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اقت�صاد

االتحاد العمالي ينفذ غد ًا �إ�ضراب ًا �شام ًال واعت�صام ًا:
ّ
توقف المطار �ساعتين و�إقفال المرف�أ ومراكز ال�ضمان
أكد المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام «تنفيذ إضراب عمالي
وطني شامل في جميع األراضي اللبنانية بعد غد ،مع تنفيذ اعتصام
بدءا ً من الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة رياض الصلح» ،وأعلن
عن خطوات ستتزامن مع تنفيذ اإلضراب واالعتصام ،منها «التوقف
عن العمل في مطار بيروت الدولي من الحادية عشرة قبل الظهر إلى
األولى بعد الظهر ،وإقفال تام في مرفأ بيروت طيلة النهار ،وإقفال
جميع مكاتب ومراكز الصندوق الوطني للضمان االجتماعي».
وقد تابع المجلس التنفيذي لالتحاد اجتماعاته المفتوحة ،فعقد
في هذا السياق اجتماعا ً برئاسة غسان غصن وحضور األعضاء،
ناقش فيه التطورات المطلبية واالقتصادية واالجتماعية وكذلك
توصية هيئة مكتب المجلس التنفيذي بتحديد يوم غد األربعاء
موعدا ً لتنفيذ اإلض��راب التحذيري الوطني العام واالعتصام في
ساحة رياض الصلح ،وأصدر المجتمعون بيانا ً جاء فيه:
 أوالً :إنّ االتحاد العمالي العام الحريص على صون الحرياتالعامة وخصوصا ً حرية ال��رأي والتعبير يض ّم صوته إلى جانب
المندّدين باالعتداء على حرية اإلع�لام ،ويستنكر تجاوز المحكمة
الدولية الدستور اللبناني والقوانين المرعية ،ويؤكد أنّ المساس
بحرية اإلع�لام هو خط أحمر ال يُسمح بتجاوزه ،وعلى المحكمة
الدولية بدال ً من مالحقة اإلعالميين تحقيق العدالة وإحقاق الحق
ومالحقة الشهود الزور.
 ثانياً :على الرغم من جميع التنبيهات والتحذيرات التي أطلقهااالتحاد العمالي العام من مغبّة اإلقدام على فرض رسوم وضرائب
غير مباشرة وجديدة ،خصوصا ً زي��ادة ضريبة القيمة المضافة
 ،.T.V.Aفهناك محاوالت بعض الكتل التسلل الى جيوب العمال
والموظفين واألجراء وأصحاب الدخل المحدود بحجة تمويل سلسلة
الرتب والرواتب ،ضاربة عرض الحائط إرادة اللبنانيين المطالبة
بالعدالة الضريبية وذل��ك من خالل فرض الضرائب التصاعدية
واألنشطة الريعية ومكافحة الفساد واالقتصاص من المته ّربين من
دفع الضرائب وأصحاب الدفترين وفرض الرسوم الباهظة على
محتلّي األمالك البحرية والنهرية والبرية.
 ثالثاً :إنّ المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي يؤكد مرة جديدة أنّسلسلة الرتب والرواتب مطلب حق لموظفي القطاع العام في إداراتها
وأسالكها األمنية والعسكرية ومعلميها وأساتذتها ومستخدمي
المؤسسات العامة والبلدية ،إضافة إلى المتعاقدين والمياومين
والمتقاعدين في ك ّل إدارات الدولة.

تمويل السلسلة

 رابعاً :أما تمويل سلسلة الرتب والرواتب وكذلك تمويل عجزالخزينة ،فيجب أن يتجه من دون إبطاء أو تواطؤ بين أصحاب
السلطة السياسية والنفوذ المالي ،إلى المتالعبين بلقمة عيش
المواطنين «مافيات» األدوي��ة والقمح والنفط وكارتل المضاربين
العقاريين وأصحاب الوكاالت الحصرية للمواد الغذائية .هذا اإلجراء
وحده ٍ
كاف لتمويل السلسلة ويزيد.
 خامساً :إنّ جريمة كبرى ارتكبت في حق القطاع العام من خاللتوزيعه والقضاء على الوظيفة العامة منذ بداية التسعينات حيث

الم�ضي في معركة
ت�أكيد
ّ
تعميم قانون مياومي كهرباء
لبنان على مياومي الدولة
كافة في مختلف �إداراتها
وم�ؤ�س�ساتها العامة والبلديات
والمتعاقدين
بدأت الحكومات المتعاقبة على سلسلة الرتب إجراءات التحايل على
وغب الطلب
القانون بإيجاد ما ُس ّمي بالتعاقد الوظيفي والمياومين
ّ
والفاتورة وغيرها من الريوع .إن االتحاد يعلن رفضه المطلق لهذه
الحال الشاذة في إدارات الدولة ،ويؤكد مضيّه في معركة تعميم قانون
مياومي كهرباء لبنان على مياومي الدولة كافة في مختلف إداراتها
ومؤسساتها العامة والبلديات والمعلمين في «األساسي» و«الثانوي»
و«التقني» و«المهني» فضالً عن متعاقدي الجامعة اللبنانية.

