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اقت�صاد

ر�أ�س المال الب�شري ...وماذا بعد؟
} لمياء عاصي
ت��دخ��ل ال���ح���رب ال��ط��اح��ن��ة ع��ل��ى س���وري���ة عامها
الخامس ،الحرب التي ب��دأت في ع��ام  2011ولم
تنته بعد ،ال يختلف اثنان على نتائجها الكارثية
التي انعكست على البنى التحتية والمؤسسات
اإلنتاجية والبيوت والمدارس والمشافي ،وطاولت
اآلث���ار ال��ت��ي تشهد على ح��ض��ارات ع��دي��دة نشأت
على هذه البقعة من األرض ،ولكن انعكاسها األه ّم
واألخطر كان على رأس المال البشري السوري،
الذي كانت خسائره ال تقدّر بثمن.
إنّ التنمية البشرية في سورية بأبعادها الثالثة:
التعليم والصحة والدخل ،تأثرت بشكل كبير ،إذ
سجل دليل الصحة في نهاية عام  ،2014تراجعا ً
بنسبة  36،3في المئة مقارنة بعام  2010بسبب
معدّل العمر المتوقع للفرد السوري ،متأثرا ً بالعدد
الكبير جدا ً لضحايا وشهداء الحرب ،بينما تراجع
مؤشر التعليم بمعدّل  32.2في المئة لعام 2014
مقارنة بعام  ،2010بسبب ضعف معدّل االلتحاق
ب��ال��م��درس��ة نتيجة ارت��ف��اع م��ع��دّالت ال��ت��س�� ّرب من
ال��م��درس��ة بسبب األع��م��ال اإلره��اب��ي��ة والعسكرية
وت��ه��دّم الكثير من ال��م��دارس وسيطرة العصابات
المسلحة على الكثير من المناطق ومنع المؤسسات
التعليمية فيها.
لع ّل أسوأ تداعيات األزم��ة والحرب في سورية
ه��و ت��أث��ي��ره��ا ع��ل��ى العملية التعليمية ،ح��ي��ث ورد
ف��ي ت��ق��ري��ر أع��دت��ه منظمة «ال��ي��ون��ي��س��ي��ف» التابعة
لألمم المتحدة ،التي تعنى بشؤون الطفولة ،في
كانون « ،2013أنّ تدهور مستوى تعليم األطفال
السوريين هو األسوأ واألسرع في تاريخ المنطقة
بسبب الحرب».
أما الدخل فقد انخفض بمعدّالت تقارب الـ 70
في المئة ،وتجاوزت نسبة الفقراء الـ 80في المئة
من عدد السكان ،نتيجة النكماش الناتج اإلجمالي
المحلي ،الذي بلغ في عام  38 2014في المئة فقط
من الناتج المحلي لعام .2010
كيف ستكون نتائج استهداف التنمية البشرية
بعناصرها الثالثة في سياق هذه الحرب القذرة؟
وم��ا ه��و المصير ال���ذي ينتظر ال��ج��م��وع البشرية
ال��م��ت��م��يّ��زة ف���ي م��ن��ط��ق��ت��ن��ا ،ه���ل س��ي��ك��ون العنصر
البشري مستلبا ً وغ��ارق��ا ً ف��ي القبلية والطائفية،
ورهين الغيبيات الظالمية والفهم الخاطئ للتراث،
بما يمنع ت��ط�� ّوره ويجعله ي���راوح ف��ي ال��م��ك��ان؟ أم
ستنتهي هذه الحرب وسيعود اإلنسان السوري
إلى سابق عهده خالقا ً ومتميّزاً؟
منطق العصر اليوم يقول ،إنّ رأس المال البشري
ال��م��ز ّود بالمعرفة هو ال��ث��روة األه�� ّم التي تمتلكها
األم��ة ،حيث أنّ األفكار اإلبداعية الخالقة لألفراد
على مستوى الشركات والمؤسسات االقتصادية
والعلمية ،هي التي ت��ؤدّي بشكل مباشر إلى رفع
ال��ك��ف��اءة اإلن��ت��اج��ي��ة لالقتصاد وت��س��اه��م ف��ي تقدم
الدولة والمجتمع ،إنّ هذا المفهوم ألهمية العنصر
ترسخ في العقود األخيرة وتبنّته معظم
البشري
ّ
ال��دول والشركات الكبيرة التي سعت إل��ى وضع
نفسها على الخريطة التنافسية العالمية ،ومن هنا
ازداد االستثمار ف��ي ال��ك��وادر البشرية ،وأصبح
مفهوم التعليم والتدريب طول الحياة سائداً.
بالرغم من االعتقاد الذي ساد ولفترات طويلة
قبل ثورة المعلومات واالتصاالت ،أنّ ثالثية رأس
المال واألرض وقوة العمل هي العوامل األساسية
ل�لإن��ت��اج ،ل��ك��ن ت��ط�� ّور ال����دول وال��ع��ل��وم المختلفة
والتجارب اإلنسانية أثبت ،أن هذه العناصر الثالثة
ت��ت��ض��اءل أهميتها أم���ام ق��وة المعرفة ،وأصبحت
المقولة األشهر بأنّ «المعرفة قوة»Knowledge ،
.is Power
احت ّل االقتصاد الياباني مرتبة ثاني أقوى اقتصاد
في العالم ،وقد سألت أستاذي الياباني ذات يوم...
عن الثروة الطبيعية األساسية في اليابان؟ وكنت
حينها ف��ع�لاً ...أجهل أه�� ّم ال��ث��روات الطبيعية التي
تعتمد عليها اليابان ،هذا السؤال كان في عام ،1992
يعني قبل انتشار شبكة االنترنت وخدماتها الجليلة
بتقديم المعرفة دون الكثير م��ن ال��ع��ن��اء ،أذهلتني
اإلج��اب��ة عندما ق��ال بثقة تامة :ال نملك في اليابان
س��وى ال��ث��روة البشرية ،وتعتبر اليابان من الدول
ال��ت��ي تستثمر ف��ي العنصر البشري بشكل كبير،
وه��ذا يتقاطع مع ألفريد مارشال في كتابه مبادئ
االقتصاد ،الذي قال إنّ «ال��رأس المال األكثر قيمة،
هو رأس المال المستثمر في البشر» ،إنّ الموارد

