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اقت�صاد
نقابة المالكين :القانون �أ�صبح نافذ ًا
وواجب التطبيق وفق الأ�صول الد�ستورية والقانونية

الم�شهد االقت�صادي...
مع رحيل 2014
} د .لمياء عاصي
يمضي العالم في رحلته المليئة بالتناقضات والفجوات والبؤس للكثير
من البشر وبوعود وردية للقلة منهم ،وتقترب سنة  2014من نهايتها،
سنة حافلة باألحداث والمتغيّرات في ك ّل مناحي الحياة ،سمات أساسية
للعالم والمنطقة العربية ال تزال تتع ّمق ،وتحديات قديمة وأخرى جديدة
تواجه الشعوب ،وجهود كثيرة تبذل لمواجهة التحديات في العالم ،ولكن
أي ح ّد حققت هذه الجهود النجاح؟ وهل يمكن اعتبار السياسات
إلى ّ
كمساع حقيقية لمواجهة تحديات العالم؟
المتبعة
االقتصادية
والمقاربات
ٍ
ماذا عن سورية ...وكيف يبدو المشهد االقتصادي فيها؟
إنّ أه�� ّم التحديات التي تواجهها معظم دول العالم تتعلق في شكل
رئيسي :بتخفيف ح��دّة الفقر ،ومعالجة البطالة الهيكلية ،والتغيّرات
المناخية واالحتباس الحراري نتيجة لالنبعاثات الكربونية ،والمشكالت
المتعلقة بتأمين الطاقة ورفع كفاءة إنتاجها ،وتأمين الغذاء والماء النظيف
والمسكن الصحي لعموم الناس ،كما يبرز موضوع سوء توزيع الثروة،
والفجوة في الدخل بين الفقراء واألغنياء ،كأحد أه ّم التحديات التي تواجه
الدول بسبب تداعيات ذلك على االستقرار السياسي واالجتماعي.
بقيت التناقضات في السياسات االقتصادية الدولية سيدة الموقف،
ففي حين تدّعي الدول الكبرى أنها تعمل على تحفيز النمو والتنمية ،والح ّد
من الفقر في الدول النامية ،وإرساء بيئة انفتاحية للتجارة العالمية تزيد
الفرص االقتصادية المتاحة للجميع ،فإنها في الواقع تقوم باتباع سياسة
معاكسة من خالل:
أوالً :الجهود المستميتة لترويج السياسات التجارية االنفتاحية...
التي تجعل هذه الدول الفقيرة ...سوقا ً استهالكية وعرضة للصدمات
واألزمات الخارجية.
ثانياً :تبني سياسات حمائية لمنتجاتها الوطنية من خالل اإلجراءات
والقيود غير الجمركية ،وخصوصا ً ما يتعلق منها بمعايير الجودة المبالغ
فيها.
ثالثاً :المؤسسات المالية العالمية (ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي ،البنك
الدولي) ،التي تسعى إلى فرض السياسات التقشفية التي تعيق أي جهود
للتنمية نتيجة ما تسببه هذه السياسات من ركود اقتصادي وتأثير كبير
على الفقراء في البلد.
على رغم المؤتمرات الدولية التي تعقد سنوياً ،والموازنات الكبرى
التي تصرف عليها ،فإنّ أيا ً من المشاكل والتحديات السابقة لم تح ّل ،بل
ازداد الفقر وارتفعت نسب البطالة وتع ّمقت الفوارق الكبيرة في الدخل،
بسبب السياسات االقتصادية المدفوعة بمصالح سياسية وبرامج
انتخابية ألحزاب وشخصيات سياسية ،ال تعكس رغبات حقيقية بإيجاد
حلول للمشاكل في العالم.
وفضالً عن النقاط السابقة ،يمكن إضافة بعض القضايا التي تشكل
تهديدا ً جديا ً لمعظم الدول ومنها:
األول��ى :تالشي الثقة بالسياسات االقتصادية وقدرتها على تحقيق
تنمية حقيقية ومتوازنة على مستوى العالم.
الثانية :ازدياد معدالت استخدام االنترنت كوسيلة لمساعدة اإلرهاب
العالمي.
الثالثة :انخفاض أسعار البترول سيؤدّي إلى ارتفاع مستوى االنبعاثات
الكربونية بسبب زيادة االستهالك لوسائل المواصالت الخاصة.
الرابعة :االستمرار بفرض العقوبات االقتصادية على الدول ،كسالح
لفرض أج��ن��دات سياسية معينة ،مما يزيد ف��ي معاناة شعوب الدول
النامية.
تبقى قضية تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة وشاملة في الدول هي
التحدّي األخطر واأله ّم ،وخصوصا ًتخفيف حدة الفقر وتأمين مستويات
مقبولة من التعليم والرعاية الصحية وتحفيز النمو االقتصادي ،من خالل
إحداث تغيّرات في أنماط االستهالك والتحضر ورفع المستوى المعيشي
لعموم المواطنين.
في عام  ،2014حصلت مجموعة من األحداث االقتصادية ،المؤثرة
على المشهد االقتصادي العالمي ،في مقدمها :االنخفاض الشديد الذي
شهدته أس��واق النفط ،حيث هبطت األسعار من  114دوالرا ً للبرميل
إلى ما دون الـ 60دوالراً ،هذا االنخفاض الذي يحمل الكثير من الوعود