جور قانون اإليجارات

 سادساً :منذ اللحظة األول��ى رأى االتحاد العمالي في قانوناإليجارات الجديد الذي أق ّر أخيراً ،قانونا ً جائرا ً يطال أوسع شريحة
من المستأجرين ويحمل في طياته تشريد أكثر من  180ألف عائلة
مستأجرة وانعدام وج��ود خطة إسكانية تؤ ّمن الحق في السكن

ال�صناعة ال�سورية تواجه تحديات ما بعد الأزمة

ال�ستراتيجية قومية بم�شاركة القطاع الخا�ص

لمواطنيها وتحافظ على بنية لبنان الديمقراطية.
وانطالقا ً من ذلك ناشد االتحاد العمالي رئيس الجمهورية ويك ّرر
مناشدته اليوم عدم توقيع هذا القانون الجائر ،وإع��ادة البحث
في الموضوع من األس��اس بعد ردّه ،بما يضمن حقوق المالكين
والمستأجرين ،ذلك بوضع خطة إسكانية وطنية شاملة تو ّمن
الحق في السكن واالستقرار ومنع أي إشكال خطير بين المالكين
والمستأجرين القدامى بسبب غياب مسؤولية الدولة.
سنة الضمان االجتماعي
 سابعاً :أعلن االتحاد العمالي األول من أي��ار من العامالماضي ،أن ه��ذه السنة ستكون سنة الضمان االجتماعي
وخصوصا ً تأمين الضمان الصحي للمتقاعدين بعد بلوغ
السن .إن االتحاد يطالب المجلس النيابي والسادة النواب
المعجل المك ّرر مقدّما ً إنجاز نظام
بإقرار اقتراح القانون بصفة
ّ
التقاعد والحماية االجتماعية.
 ثامناً :إنّ االتحاد العمالي يطالب وفقا ً لعمل لجنة المؤشر،بالتصحيح ال��دوري لألجور استنادا ً إل��ى مؤشر غ�لاء المعيشة
وارتفاع معدل التضخم حتى ال تتراكم هذه النسب وتصبح عبئا ً على
االقتصاد ومدعاة لزيادة نسب التضخم.
أخيراً ،يعلن المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي تنفيذ إضراب
عمالي وطني شامل في جميع األراضي اللبنانية يوم غد األربعاء مع
تنفيذ اعتصام بدءا ً من الساعة  11.00قبل الظهر في ساحة رياض
الصلح .كما يؤكد تزامنا ً مع تنفيذ اإلضراب واالعتصام ،سيت ّم ما
يأتي:
 التوقف عن العمل في مطار بيروت الدولي من الساعة 11.00إلى الـ 13.00بعد الظهر.
 إقفال تام في مرفأ بيروت طيلة النهار. إق��ف��ال جميع مكاتب وم��راك��ز ال��ص��ن��دوق الوطني للضماناالجتماعي.
 إضراب شامل لجميع موظفي الكهرباء في لبنان. إضراب شامل لموظفي وعمال مصالح المياه في لبنان. إقفال تام في مؤسسات «الريجي» و«أوجيرو». إضراب شامل لعمال البلديات في كل لبنان. إضراب موظفي وعمال القطاع الصحي. إقفال شركات الترابة اللبنانية. إض���راب ع��ام ف��ي جميع المصانع والمؤسسات التجاريةوالزراعية والخدماتية.

الممول من م�صرف لبنان
تد�شين «النظام الكهرو�ضوئي»
ّ

الحـاج ح�سن :لر�ؤية وا�ضحة ترتكز علـى تكبير حجم االقت�صاد
نظريان :يحقق ما بين  100ـ  200ميغاوات خالل � 3سنوات
دشن وزيرا الصناعة حسين الحاج حسن والطاقة والمياه
آرت��ور نظريان مشروع تبني شركة  APIالصناعية في زوق
مصبح« ،النظام الكهروضوئي» الصديق للبيئة ،والمم ّول بقرض
ميسر من مصرف لبنان ،والذي نفذته شركة Elements sun
and windالمتخصصة.
ويتميز هذا النظام األ ّول من نوعه في لبنان والشرق األوسط
بقدرته على توفير الطاقة إلى جانب مولد الديزل ،والنتيجة تكلفة
أقل للديزل ،واستهالك أقل للكهرباء ،وانبعاثات بمعدل منخفض
لثاني أوكسيد الكربون ،وتوفير تكلفة الصيانات المترتبة على
المحركات واستخدام طاقة متجددة صديقة للبيئة.