البشرية ،هي األس��اس في ك�� ّل اإلن��ج��ازات العلمية
والصناعية في اليابان.
التنمية البشرية في سورية ،تعاني من اختالالت
كبيرة ب��رغ��م ال��ج��ه��ود الهائلة ال��ت��ي ب��ذل��ت م��ن أجل
ن��ش��ر التعليم أف��ق��ي��ا ّ ليشمل ك��� ّل ال��م��ن��اط��ق .تقرير
التنمية البشرية الصادر عن األمم المتحدة يتض ّمن
تحليالً مع ّمقا ً مدعوما ً بالمعلومات واإلحصائيات
والمؤشرات عن حال التعليم وجودته ومخرجاته
وق���وة العمل حتى ع��ام  ،2004وال���ذي ت�� ّم إطالقه
من دمشق في عام  ،2005احتوى على معلومات
صادمة عن نسب التس ّرب من المدرسة ،وخصوصا ً
في أري��اف ك ّل من حلب وإدل��ب والرقة ودير الزور
والحسكة ،والنسب المتدنية لاللتحاق بالتعليم
الجامعي من مجموع الطالب الذين نالوا الثانوية
ال��ع��ام��ة ،حيث بلغت نسبة م��ن يلتحقون بالتعليم
ال��ع��ال��ي أق���� ّل م���ن ن��ص��ف ال��ن��اج��ح��ي��ن ف���ي الشهادة
الثانوية ،وهذا بسبب سیاسات القبول في التعلیم
العالي ،حيث ال يوجد تكافؤ حقيقي في الفرص بین
طلبة الریف والمدن.
إنّ أه�� ّم المشاكل التي تعتري مخرجات التعليم
الجامعي في سورية ،هي:
أوالً :انّ الخبرات والمعارف للخ ّريجين الجامعيين
في معظم الكليات ال تلبّي احتياجات سوق العمل.
ثانياً :انّ المناهج وطرق التعليم وغياب األنشطة
الداعمة في الكليات ،ال تبني الشخصية القادرة على
التعلّم الذاتي المستم ّر خالل الحياة.
ثالثاً :الركود في عملية تطوير المناهج وطرق
التعليم ،فالك ّل يعرف ،أنّ المناهج لم تعد تتناسب
م��ع التط ّور الحاصل ف��ي العالم معظم المجاالت،
ومن المعروف ،أنّ الكليات المختلفة في الجامعات
ال��س��وري��ة ال ت��ق��وم ب��إع��ادة تقييم مناهجها وطرق
ال��ت��دري��س فيها م��ن خ�لال المقارنة م��ع الجامعات
العالمية ،وبما يساير أح��دث االتجاهات السائدة.
مثالً ،لسنوات طويلة بقيت كلية التجارة في جامعة
دمشق ت��د ّرس بعض الكتب والمناهج الموضوعة
ف��ي الخمسينات ،إض��اف��ة إل���ى ل��ج��وء ال��ط�لاب إلى
اخ��ت��راع اسمه «الملزمة» وه��ي ع��ب��ارة ع��ن ملخص
سيّئ للكتاب ،يت ّم وضعها بطرق مختلفة ،ويقوم
ال��ط�لاب بحفظها لتقديم امتحاناتهم والنجاح في
المواد ،في غياب كامل للمنهج النقدي والبحثي الذي
ي��د ّرب الطالب على البحث واالستقصاء للحصول
على المعلومات بدالً من الحفظ البصم ،في الوقت
ال��ذي باتت المناهج ف��ي الكثير م��ن الجامعات في
البلدان المتقدّمة عبارة عن مجموعة من الكتب على
الطالب قراءتها ومناقشتها.
يعتبر التأثير الكبير للعملية التعليمية على قوة
العمل وإنتاجيتها م��ؤك��داً ،حيث تشير الدراسات
التحليلية لقوة العمل في سورية ،أنها تعاني من
خلل واضح في البنية التعليمية ،قياسا ً إلى التركيب
األم��ث��ل لهرم ق��وة العمل السائد ف��ي معظم البلدان
المتقدّمة ،حيث أنّ نسبة تتجاوز الـ 60في المئة من
قوة العمل هم من حملة الشهادة اإلعدادية فما دون،
يفسر انخفاض الكفاءة اإلنتاجية في
األم��ر ال��ذي ّ
معظم القطاعات في الدولة بشكل عام ،إضافة إلى
االنعكاسات السلبية والخطيرة في حال تح ّول هذه
الشريحة إلى صفوف العاطلين عن العمل ،ومن هنا
تنشأ األهمية الكبرى إلحداث تغيير في تركيبتها.
وب��غ ّ
��ض ال��ن��ظ��ر ع��ن االس��ت��رات��ي��ج��ي��ات القصيرة
والطويلة المدى ،التي يت ّم اإلعالن عنها في مناسبات
مختلفة ،إلحداث تغيير في بنية قوة العمل الحالية
والمستقبلية وإي�لاء التعليم بك ّل مراحله االهتمام
ال��ك��اف��ي ،لتخريج ك���وادر ق���ادرة على خلق فرص
العمل ورب��ط السياسة السكانية بعملية التنمية،
ولكن لألسف ،لم تخرج تلك التصريحات اإلعالمية
إلى مجال الفعل ،وبقيت مج ّرد أمنيات ال تسمن وال
تغني عن جوع.
أخيراً ،ال ب ّد من القول ،إنّ األزم��ة السورية بك ّل
نتائجها الكارثية التي انعكست على ك�� ّل مك ّونات
الحياة ،كان تأثيرها األكثر سلبية هو على الكوادر
البشرية ،س��واء من ح��رم من التعليم أو هاجر إلى
بلدان أخرى ألسباب مختلفة ،وال ب ّد أن تعتمد مسيرة
النهوض من المحنة نحو التعافي والبناء ،على إعالء
قيمة العنصر البشري كمورد أساسي في التنمية،
وذل���ك م��ن خ�لال التعليم المبكر لبناء الشخصية
التي تقوم على المالحظة والتحليل والبحث ،بدالً
من االعتماد على البصم والتلقي ،حيث يكون الفرد
السوري هو الرأس المال األه ّم واألكثر فاعلية في
تغيير ما آلت إليه الحال.