اإليجابية بانخفاض سعر السلع الصناعية ،ولكن هناك مخاوف جدية من
انعكاسات سلبية مما قد يؤدّي إلى انكماش في االقتصاد العالمي ...األمر
الذي سينعكس في شكل رئيسي على الفقراء.
ث��ان��ي ه��ذه األح�����داث :ال��ع��ق��وب��ات االق��ت��ص��ادي��ة الغربية على روسيا
وانخفاض سعر الروبل ،األمر الذي ت ّم الحديث عنه ،كانخفاض في سعر
العملة من دون اإلشارة إلى األسباب السياسية التي تقف خلفه وموضوع
أوكرانيا ،ولع ّل الخروج الكبير للرساميل الغربية من روسيا هو أسوأ
التأثيرات لهذه العقوبات ،ويأتي بعدها االنخفاض الكبير في أسعار النفط
وانعكاسه على سعر الغاز وتفاقم أزمة روسيا االقتصادية وفقدان العملة
الوطنية الروسية لحوالى  40في المئة من قيمتها ،واضطرار الحكومة
الروسية إلى دعمها.
األمر الثالث في االقتصادي العالمي ،هو الكساد في منطقة اليورو،
وما نتج عنه من انكماش وارتفاع نسب البطالة في عدد من دول االتحاد
األوروب����ي ،نتيجة للسياسات المالية الصارمة التي فرضتها ألمانيا
في شكل رئيسي على دول ال��ي��ورو ،وخصوصا ً في أسبانيا وإيطاليا
وفرنسا ،إضافة إلى اليونان ،والتي قد تتأثر إيجابيا ً بانخفاض أسعار
النفط وارتفاع سعر الدوالر.
على مستوى المنطقة العربية ،وعلى رغم عدم وجود أح��داث كبيرة
جديدة ،فقد استمرت التأثيرات السلبية لالضطرابات السياسية والحروب
على اقتصاديات الدول التي ُس ّميت تضليالً بلدان «الربيع العربي» ،على
أس��اس أنّ ما حصل فيها هو ح��راك من أج��ل الديمقراطية! ولكن ،في
الحقيقة ،أنّ ما حصل هو دمار لتلك ال��دول ونشر للفوضى المستدامة
فيها ،فاستم ّرت هذه الدول تعاني من تباطؤ شديد في النمو االقتصادي،
وارتفاع معدالت البطالة إلى مستويات غير مسبوقة ،كذلك بقيت معدالت
الدخل في تراجع ،وازداد التفاوت في الدخول بين األغنياء والفقراء،
فسجلت عائدات السياحة تراجعا ًفي ك ّل من مصر وتونس ولبنان ...وفي
سورية تراجعت السياحة بمعدل  95في المئة وهو مستوى كارثي ،كذلك
تراجعت صادرات تلك البلدان وعانت عجزا ً في ميزان مدفوعاتها وفي
ميزانها التجاري ،وأصبحت التجارة البينية العربية موضوعا ً مشكوكا ً
في جدواه ...وبدأت تعلو أصوات تنادي بالعودة إلى الحمائية للمنتجات
الوطنية ،في ظ ّل التشكيك بجدوى التعاون والعمل العربي المشترك.
في سورية ،استمرت األوضاع االقتصادية الصعبة في عام ،2014
نسبي في القطاع الصناعي مقارنة باألعوام السابقة،
تحسن
على رغم ّ
ّ
وعودة عدد من المنشآت الصناعية والورش والمحترفات إلى اإلنتاج،
وعلى رغم األزمة واالختناقات التي سبّبها ارتفاع أسعار حوامل الطاقة
(المازوت والفيول) ،فقد استم ّر التأثير السلبي على قطاع البترول جراء
سيطرة اإلرهابيّين على معظم حقول إنتاج النفط ،كما استم ّر تراجع قطاع
السياحة كنتيجة طبيعية لألحوال األمنية السائدة ،أما بالنسبة إلى القطاع
الزراعي ،فإنّ سيطرة اإلرهابيين على مساحات واسعة من األراضي
التي كانت تشكل موردا ً رئيسيا ً للقمح والمواد الغذائية األخرى ،أدّت إلى
ارتفاع أسعارها محلياً ،وانخفاض الصادرات ،كما اضطرت الدولة إلى
استيرادها من الخارج لتأمين قوت الناس اليومي.
على رغ��م م��ح��اوالت كثيرة لتقديم بيانات وج���داول إحصائية عن
خسائر السوريين االقتصادية ،فإنّ الدراسة العميقة للعوامل المؤثرة
أي جهة من تقديم الخسائر في شكل
وتداخالتها ،تظهر عدم إمكانية ّ
دقيق ،مثالً :تأثير الخدمات المالية ،والخسائر الناجمة عن توقف تمويل
المشاريع من قبل المصارف ،وزي��ادة كلفة رأس المال نتيجة الزدياد
األخطار وارتفاع معدالت التضخم ،واالنخفاض المتتالي لسعر العملة
الوطنية وفقدانها لجزء كبير من ق ّوتها الشرائية ،هو السمة األساسية
للمشهد االقتصادي السوري ،إضافة إلى العامل األه ّ��م ...وهو زعزعة
الثقة بالمناخ االستثماري واالحتماالت االقتصادية ،والخسائر الناجمة
عن خروج الرساميل الوطنية من سورية.
الحقيقة أن��ه ف��ي ك�� ّل ع���ام ،وب��غ ّ
��ض النظر ع��ن األح����داث االقتصادية
والسياسية ...ومهما كانت السياسات المتبعة ،فإنّ األغنياء في العالم
يزدادون غنى ...والفقراء يزدادون فقرا ً وبؤساً...