الحاج حسن

وأش��ار الحاج حسن إلى أنّ المشروع يساهم في تخفيض
«كلفة فاتورة الطاقة» ،الفتا ً إلى وجود «تناقض طبيعي بين
التطور البشري والتقدم الصناعي وما بين البيئة والحفاظ على
الموارد الطبيعية ،وهذا أمر ال مفر منه ،فعندما يتحقق التقدم
والنمو والتطور ال ب ّد من أن نستثمر موارد الطبيعة ،من حديد
وتراب وبترول وغاز».
وقال« :يهتم الصناعي بالمحافظة على البيئة ،ولكن ته ّمه
أيضا ً حساباته المالية ،بمعنى أنه إذا استخدم نظام طاقة
جديداً ،يتعاطى معه من منظار مدى توفير كلفة الطاقة على
اإلنتاج ،ويكون مصدر التغذية الجديد أقل كلفة من كلفة الطاقة
في كهرباء لبنان أو تلك التي تؤ ّمنها المولدات الخاصة .هذه هي
الوقائع وكلنا نعرف أن أحد أهم مشاكل الصناعة في لبنان هو
ارتفاع كلفة اإلنتاج ،وأحد أهم أسباب ذلك يعود إلى ارتفاع كلفة
الطاقة التي تمثل أحيانا ً نسبة تصل إلى  40في المئة من كلفة
اإلنتاج».
وأضاف« :إنّ الدولة ال تملك رؤية واستراتيجية واضحة حول
الصناعة ،ربما الوزير المعني يضع رؤية لكن ليس بالضرورة

أن تصبح رؤية الدولة ،فالرؤية تحتاج إلى عشر سنوات أقله
للتطبيق ولمعرفة انعكاساتها على القطاع».
وإذ أوضح الحاج حسن «أنّ دول العالم تعتمد على الدعم
والحماية لقطاعي اإلنتاج فيها وهما الصناعة والزراعة» ،سأل:
«إذا كنا ال نطبق الحماية وال الدعم وال القيود في لبنان ،فماذا
نقول للصناعيين اللبنانيين الشجعان؟ اذهبوا و«دبّروا حالكم
بحالكم»؟
وقال« :ال يمكن ألي دولة أن تتعاطى مع قطاعاتها اإلنتاجية
بهذه الطريقة والدولة معنية بتشجيع الصناعة ألسباب عدّة
أبرزها :تكبير حجم االقتصاد ،توفير فرص العمل ،وخفض العجز
في الميزان التجاري الذي يصل إلى  10مليارات دوالر سنوياً».

نظريان

لفت نظريان إلى أنّ هذه المشاريع لم تكن في السابق قابلة
للتنفيذ لعدم وجود «إرادة سياسية في تنويع مصادر إنتاج الطاقة
باعتبار أنّ حجم األزمات كان أكبر من مساحة الحلول المتاحة أو
المتوافرة ،إال أنّ تط ّور مواضيع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة
عالميا ً وبروز ظاهرة التغيّر المناخي بقوة ،فرضا إيقاعا ً جديدا ً
في التخطيط االستراتيجي لسياسات الطاقة ،فالتزمت الدولة
بمعدل مستهدف لمساهمة الطاقة المتجددة في اإلنتاج الكهربائي
والحراري  12في المئة لعام  ،2020ثم جاءت ورقة سياسة قطاع
الكهرباء لتغطي هذا النصف الفارغ من الكوب ،وتشير إلى محاور
عدة مهمة تنبغي مقاربتها ليكون لبنان ق��ادرا ً على المبادرة
والمواكبة ،والتي تم التأسيس عليها في إعداد الخطة الوطنية
لكفاءة الطاقة التي وافق عليها مجلس الوزراء وتضم  14محوراً،
والتي ص ّنفت لبنان في مواقع متقدمة وفق العديد من التقارير
التي أعدّتها منظمات رسمية عربية ودولية» ،وأضاف« :إنّ أهم
هذه المحاور ،دعم سوق الخاليا الفوتوفلطية في لبنان وتنمية
السوق وخلق الحوافز المالية والتشريعية والضريبية والتقنية،