هيئة الدفاع عن الم�ست�أجرين :لمنع دخول
�أي �شخ�ص �إلى البيوت بحجة التخمين
أعلنت هيئة الدفاع عن المستأجرين
أن��ه��ا «ت��رف��ع ظالمها ون��داءه��ا إلى
مجلس القضاء األعلى والمرجعيات
ال��روح��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة وال��ن��واب
والوزراء والمجتمع المدني ،لإلسراع
بوضع ح ّد لهذه المهزلة االجتماعية
التي تتهدّد فقراء لبنان في مسكنهم
وحياتهم العائلية».
وطلبت من النيابة العامة التمييزية
والمديرية العامة لقوى األمن الداخلي،
«العمل لمنع أي شخص من االحتماء
في تفسير بعض النقاط الملتبسة في
قانون اإليجارات واإلمعان بالتعرض
لحرمة البيوت والمنازل ،وخصوصا ً
أنّ ال��ق��ان��ون غير ص��ال��ح للتطبيق
ومطعون فيه وتتنامى التحركات
الميدانية لالعتراض على روحيته
وأه��داف��ه التهجيرية ،ف��ي ظ � ّل عدم
وجود خطة إسكانية على المستوى
الوطني ،بما يؤمن العدالة االجتماعية
واالستقرار العائلي للطبقات الفقيرة».
وطالبت «بمالحقة ك ّل من يحاول ان
يعتدي على حرمات المنازل وكرامة
العائالت» ،محذرة من «خطر بعض
الممارسات غير القانونية والتي
ت��م��ارس التهويل وال��ض��غ��وط على
الناس إليهامهم بأنّ القانون نافذ».
ودع���ت الهيئة إل��ى «ق��ي��ام حملة
واسعة لفضح الممارسات في حقهم،
وإلى منع أي شخص من دخول بيوتهم
بحجة التخمين،إال إذا كان مزودا ً بإذن
من القضاء والمراجع المختصة».

وك��ان��ت لجنة ال��دف��اع ع��ن حقوق
المستأجرين في طرابلس والميناء،
نظمت بالتعاون مع المجتمع المدني،
اعتصاما ً سلميا ً قرب مستديرة قهوة
موسى في ب��اب ال��رم��ل ،ش��ارك فيها
العديدمنالفاعلياتومنالمستأجرين
واألهالي في األسواق القديمة للمدينة
ومحيطها.