بعد أن ع ّمم المؤتمر الوطني للمستأجرين القدامى األسبوع الماضي إرشادات
لحماية حقوقهم ودان تطبيق القانون الجديد بحجة نفاذه ،أط ّل المالكون من خالل
مؤتمرهم الصحافي أمس ،لشرح موقفهم من القانون الجديد ،ال سيّما دستور ّيته.
واعتبروا أنّ الدولة اللبنانية أعادت التوازن إلى العالقة بين المالكين
والمستأجرين من خالل القانون الجديد لإليجارات ،الفتين إلى أنّ القانون ،والذي
يصبح نافذا ً بدءا ً من هذا اليوم ،أتى بعد نضال استمر لحوالى  40عاماً ،بعد أن
صدر في االول من نيسان الفائت  ،2014وذلك بعد رد الطعن بالقانون من قبل
المجلس الدستوري.
عقدت نقابة مالكي ال��ع��ق��ارات واألبنية
المؤجرة مؤتمرا ً صحافيا ً في فندق كومفورت
الحازمية ،لشرح موقفها من نفاذ القانون
الجديد لاليجارات في  28كانون األول 2014
وفقا لألصول الدستورية والقانونية ،في
حضور نقيب المالكين جوزف زغيب ،رئيس
تجمع المالكين باتريك رزق الله ،الخبير
الدستوري أن��ط��وان سعد ،مستشار نقابة
وتجمع المالكين المحامي شربل شرفان
وحشد من المالكين القدامى والمحامين.
وأشار رزق الله إلى «أنّ هذا اليوم هو يوم
تاريخي ومفصلي في تاريخ نضال المالكين
للدفاع عن حقهم المغتصب منذ  40عاما ً
بالتصرف بملكيتهم الخاصة وبتقاضي
بدالت إيجار عادلة».
وأضاف« :إن الدولة اللبنانية قررت أخيرا ً
إع��ادة ال��ت��وازن إل��ى العالقة بين المالكين
والمستأجرين م��ن خ�لال القانون الجديد
لإليجارات الذي أصبح نافذا ً وواجب التطبيق
وفق األص��ول الدستورية والقانونية ،ومن
غير الجائز إط�لاق الفتاوى غير الصحيحة
ح��ول نفاذ القانون وعلى لسان أشخاص
هم طرف في القضية ،ومن المعيب إطالق
اإلشاعات ومحاولة إثارة البلبلة بين المالكين
والمستأجرين إلعاقة تطبيق القانون وإدخال
الفريقين في نزاعات قانونية ستؤدي حتما ً
إلى تطبيق القانون من خالل المحاكم».
وتابع« :إن المالك القديم التزم بالقوانين
االستثنائية التي حملته عبء تأمين خدمة
السكن إلى المستأجرين بما يشبه المجاني،