وقد استفاد هذا المشروع الصناعي من مساهمات مصرف لبنان
الداعمة لقطاع الطاقة وفق آلية  NEEREAحيث العمل على
تطويرها وتأمين استدامتها بعدما حققت استثمارات مباشرة
في مواضيع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة واألبنية الخضراء
بقيمة  100مليون دوالر عام .»2013
وقال نظريان« :هذا المشروع يعتمد إذن على مصادر تغذية
ذاتية للطاقة ،أي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 200
كيلووات ،علما ً أنّ تقديرات وزارة الطاقة والمياه بحسب دراسات
وخطة «المركز اللبناني لحفظ الطاقة» تشير إلى إمكان الوصول
إلى ما بين  200 100-ميغاوات من إنتاج الكهرباء الالمركزي من
الطاقة الشمسية خالل  3سنوات ،وإنني على ثقة واستنادا ً إلى
العديد من المعطيات المتوافرة ،فإنّ عددا ً كبيرا ً من المؤسسات
الصناعية وغيرها ستسير في هذا االتجاه المجدي اقتصاديا ً
وبيئياً ،ما ّ
يدل على حيوية خاصة يتسم بها القطاع الخاص
وقدرته على تلقف المبادرات وتطويرها ،ولكن من دون أن ننسى
أبدا ً أو ننفي دور الدولة التي كانت السباقة في إطالق المشروع
األول المركزي إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على مجرى
نهر بيروت بقدرة واحد ميغاوات».

حرب :التدبير �أثر �سلب ًا على االقت�صاد والأمن

خالل المؤتمر الصحافي في وزارة االتصاالت
 تعقيد تدابير استبدال األجهزةالجوالة بين بعضها بعضاً.
 في ح��ال نفاد بطارية الجهازاألساسي في مكان بعيد أدى التدبير
إلى عدم إمكان االستعمال السريع
ل��ج��ه��از آخ���ر إال ب��ع��د عملية إب�لاغ
الشركة المشغلة من خ�لال إرس��ال
رسالة قصيرة.
 ع���دم إم��ك��ان االس��ت��ع��ان��ة ب��أيج��ه��از ج���وال لرفيق أو ص��دي��ق أو
قريب أو زميل عمل أو لزميل سفر
في حال الحاجة الضرورية والملحة
والطارئة.
 ع���دم إم��ك��ان إع����ارة األج��ه��زةال��خ��ل��وي��ة ل��ف��ت��رة ق��ص��ي��رة بين
مستخدمين مختلفين.
 تعقيد كبير في اإلجراءات لجهةإمكان استخدام الشرائح المحلية

على األجهزة األجنبية الوافدة إلى
لبنان.
 إجبار المواطنين على القيامبتجربة أجهزة هواتفهم الجديدة
مباشرة عند شرائها ،وأمام البائعين
وف��ي المحال التجارية للبائعين،
وذل��ك بهدف التأكد من أن الجهاز
مسجل لدى وزارة االتصاالت.
 - 2من الناحية السياحية واإلقامة
الموقتة لألجانب والزائرين:
 ع��دم تمكن الوافدين األجانبإل��ى لبنان ،أو الطالب اللبنانيين
المقيمين في الخارج والدبلوماسيين
م��ن استعمال أجهزتهم الخلوية
الشخصية ع��ل��ى ش��رائ��ح خلوية
لبنانية إال بعد إج���راءات معقدة.
ونجد أن بعض السواح يفضلون
استخدام خدمات ال��ـ Roaming