المالكون :تعويضات
اإلخالء خارج إطار البحث

وفي المقابل ،عقدت الهيئة اإلدارية
في تجمع مالكي األبنية المؤجرة،
اجتماعا ً للبحث في تطورات القانون
الجديد ،وأص���درت بيانا ً حيت فيه
المستأجرين «الذين بادروا إلى توقيع
اتفاقات رضائية مع المالكين وفق
أحكام القانون الجديد لإليجارات،
بتجاوب كامل مع المسار القانوني
لهذا ال��ق��ان��ون النافذ وم��ع الضمير
اإلنساني الذي يأبى استمرار الظلم
في ّ
حق المالكين عبر حرمانهم من
حقهم الطبيعي بتقاضي بدالت إيجار
عادلة».
وتناول البيان «التجمعات التي
تتاجر بقضية المستأجرين وهي التي
تقدمت بمراجعة الطعن الموقعة من
 10نواب للطعن بالقانون ،مما أدى
إلى إلغاء صندوق دعم الفقراء منهم»،
م��ذك��را ً «ال��ف��ق��راء م��ن المستأجرين
ب��أنّ مطالب األغنياء والميسورين
في التجمعات التي تتاجر بقضية

المستأجرين س��وف تطيل الفترة
الزمنية للبحث في تعديالت القانون
داخل لجنة اإلدارة والعدل ما سيحول،
في رأينا ،دون ترميم المواد وتأسيس
الصندوق لمساعدتهم».
وأض�����اف« :ن��ص�� ّر ع��ل��ى وج��وب
مضي لجنة اإلدارة والعدل في ترميم
المادتين  7و  13والفقرة ب -4من
المادة  18المبطلة في القانون الجديد
لإليجارات وعدم التوسع في تعديالت
إضافية لمصلحة المستأجرين من
األغ��ن��ي��اء والميسورين ،ون��ؤك��د أنّ
تعويضات اإلخ�ل�اء بعد  40سنة
من اإلقامة المجانية هي خارج إطار
البحث بالنسبة إلينا ،وإنّ مجرد
طرحها ستكون له تبعات خطيرة
ع��ل��ى األم���ن االج��ت��م��اع��ي للمالكين
والمستأجرين ،وبخاصة أنه ابتزاز
مكشوف للمالكين وتهديد واض��ح
لهم بدفع الفدية السترداد المأجور
خص
ال��م��ص��ادر والمحتل .وف��ي م��ا
ّ
صندوق المساعدة المفترض إنشاؤه
لمساعدة الفقراء من المستأجرين ،ال
األغنياء والميسورين ،وفق إمالءات
بعض النواب ،نطالب بإصرار ّ
بفك
ارتباطه بالمالك ،وبخاصة أنّ المالك
ملزم بدفع الرسوم البلدية والضرائب
وفق البدالت الجديدة مع احتمال عجز
الدولة عن دفع البدالت في حال أقرت
لجنة اإلدارة والعدل توسيع دائرة
المستفيدين منه لتشمل الميسورين
واألغنياء».

تقرير

االقت�صاد ال�سوري بعد �أربع �سنوات من الأزمة...

} مرفان شيخموس
أربع سنوات متتالية ،شهدت خاللها سورية
أعمال عنف ومعارك ،نتيجة لما يُس ّمى بالربيع
العربي ،ألحقت أض��رارا ً فادحة باقتصادها
وبناها التحتية.
لن ندخل في تفاصيل كثيرة ومتشعّ بة عن
السبب والمسبّب في حالة التدهور االقتصادي
التي تعانيه ال��ب�لاد ،إنما سنوضح سوياً،
وباألرقام ،ما آل إليه االقتصاد الوطني خالل
السنوات األرب��ع الماضية ،حيث ب��ات نموه
المستقبلي مع ّرضا ً للخطر ج��� ّراء عمليات
التدمير الممنهجة لمق ّوماته وبنيته التحتية
ومؤسساته ورأسماله البشري والمادي.
ّ
ق����دّر ت��ق��ري��ر ال��م��رك��ز ال���س���وري لبحوث
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 ،حجم الخسائر االقتصادية منذ بداية األزمة
حتى نهاية العام  2014بنحو  202.6مليار
دوالر أميركي ،في حين ش ّكلت خسائر مخزون
رأس المال المتض ّرر  35.5في المئة من هذه
الخسائر.
وتعادل الخسائر االقتصادية اإلجمالية
 383في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي
للعام  2010باألسعار الثابتة .وقد قادت هذه
الخسائر الفادحة إلى زي��ادة هائلة في حجم
االعتماد على الدعم الخارجي.
و ُق ِّد َر الحجم اإلجمالي للخسائر في الناتج
المحلي اإلجمالي بمبلغ  119.7مليار دوالر
أميركي ،علما ً أنّ  46.1مليار دوالر أميركي
منها تكبّدها االقتصاد خ�لال ال��ع��ام 2014
وحده .فقد انكمش الناتج المحلي اإلجمالي،
وفق التقرير ،بنسبة  9.9في المئة في ،2014
مقارنة بالسنة السابقة ،في حين بلغ معدّل
االنكماش  15.1في المئة في الربع األول ،و8.1
في المئة في الربع الثاني ،و 7.3في المئة في
الربع الثالث ،و 9.5في المئة في الربع الرابع،
مقارنة باألرباع المقابلة لها من العام .2013
وأدّت األزمة إلى تغيّر كبير في هيكلية الناتج
المحلي اإلج��م��ال��ي ،إذ ش ّكل قطاعا ال��زراع��ة
والخدمات الحكومية حوالى  45.7في المئة
من الناتج خالل العام  ،2014وذل��ك بسبب
تراجع بقية القطاعات نسبيا ً بمعدالت أسرع
تحسن
وسجِّ َل
ّ
من تراجع هذين القطاعينُ ،
بسيط في االستثمار الخاص ،الذي ارتفع في
 2014ارتفاعا ً طفيفا ً بنسبة  1.4في المئة
مقارنة بالعام  .2013ويُعزى هذا االرتفاع
إلى االستثمار في الصناعات التحويلية في
المناطق المستق ّرة نسبياً.
وبحسب التقرير ،استم ّر االستثمار العام في
التراجع ،فانكمش بمعدّل  17في المئة ،وازداد