واليوم على المستأجرين االلتزام في المقابل
بتطبيق القانون الجديد لإليجارات ،والذي
يمدد لهم إقامتهم في المأجور لفترة تتراوح
بين  9و 12عاما ً وبارتفاع تدريجي بطيء
لبدالت اإليجار».
واختتم« :إن رحلتنا النضالية أسفرت
ع��ن ص���دور ال��ق��ان��ون ف��ي االول م��ن نيسان
الفائت ونفاذه في  28كانون األول ،2014
بعد رد الطعن بالقانون من قبل المجلس
الدستوري».
ولفت زغيب من جهته ،إل��ى أنّ «اإلقامة
المجانية ف��ي بيوت المالكين القدامى لم
بمآس
تعد مقبولة ،وبخاصة أنها تسببت
ٍ
ال تحصى وال تعد في حق المالكين وأبرزها
حرمانهم من أبسط حقوقهم بتقاضي بدالت
إيجار عادلة ،وتشريد أوالدهم في بالد الغربة
للبحث عن لقمة العيش» ،مطالبا ً التجمعات
«التي تدعي تمثيل المستأجرين بالكف عن
المتاجرة بقضية اإلي��ج��ارات والتوقف عن
حمالتها المغرضة لتضليل المستأجرين
وإدخالهم في نزاعات قضائية مع المالكين».
واعتبر أنّ «ما يقوم به هؤالء هو محاولة
لزعزعة السلم األهلي» ،كاشفا ً عن التعرض له
شخصيا ً ولعائلته بالتهديد والوعيد ،واضعا ً
ه��ذا األم��ر برسم النيابة العامة والمراجع
القضائية المختصة التي تقدم أمامها بشكوى
قضائية منذ أسبوعين حول التهديدات التي
يتعرض لها».
أم��ا ع��ن زي���ارة وف��د النقابة إل��ى رئيس
المجلس النيابي نبيه بري ،فنفى زغيب «ما

من يملك مفتاح الحل ألزمة المالكين والمستأجرين القدامى
يشاع عن موقف للرئيس بري بتعليق العمل
بالقانون» ،مؤكدا ً «أنّ الرئيس بري ذكر أمام
الوفد بأن صالة المستأجر القديم ال تجوز
وغير مقبولة في بيت المالك القديم من دون
رضاه».
وختم زغيب بإعالن نفاذ القانون في 28
كانون األول بشهادة المراجع الدستورية
وكما أكد المجلس الدستوري في قراره برد
الطعن في القانون لجهة العدالة والمساواة
والحقوق المكتسبة وع��رض أم��ام الحضور
نسخة من االقتراح المعجل المكرر الذي تقدم
به النائبان وليد سكرية وقاسم هاشم لتعليق
العمل بالقانون الجديد ،وفي أسبابه الموجبة
اعتراف بنفاذ القانون بتاريخه في  28كانون
األول حيث جاء في النسخة« :علما ً أن القانون
الجديد ل�لإي��ج��ارات يصبح ن��اف��ذا ً بتاريخ
( 2014/12/28وفق إقراره)».
واعتبر سعد «أنّ القانون الجديد نافذ
حكما ً وال يجوز االجتهاد ف��ي ه��ذا المجال
ألن المجلس الدستوري رد الطعن واكتفى

 2014عام ال�صمود وت�أكيد القدرات ال�صناعية

بإلغاء مادتين ( 7و )13وفقرة من مادة أخرى
(الفقرة ب 4 -من المادة  ،)18وألن القانون
ال يلغيه إال قانون آخر وه��ذا ال ينطبق على
القانون الجديد لإليجارات الذي أقره المجلس
النيابي في جلسة  1نيسان التشريعية ونشر
ف��ي ال��ج��ري��دة الرسمية بملحق ال��ع��دد 27
من الجريدة الرسمية بتاريخ  26حزيران
الماضي».
وتابع« :إن المالكين القدامى هم الفئة
األكثر غبنا ً بعد انتهاء الحرب في عام ،1990
ألنهم خسروا ملكهم ورزقهم» ،مطالبا ً «الدولة
بمساعدتهم والتعويض عليهم ألن القانون
الجديد غير منصف للمالكين فهو يمدد إقامة
المستأجرين في منازلهم  9سنوات إضافية
وم��ن دون ب��ل��وغ ال��ب��دل ال��ع��ادل على نحو
فوري».
وشرح شرفان طريقة تطبيق القانون وفق
البنود التي أصبحت نافذة بعد قرار المجلس
الدستوري األخير .وطالب المالكين القدامى
«بمباشرة التطبيق فورا ً واالتصال بالنقابة

للتأكد م��ن ات��ب��اع األص���ول القانونية التي
تحمي حقوقهم ،والخيار األفضل للتطبيق
يبدأ بالتوافق الرضائي بين الطرفين وفق
اآلليات المعروفة للتخمين العقاري بوساطة
الخبراء ،أو من طريق القاضي المدني المنفرد
الناظر بقضايا اإليجارات في حال نشوء نزاع
بين الطرفين أو في ح��ال رف��ض المستأجر
تطبيق القانون متأثرا ً بحمالت التضليل
التي يمارسها البعض م��ن خ�لال محاولة
تشويه المسار الطبيعي لتطبيق القانون وفق
األصول .وأن القانون الجديد لإليجارات نافذ
حكما ً وال مجال لالجتهاد في هذه الناحية،
وأن لديه ثقة كاملة بالقضاء اللبناني الذي
سيلتزم برأيه بتطبيق القانون والعمل وفق
بنوده النافذة تأمينا ً لمسار العدالة الموكلة
بتطبيقها المحاكم إح��ق��اق�ا ً للحق ومنعا ً
للظلم».
وفي الختام ،وزعت النقابة كتيبا ً مفصالً
عن آلية تطبيق القانون واألسباب الموجبة
لتطبيقه وفق األصول التشريعية.