اس��ت��أث��رت ال��ص��ن��اع��ة ال��س��وري��ة ف��ي م��رح��ل��ة ما
بعد األزم���ة باهتمام أوس���اط س��وري��ة ف��ي الداخل
وال��خ��ارج ،وهو أمر متوقع ومب ّرر ما دام الجميع
ي��ب��ح��ث��ون ف���ي إع�����ادة ال��ع��ص��ر ال��ذه��ب��ي للصناعة
السورية ،بعد توافق السوريين على مستقبلهم،
الذي ال ب ّد أن يحدّد النهج االقتصادي للبالد.
ك����ان االس���ت���ي���اء م���ن ال���ت���ح���والت االق��ت��ص��ادي��ة
للحكومات المتعاقبة منذ ب��داي��ة األل��ف��ي��ة الثانية،
نتيجة طبيعية لسياسة اقتصاد السوق التي أرادها
مهندسو االقتصاد السوري عالجا ً لمرحلة الركود
ف��ي ب��داي��ة األلفية ال��ج��دي��دة ،وق��د ت��أث��رت قطاعات
اإلن��ت��اج الحقيقي سلبا ً بالسياسات االنفتاحية
المتس ّرعة ،فحوصرت الصناعة السورية في عقر
داره���ا ،وع��ان��ت انفتاحا ً متسرعا ً قبل تمكنها من
استيعاب متطلبات المشاركة في االقتصاد الدولي
المعولم ،وت��ط��وي��ر هياكلها اإلنتاجية واإلداري����ة
وال��ت��س��وي��ق��ي��ة ،ف��غ��دت األس����واق ال��س��وري��ة مرتعا ً
للسلع اآلتية من ك�� ّل ح��دب وص��وب ،وخصوصا ً
السلع التركية والخليجية والصينية .وق��د سعى
م��ه��ن��دس��و االق���ت���ص���اد آن������ذاك إل����ى االن����دم����اج في
التجمعات اإلقليمية والدولية ،رغم تواضع قدرة
الصناعة السورية بقطاعيها العام والخاص على
م��ج��اراة ه��ذا االن��ف��ت��اح ،فتراجعت نسبة مساهمة
الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي من
 11في المئة في عام  2002إلى  7في المئة في عام
 .2010وعانى الصناعيون منافسة غير عادلة من
السلع المدعومة الواردة من منطقة التجارة الح ّرة
الخاصة والحكومية
العربية ،وأحجمت المصارف
ّ
عن تحفيز الصناعيين ،إذ ك��ان التشجيع منصبّا ً
ع��ل��ى ال��م��ش��اري��ع ال��ع��ق��اري��ة وال��س��ي��اح��ي��ة ،وتمويل
صفقات كبار التجار.
وش�� ّك��ل��ت م��ع��اه��دة ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ال��ح�� ّر مع
تركيا عام  2009هلعا ً نفسيا ً لك ّل صناعات القطاع
الخاص في سورية ،حيث كانت حظوظ المنافسة
ضئيلة ألنّ تركيا تدعم صناعاتها عكس سورية.
ومع أنّ االتفاقية ألغت الرسوم الجمركية على
ال��ص��ن��اع��ات ال��ت��رك��ي��ة المنشأ ال��ت��ي ت��دخ��ل السوق
السورية ،لك ّن ضريب ًة تراوحت بين  40إلى  43في
المئة ،غايتها بناء مساكن للفقراء في تركيا ،بقيت
ت�لازم ال��ص��ادرات الغذائية السورية إل��ى السوق
التركية ،رغ��م أن��ف المعاهدة ،في وق��ت كانت ك ّل

قزي في ندوة حول �سالمة العمال في المباني:
نعطي �إجازات العمل للحياة ولي�س للموت

جولة في «يونيباك»

وفي سياق متصل ،شارك الوزيران نظريان والحاج حسن
في جولة بيئية نظمتها شركة «يونيباك» -قسم تحويل الورق،
في مجمعها الصناعي في حاالت ،في إطار استراتيجية صناعية
صديقة للبيئة ،أض��اءت خاللها على مبادرتها لترشيد الطاقة
وتعزيز استخدام الموارد البديلة والمتجددة.
وش���ارك ف��ي الجولة أي��ض�ا ً وزي���را البيئة محمد المشنوق
واالقتصاد والتجارة آالن حكيم ،عضو تكتل التغيير واإلصالح
النائب وليد خوري ،الرئيس التنفيذي لمجموعة «إندفكو» لإلنماء
الصناعي نعمة افرام ،وهيئات صناعية اجتماعية وإدارية.

�أعلن �إلغاء �إلزامية ت�سجيل الأجهزة الخلوية

أعلن وزي��ر االت��ص��االت بطرس
ح���رب إل���غ���اء إل��زام��ي��ة تسجيل
«ال��ه��وي��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة» ألج��ه��زة
الخليوي ،وإط�ل�اق م��ش��روع دفع
فواتير الهاتف الثابت واإلنترنت
ب��واس��ط��ة اإلن��ت��رن��ت وال��ب��ط��اق��ات
المصرفية ،ك��ذل��ك تنفيذ إدخ��ال
خدمات االنترنت عبر تقنيات الـ
 DSLووصالت األلياف الضوئية
إلى  17سنتراال ً هاتفيا ً في المناطق
الريفية والبلدات البعيدة.
وخالل مؤتمر صحافي عقده أمس
في مكتبه في الوزارة ،عرض
حرب ما أسماه «النتائج السلبية
المتعلقة بتدبير إلزامية تسجيل
الهوية اإللكترونية ألجهزة الخلوي
الـ ،IMEIكشرط إل��زام��ي لولوج
شبكتي الخلوي ف��ي لبنان ،الفتا ً
إل��ى «أنّ ه��ذا التدبير تسبب بحال
من التذ ّمر الشديد لدى المواطنين،
وخصوصا ً أولئك اآلتين من خارج
األراضي اللبنانية ،ما أساء كثيرا ً إلى
سمعة لبنان السياحية ،ألنه أدى إلى
النتائج اآلتية:
 - 1من الناحية الخدماتية:
 إب��ط��ال مفهوم وم��ب��دأ الهاتفالجوال القائم على أساس فصل جهاز
االتصال عن رقم االتصال ،فصل جهاز
ال��ـ  Mobileعن بطاقة ال��ـ ،SIM
وتحويل خدمة الهاتف الجوال إلى
خدمة هاتف ثابت بإعادته ثالثين
عاما ً إلى الوراء.
 إنّ البلد الوحيد في العالم الذييُطبق تدبيرا ً شبيها ً بهذا اإلج��راء
هو تركيا التي ت��درس حاليا ً إلغاء
هذا اإلج��راء ،وذل��ك بسبب المشاكل
والتعقيدات التي تواجهها في هذا
اإلطار.