نصيب االستهالك عام  2014من الناتج المحلي
اإلجمالي خ�لال األزم���ة ،إذ قفز من  17.6في
المئة في  2010إلى  28.1في المئة في .2014
وانكمش االستهالك الخاص ،الذي يُعتبر المك ّون
الرئيسي للطلب االقتصادي ومقياسا ً مباشرا ً
لمعيشة األس��ر ،بنسبة  41.7في المئة في
 ،2014مقارنة بعام  ،2010وإنْ كان قد انكمش
بنسبة  11في المئة في  ،2014مقارنة بالسنة
السابقة ،مع مواصلة مؤشر أسعار االستهالك
ارتفاعه في  ،2014علما ً أنه قد تراجع بنسبة
 4.3في المئة خالل الربع األول من العام ليعاود
االرتفاع بنسبة  5في المئة في الربع الثاني،
التوجه في المؤشر في النصف
وقد تع ّزز هذا
ّ
الثاني من العام ،إذ ارتفع بنسبة  10.3في
المئة في الربع الثالث ،بينما قفز  22في المئة
في الربع األخير ،وشمل هذا األمر تزايد أسعار
السلع األساسية مثل الخبز والس ّكر والمشتقات
النفطية ،بعد أن قلّصت الحكومة الدعم المقدّم
لهذه السلع في النصف الثاني من العام.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،رأى رئ��ي��س جمعية
حماية المستهلك في دمشق وريفها عدنان
الدخاخني «أنّ عقلنة الدعم أمر غير منطقي
وهي ال تعني سوى إلغاء الدعم» ،الفتا ً إلى
«أنّ في إمكان الحكومة أن ترفع الدعم المقدّم
عن بعض السلع في شكل نهائي ،ولكن بشرط
أن تع ّوض هذا الدعم عن طريق زيادة رواتب
العاملين في الدولة والموظفين» ،في حين
سجلت تغطية الصادرات للمستوردات تدهورا ً
ّ
حا ّدا ً من  82.7في المئة في  2010إلى 29.7
في المئة في  ،2014وقد تجلّى ذلك في العجز

�إتالف  250كيلوغرام ًا من اللحوم
في �أحد مطاعم بيروت
أتلف مراقبو وزارة االقتصاد والتجارة أول من أمس ،بعد موافقة النيابة
المختصة ،كمية  250كيلوغراما ً من لحم البقر في أحد
العامة االستئنافية
ّ
مطاعم بيروت ،وذلك بعد أن بينت نتائج التحاليل المخبرية لعينات أخذت
منها ،عدم مطابقتها للمواصفات القياسية اللبنانية المعتمدة.
وفي سياق متصل ،أقفلت وزارة الصحة ،وبمؤازرة دورية من مكتب أمن
الدولة في زحلة ،معمل حلويات غير مطابق للمواصفات في منطقة جالال في
البقاع األوسط.
وأك��دت ال��وزارة ،في بيان ،أنّ مراقبيها «أقفلوا بالشمع األحمر مستودعا ً
يعود إلى شخص سوري الجنسية ،في داخله معدات لتحضير الحلويات وال
يستوفي أدنى الشروط الصحية .وت ّم العثور على منتجات مص َّنعة فيه ،تباع
في أحد المحال التجارية في شتورا».

�أمل بو مو�سى �شام ّية ّ
وقعت كتابها
«دم ونفوذ حرب الغاز والنفط»
و ّقعت الزميلة أم��ل بو موسى شامية كتابها «دم ونفوذ ،ح��رب الغاز
والنفط» ،في معرض الكتاب – أنطلياس ،في حضور النائب ابراهيم كنعان
ممثالً رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال عون ،الدكتور جورج
جريج ممثالً رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان،
العقيد علي حسن ممثالً قائد الجيش العماد جان قهوجي ،المقدّم دافيد
عاقوري ممثالً مدير المخابرات في الجيش العميد إدمون فاضل ،وحشد من
الوجوه األدبية واإلعالمية والعسكرية ومهت ّمين.
ويتض ّمن كتاب الزميلة بو موسى شاميّة قسمين ،حيث تشرح في القسم
األ ّول «تاريخ النفط وتط ّوره وتط ّور الحاجة إليه على المستويات كافة ،مما
جعله سببا ً رئيسيا ً للصراعات في العالم منذ العام  ،1856تاريخ اكتشافه
في بنلسفانيا ،وحتى يومنا هذا ،مرورا ً بالحربين العالميتين األولى والثانية
وحروب الخليج وصوال ً إلى سورية».
وفي القسم الثاني ،تتحدث عن «الصراع حول الغاز ،وهو صراع جديد
نسبياً» ،وتربط بين ما يجري من حروب وبين الصراع على الغاز في شكل
أساسي ،إذ تتقاطع خطوط إمداد الغاز في مناطق الصراع حيث الحروب
الطاحنة ،والمواجهات بين القوى الكبرى في العالم».
يخص لبنان ت��رى بو موسى «أن��ه سيبقى في منطقة النزاع،
وف��ي ما
ّ
وخصوصا ً أنّ إسرائيل ب��دأت بالتنقيب والبيع ،فيما لبنان ال ي��زال يلهو
بصراعاته الداخلية الضيّقة».