النقابات الزراعية في البقاع طالبت بحماية الإنتاج

الجم ّيل :قطاع النفط �سيحدث تغيير ًا جذري ًا تر�شي�شي� 40 :ألف طن بطاطا
ال تزال موجودة في الم�ستودعات
وقادرون على زيادة حجم �صادراتنا

اعتبر رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل أنّ 2014
كان «عام الصمود وتأكيد قدرات الصناعة اللبنانية» ،الفتا ً
إلى أنّ «القطاع الصناعي برهن مجددا ً خالل هذا العام ،أنّ
لديه مناعة نسبية إن في األسواق المحلية أو لجهة التصدير،
إذ طرأت تطورات في األسواق الخارجية أعاقت الصادرات،
لكن في لبنان لم تشهد صادراتنا أي انهيار ،ما يؤكد فعالية
حركة الصناعيين اللبنانيين ونشاطهم ومرونتهم» ،مضيفا ً
أنّ «الـ 2014كان أيضا ً عام التحضير لالنطالق إلى أسواق
جديدة ،ككندا ،وروسيا ،وبعض الدول األفريقية» ،وأعلن أنّ
الـ 2015هو «عام األمل».
وتمنى الجميّل في حديث لـ«المركزية» ،أن «يتم خالل
السنة المقبلة إطالق سراح القدرات الصناعية المخبّأة في
معالجة ملفات صناعية عدة» ،مشيرا ً إلى «الطاقة المكثفة
التي تطلق مزيدا ً من القدرات لقطاعات قائمة ،إضافة إلى
معالجة األكالف اإلضافية للتصدير».
وأض���اف الجميّل« :ن��ح��ن ق����ادرون على زي���ادة حجم
صادراتنا ،من هنا نأمل تجسيد هذه الطاقات الموجودة في
مزيد من فرص العمل ،إضافة إلى تجسيد التعاون مع الوزراء
المعنيين وعطاءات مجلس إدارة الجمعية الذي عمل على أكثر
من مستوى» ،مشيرا ً إلى أنّ «ثماره ستبدأ بالظهور تباعاً».
أما عن أولوية القطاع الصناعي في السنة المقبلة ،فأشار
إل��ى أ ّن��ه «لدينا سلة برامج متكاملة ،والحلول المأمولة
ستطاول االقتصاد بر ّمته ،ضمن برنامج اقتصادي-
اجتماعي .فنحن نطالب بمنظومة متكاملة تكون أكثر واقعية
لتحقيق األمكن ،إذ من الصعوبة تنفيذ مطالب كل قطاع
على حدة و«بالمفرق» .فمطالب القطاع الصناعي واضحة،

وأبرزها على سبيل المثال :تمويل رأس المال التشغيلي،
معالجة موضوع الطاقة المكثفة ،تخفيف األكالف اإلضافية
عن التصدير .وف��ي المقابل نعمل على تفعيل القطاعات
وتأهيل جمعية الصناعيين كمؤسسة فاعلة».
وعن تأثير التنقيب عن النفط والغاز على القطاع الصناعي
اللبناني ،لفت الجميّل إلى أ ّنه «إذا تم المضي في التنقيب،
فسيُحدث قطاع النفط تغييرا ً جذريا ً في االقتصاد اللبناني،
إذ يجب أال نغفل معاناة المالية العامة من العجز السنوي
نتيجة ارتفاع كلفة الفاتورة النفطية إن بالنسبة إلى الحكومة
أو الصناعي أو المواطن».
وأَض��اف« :من هنا ض��رورة وضع هذه الثروة النفطية
في تص ّرف جميع اللبنانيين لإلفادة منها وبالتالي تغيير
المعادلة الصناعية اللبنانية ،حيث ستعالج مشكلة ارتفاع
األكالف وستخلق مجاالت تصنيع جديدة لقطاعات مهمة،
إن في مجال تأهيل قطاع النفط أو بالنسبة إلى الصناعات
المستفيدة من وجود النفط في لبنان» ،الفتا ً إلى «أننا نأمل
بأن يتوافق جميع األفرقاء السياسيين على المضي في
مشروع التنقيب ،تحقيقا ً للخير العام في البلد».
وعن الجهود المبذولة للتصدير إلى روسيا ،أشار إلى
أنّ «الولوج إلى السوق الروسية يلزمه مزيدا ً من الوقت
والتحضير ،فهذه السوق واعدة على المدى الطويل ،ونحن
ّ
نتحضر لذلك على وقع التطورات الكبيرة الحاصلة في
روسيا التي يهمنا الدخول إلى أسواقها في شكل مستدام،
ويتطلب ذلك تأمين كل وسائل االستدامة» ،موضحا ً أنّ
«عددا ً من الصناعيين اللبنانيين باشر اتصاالته مع الجانب
الروسي في هذا الشأن».