} نظام مارديني

البضائع التركية تدخل السوق السورية من دون
أي رسوم جمركية.
ب��ع��د  ،2009ع���ام ال��ع��س��ل ال���س���وري التركي،
تض ّررت نحو  2000ورشة للصناعات النسيجية
واأللبسة الجاهزة في سورية والتي يعمل في ك ّل
واحد ٍة منها نحو  20عامالً ،ما أدّى إلى خروج ما
بين  25إلى  30ألف عامل من سوق العمل.
وق���د واص���ل���ت ص������ادرات ال��ص��ن��اع��ة السورية
تراجعها بنسبة بلغت نحو  95ف��ي المئة خالل
الفترة الممتدة بين ال��رب��ع األول م��ن ع��ام 2011
والربع األول من عام .2013
وللداللة ،فإنّ حركة الطلب في السوق السورية
في الثمانينات ،كانت أكبر بكثير من حركة العرض،
موجها ً ورغم أزمة توافر
ورغم أنّ االقتصاد كان
ّ
القطع األج��ن��ب��ي ،إال أنّ الصناعة ال��س��وري��ة كانت
تعيش عصرها الذهبي ،وك��ان��ت أرباحها تتعدّى
 125في المئة.
ودل��ت تقديرات هيئة االستثمار السورية بين
عامي  2011و 2012على أنّ حجم استثمارات
السوريين في ال��خ��ارج قاربت  140مليار دوالر
(وق���د ج���اءت أرق���ام مؤسسة الشفافية العالمية
وهيئة النقد األوروبية أقل بنحو  40مليار دوالر
عن رقم الهيئة).
وي���درك المراقبون أنّ س��وري��ة واج��ه��ت أزمتها
الداخلية المركبة بهياكل اقتصادية منهكة وقطاع
ع����ام ص��ن��اع��ي وخ���دم���ي ض��ع��ي��ف وم��ت��خ��ل��ف بعد
محاوالت حثيثة لخصخصته ،فتوقف العديد من
المصانع والمعامل وال���ورش ال��خ��اص��ة ،وفرض
حصارا ً اقتصاديا ً أدى إلى فقدان مستلزمات إنتاج
الصناعات السورية من غذاء ودواء.
لذلك فإنّ سورية تحتاج إلى التركيز على أمور
عدّة من أجل تحقيق نهج اقتصادي جديد ،تقوده
الدولة بمشاركة القطاع الخاص المنتج والرساميل
الوطنية ،وأبرزها:
 دعم وتحديث صناعتها الوطنية وتقديم مايلزم من تسهيالت كي تصبح هذه الصناعة فعالً
ال قوالً قاطرة التنمية في البالد.
 ض��م��ان األم���ن ال��غ��ذائ��ي ف��ي ال��ب�لاد ع��ن طريقال��دع��م ال��دائ��م لقطاع ال��زراع��ة وم��ن��ح التسهيالت
ل��م��ش��ارك��ة ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ف��ي إق��ام��ة المشاريع
الصناعية ـ الزراعية في المحافظات الشرقية.
 الحفاظ على ملكية الدولة وإدارت��ه��ا للمرافقالحيوية واالستراتيجية.