تح�سن الحركة االقت�صادية
ُّ
في الف�صل الثالث من 2014
أصدر مصرف لبنان تقريره الفصلي تحت عنوان «دراسة حول أداء القطاعات
االقتصادية» للفصل الثالث من العام  ،2014يعرض فيه نتائج اإلحصاءات
المتعلقة بعدد من المؤشرات االقتصادية ،استنادا ً إلى آراء مدراء الشركات
لجهة أداء شركاتهم .ويرتكز تقييم ك ّل مؤشر على «حصيلة آراء» تمثل الفارق
ما بين نسبة المدراء الذين أشاروا إلى تحسن في المؤشرات المطروحة ونسبة
الذين يرون تراجعا ً فيها.
وفي التفاصيل التي أوردها بنك «االعتماد اللبناني» في تقريره األسبوعي:
أظهرت حصيلة اآلراء المتعلقة بإنتاج القطاع الصناعي ،بحسب التقرير،
تحسنا ً مضطردا ً بنسبة إيجابية بلغت  5في المئة خالل الفصل الثالث من
العام  ،2014مقارنة بنسبة سلبية بلغت  9في المئة خالل الفصل الثاني من
العام نفسه ،في حين بقيت تلك الحصيلة مستقرة على صعيد سنوي .كذلك
تقدّم مؤشر إجمالي الطلب تحت خانة أداء القطاع الصناعي إلى  1في المئة،
في مقابل  9في المئة خالل الفصل الثاني من العام  ،2014مع ارتفاع في مؤشر
الطلب من الخارج في القطاع الصناعي إلى  8في المئة.
أم��ا لجهة أداء القطاع التجاري ،فسجلت حصيلة آراء م��دراء الشركات
المتعلقة بحجم المبيعات المحققة في الفصل الثالث من العام  2014تحسنا ً
يختص
إلى نسبة  8في المئة ،من  8في المئة في الفصل الثاني منه .أما في ما
ّ
بقطاع البناء واألشغال العامة ،ف��زادت حصيلة آراء م��دراء الشركات لجهة
«مجمل األعمال» وقطاع «البناء» إلى  5في المئة و 0في المئة بالتتالي (في
مقابل  22في المئة و 18في المئة بالتتالي في الفصل الثاني من العام .)2014
كما ارتفعت حصيلة اآلراء لجهة «األشغال العامة» إلى  9في المئة في الفصل
الثالث من العام  ،2014من  24في المئة في الفصل الثاني من العام نفسه.

التجاري الهائل الذي وصل إلى  42.7في المئة
في  ،2014ما يعكس انكشاف االقتصاد على
االقتصادات الخارجية واعتماده إلى ح ّد كبير
على المستوردات ال ُمم ّولة بصورة رئيسية من
خالل القروض الخارجية والتسهيالت المالية،
وفق ما جاء ضمن التقرير.
ازداد عجز الموازنة العامة ،كنسبة من
الناتج المحلي اإلجمالي ،من  35.7في المئة
في  2013إلى  40.5في المئة في  ،2014وألقى
هذا العجز عبئا ً إضافيا ً على الدين العام الذي
استم ّر في االرتفاع إلى مستويات قياسية ،وقد
ازدادت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي
اإلجمالي الجاري ازدي��ادا ً هائالً من  104في
المئة في  ،2013إلى  147في المئة بحلول
الربع الرابع من العام .2014
وبحسب التقرير أي��ض �اً ،تعاني سورية
من فقدان فرص العمل والبطالة التي ارتفع
معدّلها من  14.9في المئة في  2011إلى
 57.7في المئة مع نهاية  ،2014أي أنّ هناك
 3.72مليون شخص عاطلين عن العمل ،منهم
 2.96مليون فقدوا عملهم خالل األزمة ،األمر
الذي أدّى إلى فقدان المصدر الرئيسي لدخل
 12.22مليون شخص.
جاء الر ّد الحكومي على هذا التقرير ،على
لسان وزي��ر االقتصاد همام الجزائري ،الذي
اعتبر «أنّ التقرير يعكس جهدا ً بحثيا ً ملحوظاً،
لكنّ ال��رق��م اإلحصائي المعتمد والمنهجية
البحثية اللذين ت ّم تب ّنيهما أدّي��ا إلى نتائج
مضللة في التحليل والتعليل».
وأوضح الجزائري «أنّ تقدير تكاليف األضرار