ت�صحيح الأ�سعار في ال�صيف المقبل

البدري�« :أوبك» لن تخف�ض �إنتاجها
البالغ نحو  30مليون برميل يومي ًا
أشار األمين العام لمنظمة «أوبك»
إل��ى أنّ التراجع الحالي ف��ي سعر
النفط ال يتوافق مع العرض والطلب،
فالعرض يزيد على الطلب بنسبة
بسيطة ،بينما تراجعت األسعار نحو
 50في المئة.
وأكد األمين العام لمنظمة البلدان
المصدرة للبترول «أوب��ك» ،عبدالله
سالم البدري ،أنّ سعر برميل النفط
الحالي ال يتناسب وآليات السوق
من حيث العرض والطلب« ،فالعرض
يزيد على الطلب بنسبة بسيطة،
وال يمكن أن ت���ؤدي ه��ذه الكميات
إل��ى تراجع األسعار بنسبة قاربت
النصف».

حتى الصيف المقبل

وقال البدري لجريدة «االتحاد»،
إنّ سعر برميل النفط مطلع عام
 2014ك���ان م��ق��ب��وال ً للمستهلك
والمنتج ،متوقعا ً أن تمدد دول أوبك
الفترة المقررة سابقا ً إلنجاز 177
م��ش��روع�ا ً بقيمة  270مليار دوالر
خالل  2018-2014إلى فترة أخرى،
نتيجة النخفاض أسعار النفط.
وت��اب��ع« :ال���دول من خ��ارج أوبك
ترغب في تخفيض إنتاج المنظمة
لتحقيق ارتفاع األسعار ،و«أوب��ك»
لن تخفض إنتاجها البالغ نحو 30
مليون برميل يومياً».

وعزا البدري تراجع أسعار النفط
إل��ى فائض إنتاج ال��دول من خارج
«أوب��ك» ،والبالغ  6.1مليون برميل
يومياً ،وحدوث المضاربة في السوق
النفطي ،مطالبا ً ب��االن��ت��ظ��ار حتى
الصيف المقبل لتصحيح األسعار،
مؤكدا ً استمرار المنظمة باتخاذ كافة
التدابير ال�لازم��ة من أج��ل استقرار
ال��س��وق ال��ن��ف��ط��ي ال��ع��ال��م��ي ومنع
تدهور أسعار النفط« ،ف��دول أوبك
ستظل مصدرة للنفط لفترات طويلة
مقبلة ،فاألعضاء الحاليون يمتلكون
احتياطات هائلة من المخزون المؤكد،
ومحافظون على حصص اإلنتاج
المخصصة لهم بنسب متفاوتة».

رؤية حتى 2040

ولفت البدري االتحاد إلى أنّ القطاع
النفطي يواجه تحديات عديدة أبرزها
تراجع معدالت النمو االقتصادي،
خ��ص��وص �ا ً ف��ي ال��ص��ي��ن واالت��ح��اد
األوروبي ،وزيادة المعروض.
وتمتلك «أوب��ك»  80في المئة من
ال��م��خ��زون العالمي م��ن النفط في
العالم ،ويبلغ حجم الطلب العالمي
حاليا ً نحو  86مليون برميل يومياً،
وتشير اإلحصاءات إلى زيادة الطلب
إلى  106ماليين برميل يوميا ً ببلوغ
العام .2030
وق���ال ال���ب���دري« :ح��ص��ة إن��ت��اج

المنظمة من النفط العالمي يوميا ً
تبلغ  35في المئة بما يعادل 30
مليون برميل من النفط الخام من
إجمالي  91مليون برميل يوميا ً هي
اإلنتاج العالمي للنفط ،والمنظمة
لديها رؤية للقطاع حتى عام ،2040
وأتوقع نمو الطلب على الطاقة بنسبة
 60في المئة ،وأن يساهم النفط
والغاز والفحم بنحو  83في المئة من
الطاقة العالمية بحلول  2040تتوزع
بالتساوي بين النفط والغاز والفحم
بحصة  27في المئة لكل قطاع».