على هواتفهم األجنبية.
 - 3من الناحية االقتصادية:
 زي����ادة كلفة ش���راء ال��ه��وات��فالخلوية من خالل رسوم إضافية يتم
فرضها على المواطن اللبناني بعد
تنفيذ هذا التدبير.
 القضاء على التجارة الصغيرةالمرتبطة بإعادة بيع األجهزة الخلوية
المستعملة ،وبالتالي القضاء على
فرص العمل الناتجة من ذلك.
 إض���اف���ة ت���داب���ي���ر روت��ي��ن��ي��ةوبيروقراطية إداري��ة وتقنية ثقيلة
جدا ً زادت من العوائق والصعوبات
التي تواجهها تجارة األجهزة الخلوية
في لبنان.
 التسبّب المباشر في إضعافحركة المبيعات وحجم االشتراكات
في خدمات الهاتف الخلوي ،وعدم

نمو أع���داد ه��ذه االش��ت��راك��ات على
النحو الطبيعي المتوقع لها وبالتالي
إضعاف الناتج االقتصادي المرتبط
بهذه الحركة.
 ف��ت��ح ب����اب االس��ت��ن��س��اب��ي��ةالسياسية لدى وزارة االتصاالت في
تسهيل أو تعقيد معامالت التجار،
لجهة تسجيل األرق���ام التسلسلية
( )IMEIال��ع��ائ��دة إل���ى كميات
أجهزتهم المستوردة.
 - 4من الناحية األمنية:
أدى التدبير إل��ى إن��ت��اج قاعدة
م��ع��ل��وم��ات واح����دة م��وح��دة تجمع
ك��ل أس��م��اء وأرق���ام المشتركين في
الهاتف الخليوي ،م��ع راب��ط تقني
وزمني يربطها باألجهزة المستعملة
ونوعيتها وم��ارك��ت��ه��ا .وق��د تسمح
هذه القاعدة ،بشكل تلقائي ال يمكن
التفلت منه ،بتتبع مآل أي رقم هاتفي
خلوي ،وكذلك مآل أي جهاز هاتف
خلوي من دون الحاجة إلى استخدام
ب��رام��ج تحليل م��ت��ط��ورة ف��ي ه��ذا
المجال ،ما يتيح للمنظمات اإلرهابية
وعصابات الجريمة المنظمة بتتبع
حركة االتصاالت بسهولة فائقة في
حال حصولها على قاعدة المعلومات
هذه أو التسلل إليها ،وكذلك سهولة
م��ت��اب��ع��ة وم�ل�اح���ق���ة األش���خ���اص
المستهدفين.
 تسبب التدبير بخلل فادح فيحلقات الحرص األمني والحماية
والحذر األمني؛ وتسبب بإضعاف
ه���ذه ال��ح��ل��ق��ات ،ب���ل ب��اخ��ت��راق��ه��ا
ومحاصرتها ،إذ إنّ كل رقم خلوي
أصبح مربوطا ً بجهاز خلوي يقتفى
أث��ره الزماني والمكاني وكل جهاز
م��رب��وط ب��رق��م يقتفى أي��ض �ا ً أث��ره
الزماني والمكاني.

قزي يقص شريط االفتتاح
نظمت «شبكة سالمة المباني» و«جمعية اليازا» ندوة
حول «سالمة العمال في المباني» في نادي الصحافة ،في
حضور وزير العمل سجعان قزي.
وأشار رئيس شبكة سالمة المباني يوسف عزام إلى
«أنّ منظمة العمل الدولية كشفت عن إصابة مليون عامل
بمرض مهني سنويا ً في العالم ،نتيجة حوادث وأمراض
مرتبطة بالعمل ،لذلك تشكل حماية العمال من االعتالل
واإلصابات المرتبطة بالعمل ج��زءا ً ال يتجزأ من تطوير
السالمة العامة واألم���راض واإلص��اب��ات ال تتوافق مع
المهنة».
ثم تحدث رئيس ال��ي��ازا زي��اد عقل فقال« :على رغم
اإلج��راءات المتخذة حاليا ً لمنع أخطار العمل والسيطرة
عليها ،فإنّ اليازا ومؤسسة األبحاث العلمية يريان أنه
ماسة إليجاد حلول واستراتيجيات
ما زالت هناك حاجة ّ
جديدة تواكب التطور الهائل والسريع في ك ّل الميادين
واألخطار التي يشكلها على العمال ،كتلك الناجمة عن
المواد الكيمائية والمشبعة واآلالت المعقدة والمعدات
الثقيلة باإلضافة إلى الخطر البيولوجي».
وكشف ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور حسن
البشرى للمنظمين أنّ منظمة العمل الدولية «تقدر الوفيات
ج ّراء حوادث العمل بأكثر من مليوني حالة ،مع االعتراف
بأنّ هذا الرقم ال يمثل إال قسما ً من إجمالي الحوادث التي
تبقى غير معروفة وغير محصية .وشكل عبء هذا الرقم 4
في المئة من الناتج العالمي «.»GDP
وأشار نقيب مالكي العقارات واألبنية المؤجرة جوزف