على البنى التحتية والصناعية واإلنتاجية
يخضع لعدة معايير في التقييم ،متسائالً :هل
هي تقديرات تقوم على معايير التكلفة اإلسمية
ال��م��ب��اش��رة المتحققة ف��ي إن��ش��اء ال��وح��دات
المتض ّررة ،أم تكلفة االستبدال والتجديد وفق
األسعار الحالية ،أم أنها التكلفة المباشرة
وغير المباشرة (بما فيها التكلفة االجتماعية)؟
وهل تعتمد معايير حساب التكلفة على كلفة
االستبدال باالستثمار الخاص أم العام؟ وهل
بصورة تمويلية مباشرة أم باالقتراض؟ فك ّل
معيار من المعايير صحيح ،لكن ينتج تقديرا ً
مختلفا ً لتكاليف األضرار يلبّي حاجة الباحث
والهدف الذي يصبو إليه».
وأش��ار الجزائري إلى «أنّ الرقم الحقيقي
للصادرات أعلى بكثير من الرقم اإلحصائي
الرسمي ،ما يعني أنّ التقديرات لعجز ميزان
المدفوعات في التقرير هي تقديرات خاطئة،
ويجب أن ترتكز على معادلة الرقم الرسمي
مضروبا ً بمعامل التصحيح الالزم».
وأض��اف« :في ذات اإلط��ار والمنهج ،تأتي
التقديرات لحجم الدعم الحكومي في التقرير
مرتكزة على الرقم اإلسمي الكلي للدعم الظاهر،
ككتلة واحدة في الموازنة العامة للدولة ،وهذا
أنتج تحليالً مضلالً لسياسة الدولة تجاه الدعم
واألعباء المالية الحقيقية المترتبة عليه».
وأكد الجزائري «أنّ االقتصاد السوري حقق
نمواً ،للمرة األول��ى خالل األزم��ة عام ،2014
مرتكزا ً على التعافي التدريجي ف��ي قطاع
توسع
الصناعات التحويلية والتصدير ،وفي
ُّ
القطاع التجاري واإلنفاق االستهالكي ،وزيادة
اإلن��ف��اق العام االستثماري ال��ذي تر ّكز على
القطاعات اإلنتاجية الزراعية والصناعية ،من
خ�لال «لجنة إع��ادة اإلعمار والتعويض عن
األضرار».
وأش����ار إل���ى «أنّ ال���ص���ادرات تضاعفت
خالل  2014م��ق��ارن��ة م��ع  ،2013وحققت
م��س��ت��وردات س��وري��ة م��ن ال���م���واد األول��ي��ة
ومستلزمات اإلنتاج نموا ً وصل إلى  65في
المئة من إجمالي المستوردات خالل الربع
األخير من .»2014
وفي هذا اإلطار ،يستم ّر التحدّي الطاقوي،
كونه التحدّي األساسي الذي يواجه االقتصاد
ال��س��وري ،حيث أنّ اإلج����راءات التي تتخذها
الحكومة والبدائل االستراتيجية التي تعمل
على تطويرها وتفعيلها ستحقق مقوماتٍ
أوسع للنمو االقتصادي خالل  ،2015وتؤدي
تحسن تدريجي في المستوى المعيشي.
إلى
ّ
ولكن ما بين طيات األح��داث ،ما حدث وما
سيحدث ،يبقى لسان حال المواطن السوري:
أريد الحصول على لقمة عيشي!...

رعى حفل ع�شاء الفرع الخام�س لنقابة المهند�سين

زعيتر :لت�شكيل لجنة م�شتركة لو�ضع
الخطوات المطلوبة المرتبطة بالوزارة
شدّد وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر على
«ض���رورة تشكيل لجنة مشتركة م��ن وزارة األشغال
ونقابة المهندسين لوضع الخطوات المطلوبة المرتبطة
بالوزارة» ،مؤكدا ً «العمل على تطبيق وإصدار التشريعات
القانونية في إط��ار الدستور اللبناني ،لما هو مطلوب
لتطوير مهنة الهندسة».
وفي كلمة ألقاها خالل رعايته حفل عشاء نظمه الفرع
الخامس لنقابة المهندسين ،قال زعيتر« :في عصرنا هذا
ال تقتصر الهندسة على اإلنشاءات التقليدية في البنى
التحتية ،بل تقدمها إلى آفاق جديدة ومنها أوالً :هندسة
اإلنتاج والجودة والسالمة العامة ،ثانياً :هندسة البيئة،
ثالثاً :هندسة األعمال وتطوير الوسائل».
وأضاف« :أمام هذه التحديات المختلفة األوجه ،أدعوكم
إلى تشكيل قوى ضاغطة من خالل نقاباتكم الهندسية
لتعزيز دورك��م بمشاركتكم في جهود تحقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية والسياسية في لبنان ،فأنتم

مطالبون بالمساهمة في تطوير العمل النقابي ،بتسخير
الكفاءات والخبرات إلغناء القوة االقتراحية في هذا
الميدان ،فكونوا بذلك بمثابة مستشارين فعليين لنقاباتكم
وبالتالي لوطنكم .كما أنني أطالبكم بالتنسيق الضروري
مع إمكانيات الدولة لزيادة ال��م��وارد المق ّررة للبحوث
المخصصة مع وضع سياسات حاسمة لحماية
الهندسية
َّ
مهنة الهندسة من سيطرة المكاتب االستشارية والشركات
األجنبية وتوفير المناخ المالئم لتسهموا جميعا ً في
متابعة أداء الوزارات الهندسية ومشروعاتها ،بما يضمن
الرقابة المهنية والعلمية للدولة على مشاريعها من خالل
نقاباتكم».
ولفت إل��ى أنّ «المهندس المتعهد ليس معنيا ً فقط
ب��اإلع��م��ار واالس��ت��ث��م��ارات ،ب��ل ه��و معني أي��ض�ا ً بوضع
استراتيجيات خاصة بالتنمية في جميع مجاالتها ،وإنّ
المجتمع الذي أوالنا حياته وأمواله وأرزاقه يستحق منا
الوفاء».