تراجع مستمر

وك��ان��ت زي���ادة إن��ت��اج العالم من
النفط ،بما في ذلك الغاز الصخري
في الواليات المتحدة ،دفعت األسعار
إلى االنخفاض ،وتتوقع «أوب��ك» أن
يتزايد الطلب على النفط عالميا ً إلى
 92.3مليون برميل يوميا ً في عام
 ،2015في مقابل  91.1مليون برميل
في عام .2014
ويتوقع الخبراء استمرار تراجع
أسعار النفط إلى مستوى  40دوالرا ً
خالل عام  ،2015مع استمرار تراجع
الطلب العالمي وزي����ادة اإلن��ت��اج،
وارت��ف��اع المخزونات النفطية ،مع
األخ��ذ ف��ي االعتبار دخ��ول مصافي
ّ
المعطلة نتيجة
ال��ع��راق وليبيا
األحداث الحالية للعمل مرة أخرى.

عقدت النقابات الزراعية في البقاع،
لقا ًء عاما ً في غرفة زحلة والبقاع،
ض ّم حشدا ً كبيرا ً من أعضاء النقابات
والمزارعين ،في حضور ممثل وزير
الزراعة المدير العام للوزارة لويس
لحود.
وأش��ار نقيب مزارعي البطاطا في
البقاع ج��ورج الصقر إل��ى «مشكلة
الركود الزراعي ،وعدم التصدير إلى
الخارج ،والمنافسة» ،مطالبا ً الدولة
«بالتدخل لحماية اإلنتاج الزراعي
اللبناني ودعمه ،وخصوصا ً البطاطا،
إضافة إلى دفع المساعدات للمزارعين
بعد الكوارث الطبيعية خالل العام
الماضي».
واعتبر رئيس تجمع المزارعين
في البقاع ابراهيم ترشيشي أنّ عام
 2014عام «نحس ونكد» على جميع
المزارعين في لبنان ،وال سيّما مزارعي
البقاع بسبب األحوال المناخية ما أدى
إلى إنتاج ما بين  20و 50في المئة».
وأضاف« :األحوال االمنية وإقفال
طريق ضهر البيدر وعدم توافد السياح
إلى لبنان ،واألوض��اع غير المستقرة
ف��ي جميع المناطق ،ك��ل ذل��ك أدى
إلى عدم تصريف اإلنتاج كما يجب
في أسواقنا الداخلية ،وكذلك عدم
توافر القدرة الشرائية لدى المستهلك
اللبناني».
وت��اب��ع« :كذلك األوض���اع االمنية
المحيطة ليست بأفضل ح���ال ،إذ
تع ّرضت قوافل الشاحنات التي تحمل
منتجات زراعية للتلف واستشهد احد
السائقين على الطريق ،ما رفع أجور
النقل وبقيت حجة لغاية اليوم يدفع
ثمنها بمضاعفة إيجار النقل».
ولفت ترشيشي إلى أنّ «اتفاقية
التيسير العربية في كل الدول العربية،
لم َ
يبق منها إال اسمها ،وال تطبّق في اي
بلد كما يجب إال في لبنان».

ترشيشي متحدثا ً خالل اللقاء
وأض����اف« :وع��ل��ى رغ��م ك��ل هذه
الظروف ،الطامة الكبرى أنّ البطاطا
كانت تنافسنا من كل حدب وصوب
وج��دي��ده��ا م��ن ال����دول االوروب���ي���ة،
وال��ص��ي��ن ،وال��ب��اك��س��ت��ان وغ��ي��ره��ا،
وب��س��ب��ب وج���ود أك��ث��ر م��ن  40أل��ف
ط��ن ب��ط��اط��ا ال ت���زال م���وج���ودة في
المستودعات.
وع��ل��ي��ه ،نطالب ب��ع��دم استيراد
ال��ب��ط��اط��ا ألي س��ب��ب ،ألنّ الكمية
الموجودة تكفي حاجة السوق المحلي
حتى قلع البطاطا العكارية ولسنا
في حاجة إل��ى أي كمية نستوردها
من مصادر أخرى ،علما ً أنّ في لبنان
يُسمح باستيراد البطاطا ابتداء من 1
شباط ولغاية  31آذار».
وت��اب��ع« :ون��ط��ال��ب أي��ض �ا ً بدفع
تعويضات لمزارعي البطاطا بسبب
الصقيع وكارثة االسعار مع ايجاد
اآللية الالزمة لذلك وإلغاء التصاريح
عن السيارات االجنبية المب ّردة التي
أمس
تحمل منتوجات زراعية ،ألننا في ّ
الحاجة اليها والسيارات اللبنانية ال
تفي بالغرض وإن ارتفاع أجور النقل
كان سببا ً رئيسيا ً في هذه االزمة التي