زغيب إلى أنّ «سالمة العمال تترافق مع سالمة البناء،
عندما نذكر سالمة المباني ال ب ّد أنّ نذكر انهيار مبنى
فسوح الذي يمثل األنموذج لوضع وأمر واقع خطير في
المدن الكبرى وخصوصا ً في بيروت».
وقال« :إنّ المباني يمكن تقسيمها إلى قسمين ،التي ت ّم
إنشاؤها قبل سنة  1970واألبنية التي جرى إنشاؤها ما
بعد  ،1970وتكمن المشكلة الكبيرة في المباني المشيدة
قبل سنة  1970والتي تنتشر في كامل أرج��اء المدن
وخصوصا ً في بيروت،وقد شيدت هذه المباني وفق تقنيات
البناء القديمة على أساسات سطحية وبسيطة ،باإلضافة
إلى تحميل الجدران وزن البناء وفي بعض األحيان تحميل
بعض األعمدة الركيكة الحمل أيضاً ،ونحن نعلم جيدا ً أنّ
نوعية وكمية اإلسمنت والحديد لم تكن في تلك الفترة لم
تكن نفسها المعتمدة في يومنا هذا ،مع األخذ بعين االعتبار
انتهاء عمر البناء الذي يكون معدل عمره  70سنة تقريباً».
وفي الختام تحدث قزي فقال« :نعطي اإلجازات بقدر
ما نحتاج إليها وقدرة المؤسسات على حمايتها ،ونحن
لسنا بحاجة إلصدار قوانين للسالمة العامة بل بحاجة
ألشخاص تبادر وتنفذ .وإذا حاولنا مراجعة الحوادث التي
تحصل نجد أنّ السائق يخالف القانون وصاحب الورشة
ليس لديه تأمين للعمال».
وأضاف« :إنّ وزارة العمل بكل أجهزتها تحترم وتقدر
ك ّل هذه المبادرات من جمعيات ومؤسسات المجتمع
المدني وهي جاهزة للوقوف إلى جانب ك ّل قضية محقة
يعنى بها الشعب والعامل اللبناني».

متفرقات
{ ك � ّرم حاكم مصرف لبنان ري��اض سالمة الطالب
أنطوان م��ارون اسكندر من مدرسة «ثانوية السيدة»
للراهبات األنطونيات الحازمية – الجمهور ،وذل��ك
لفوزه في مسابقة جرت في مناسبة «األسبوع المالي
العالمي».
ونظمت المسابقة لجنة اإلدارة المالية لألطفال
والشباب وش��ارك فيها تالميذ من أرب��ع م��دارس هي:
ثانوية المربي شفيق سعيد الرسمية – الشياح ،ثانوية
ناديا عون الرسمية – فرن الشباك ،ثانوية الراهبات
األنطونيات  -الحازمية ،وثانوية - Notre Dame
المصيطبة.
{ أكدت نقابة مستخدمي وعمال شركة طيران الشرق
األوسط والشركات التابعة ،رفضها «المطلق والحازم
لكل زي��ادة تطال شرائح العمال والموظفين وأصحاب
الدخل المحدود كزيادة الضريبة على القيمة المضافة
ورسوم الكهرباء واالتصاالت والماء وغيره من الضرائب
التي تنعكس على الطبقة العاملة.
وفي بيان أصدرته أمس ،دعت النقابة إلى إضراب

تحذيري غدا في مطار بيروت الدولي لمدة ساعتين من
الساعة العاشرة صباحا ً وحتى الساعة الثانية عشرة
ظهرا ً على أن يشمل اإلضراب اإلدارة العامة.
{ منحت جمعية تجار صور المدير التنفيذي لشركة
«تاجكو» حسن تاج الدين ،عضوية شرف» واختارته
الشخصية االقتصادية لعام  2014في ص��ور تقديرا
ل��ـ»دوره االقتصادي الناجح» ،وذلك في حفل أقيم في
حانويه ،حضره رئيس وأعضاء الجمعية وفاعليات
ورجال أعمال.
وأعلن نائب رئيس الجمعية أحمد جبيلي أنّ الجمعية
«وبمناسبة عيد العمال ،تمنح عضوية الشرف لتاج
الدين لتكرم رجال اقتصاديا ً عمل من أجل خدمة وطنه
ومنطقته من خالل دوره االقتصادي الرائد».
بدوره ،شكر تاج الدين جمعية التجار على «مبادرتها
وثقتها» مؤكدا ً أنّ «لبنان يتعافى عندما يكون اقتصاده
قوياً» ،وق��ال« :علينا كلبنانيين أن ننهض باقتصادنا
لنكون في مواجهة األخطار التي تتربص بنا» ،مشددا ً
على «أهمية إقامة المعارض ومهرجانات التسوق».

