الدول».
وق���د ت��ع��رض ال��ن��ق��د ال���دول���ي في
ال��س��ن��وات األخ��ي��رة الن��ت��ق��ادات ح��ادة
بسبب سياسات التقشف التي ترجمت
في معظم االحيان على شكل تقليص
اإلنفاق وزيادة الضرائب ،وحدث األمر
في حالة اليونان والبرتغال وغيرهما.
غير أنّ منظمة أوكسفام الخيرية
البريطانية ،رأت أنّ برامج صندوق
ال��ن��ق��د ال��ح��ال��ي��ة مشابهة لنظيرتها
السابقة ،وأوض��ح مدير المنظمة في
واشنطن نيكوالس مومبريل أنّ برامج
التقشف «تشبه سياسات اإلص�لاح
الهيكلي ال��م��د ّم��رة التي فرضت على
الدول الفقيرة في ثمانينات وتسعينات
القرن الماضي».
وأع����رب م��وم��ب��ري��ل ع��ن ترحيبه

«باعتراف الصندوق بوجود أوجه خلل
خلفتها برامج اإلصالح الهيكلي» ،غير
أنه شدّد «على أنّ اللغة التي يستعملها
الصندوق ،ما تزال تركز على تقليص
اإلنفاق العام ما يض ّر بالفئات األكثر
فقرا».
وفي سياق متصل ،كشفت دراسة
نشرتها قبل أي��ام الشركة األوروب��ي��ة
بشأن ال��دي��ون والتنمية والمعروفة
ب��اس��م «ي������وروداد» ،ع��ن زي���ادة عدد
الشروط التي يلحقها صندوق النقد
الدولي بقروضه في السنوات القليلة
الماضية ،على الرغم من وعود لتقييد
ما يعتبرها منتقدون متطلبات مرهقة.
وأشارت الدراسة إلى «أنّ الدول التي
ماسة إلى األموال تجد
تكون في حاجة ّ
نفسها في موقف ضعيف في تعامالتها
مع صندوق النقد» ،الذي شبهته بأنه
«كمن يتفاوض وهو يص ّوب بندقية إلى
الطرف اآلخر».