نعاني منها اليوم ،وال يجوز ان تكون
أجرة السيارة من االردن  6آالف ريال
وفي سورية أقل من لبنان بألفي دوالر
على جميع البلدان طيلة أيام السنة».
وأضاف« :نطالب مؤسسة «إيدال»
بدفع مستحقات المصدّرين التي لم
تصرف بعد ،جزء منها عن عام 2012
وكامل عامي  ،2014 - 2013ألن
غالبية التجار شارفوا على اإلفالس ما
أدى إلى عجزهم عن دفع مستحقاتهم
للمزارعين ،ونناشد العمل على تجديد
االتفاقات مع ال��دول العربية لما فيه
مصلحة ال��م��زارع اللبناني وع��دم
التضحية بقطاع الزراعة بسبب قضايا
سياسية نحن ال دخل لنا فيها».
واخ��ت��ت��م« :مطلبنا أي��ض �ا ً إعفاء
ال��ص��ادرات ال��زراع��ي��ة م��ن مالحقات
وزارة المال بسبب ضريبة الدخل
والـ TVAخصوصا ً أن التصدير
الصناعي معفى من  50في المئة،
وإل��غ��اء ال��رس��وم على الفحوصات
المخبرية ف��ي ت��ل ع��م��ارة والفنار
وكفرشيما ،وإع��ط��اؤه��ا ألصحابها
بسرعة من دون الوقوع في اإلجراءات
الروتينية».

الذهب ي�ستقر عند  1195دوالر ًا للأون�صة
أظهر تقرير اقتصادي متخصص ،استقرار أسعار الذهب
عند مستوى  1195دوالرا ً أميركيا ً لألونصة خالل تداوالت
األسبوع الماضي الذي تميز بغياب أغلب المستثمرين عن
التداول بسبب عطلة عيد الميالد.
وذكر التقرير الصادر عن شركة «سبائك الكويت» لتجارة
المعادن الثمينة أمس ،أنّ الكثيرين من المستثمرين فضلوا
مراقبة حركة األسعار وعدم التسرع في فتح مراكز جديدة
مع نهاية العام ،مرجحا ً أن تكون جلسات التداول هادئة
حتى بداية السنة الجديدة.
وتوقع التقرير أنّ البيع سيتفوق على الشراء في األيام
المقبلة ألنها تتزامن مع عمليات اقفال الحسابات ،الفتا ً إلى
أنّ أداء الذهب خالل عام  2014اتسم بتعادل األسعار بين
نهايته وبدايته.
وأوضح أنه في حال استقرار أسعار الذهب عند مستوى
 1200دوالر لألونصة في األسبوع األخير من  2014فإنها
تعتبر مكاسب غير متوقعة خصوصا ً ل��دى المحللين
الذين راهنوا على أنّ السعر سوف يهبط دون مستوى
 1150دوالراً.
وبيّن أنّ األسعار الحالية نتيجة طبيعية لتداوالت
عام كامل واجه فيها الذهب ضغوطا ً كبرى من الدوالر
وبورصات األسهم ،وكانت المنافسة بينها قوية الجتذاب
السيولة وساعد في تلك الضغوط اختفاء الطلب على

المعدن من جهات كانت تعتمد سياسة الشراء مثل أسواق
شرق آسيا ،والطلب من البنوك المركزية حول العالم.
يخص الفضة ،لفت التقرير إلى أنّ أداء هذا المعدن
وفيما
ّ
كان مقاربا ً ألداء الذهب وأغلق سعر أونصة الفضة عند
مستوى  16.1دوالر ،وهو سعر جيد على رغم عمليات
جني األرباح والتداوالت المضاربية االلكترونية.
ويعد تماسك سعر الفضة عند هذا المستوى إشارة
واضحة للمتداولين بتحقيق مستويات صعود أكبر في
األيام المقبلة ،مشيرا ً إلى أنّ الفضة ال تزال تمثل الرهان
لتحقيق أرباح على المديين المتوسط والبعيد.
ولفت التقرير إل��ى أنّ بقية المعادن الثمينة كانت
بعيدة عن التأثيرات القوية لألسواق مع غياب الكثير من
المستثمرين ،وأنهى البالتنيوم األسبوع على مستوى
 1217دوالرا ً لألونصة بهبوط قدره  20دوالرا ً عن أسعار
االفتتاح ،فيما أنهى البالديوم أسبوعه عند مستوى 818
دوالرا ً لألونصة بنزول قدره  9دوالرات عن أسعار بداية
األسبوع.
وأشار إلى أنّ األسواق المحلية زادت فيها حركة الشراء
مع نهاية األسبوع ،حيث حقق كيلو الذهب زيادة قدرها
 300دينار كويتي وسط طلب على المشغوالت الذهبية
متوقعا ً استمرار انتعاش تجارة المشغوالت مع حلول
رأس السنة.