�شقير غادر �إلى �إيطاليا على ر�أ�س وفد اقت�صادي
غ���ادر إل��ى إيطاليا أم���س ،وفد
اقتصادي لبناني برئاسة رئيس
ات��ح��اد غ��رف التجارة والصناعة
وال��زراع��ة في لبنان رئيس اتحاد
ال��غ��رف اللبنانية محمد شقير،
إلجراء مباحثات مع كبار المعنيين
في الشأن االقتصادي في القطاعين
العام والخاص في روما وميالنو،

بهدف تنمية العالقات االقتصادية
الثنائية على المستويات كافة.
وفي هذا اإلط��ار ،أمل شقير «أن
تكون الزيارة ناجحة ،وخصوصا ً
أنّ لدينا مواعيد مه ّمة جدا ً ستشمل
وزي����ري االق��ت��ص��اد وال��خ��ارج��ي��ة
وال���غ���رف ال��ت��ج��اري��ة ،ف��ض�لاً عن
ال��م��ؤس��س��ات وال��ج��م��ع��ي��ات ذات

الطابع االقتصادي».
وأش���ار إل��ى أنّ «ال��وف��د سيركز
ف��ي لقاءاته على إمكانية القيام
باستثمارات لبنانية  -إيطالية
مشتركة في لبنان أو إيطاليا أو في
أي دولة لبنان موجود فيها أو لديه
ع�لاق��ات ووج���ود اق��ت��ص��ادي قوي
فيها».

الأ�سواق المالية تلقفت ب�إيجابية تعيين لجنة الرقابة

غبريل :ارتفاع الدوالر يع ّزز الليرة
بعد أيام على تعيين مجلس الوزراء لجنة الرقابة
على المصارف ،أعلن رئيس قسم الدراسات واألبحاث
االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي بنك بيبلوس نسيب غبريل أنّ
األسواق المالية «تلقفت بإيجابية» تعيين اللجنة،
«لجهة تداول السلطة» ،وأنه «كان من الضرورة أن
تكمل اللجنة عملها بانتظام وسالسة».
ولفت في حديث لـ«المركزية» إلى أنّ سوق القطع
لم تتأثر كثيرا ً بالقرار ،موضحا ً أنها «لم تكن أساسا ً
تحت أي ضغط لكي ترتاح فور قرار التعيين ،فسوق
القطع طبيعية وضمن حركتها المعتادة».
وأشار إلى «أنّ عمل لجنة الرقابة على المصارف
حساس وحيوي ،ما يظهر مصلحة القطاع المصرفي
ّ
في هذا التعيين ،فهو أول من ن��ادى بانتقال سلس
للسلطة في اللجنة ،والمستفيد األول هو القطاع
المصرفي ألنّ اللجنة تكمل عملها بطريقة سلسة ،ولم
تقع في الفراغ» ،الفتا ً إلى «أنّ الرئيس المعيّن سمير
حمود ضليع في العمل المصرفي ويتقن أسسه جيدا ً
ولديه قدرات وكفاءات رفيعة في القطاع».
وتطرق غبريل إلى وضع السوق المالية عموماً،
وقال« :األج��واء المالية ال تزال كما كانت منذ أشهر،
وتحسن الوضع
في انتظار حلحلة الوضع السياسي،
ّ
األمني ،وإنهاء الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية
وانتخاب رئيس جديد ،وبالتالي تفعيل المؤسسات
الدستورية».
ور ّدا ً على س��ؤال عن م��دى تأثير ارت��ف��اع ال��دوالر

األم��ي��رك��ي على االق��ت��ص��اد اللبناني ،رأى «أنّ هذا
االرتفاع سينعكس إيجابا ً على االقتصاد اللبناني
والمالية العامة ،لألسباب اآلتية:
 إنّ ارتفاع سعر صرف الدوالر هو مقابل عمالتأخرى نعتمدها في عمليات االستيراد كاليورو ،وعلى
سبيل المثال نستورد من منطقة اليورو  27في المئة
من مجموع وارداتنا العامة وفاتورتها ،إضافة إلى
اليابان والصين وكوريا الجنوبية التي تشكل  42في
المئة من واردات لبنان ،وعمالتها تتراجع في مقابل
ال��دوالر ،ما يخفف عبء فاتورة االستيراد وبالتالي
سيخفف م��ن م��ع��دل العجز ف��ي ال��م��ي��زان التجاري
وف��ي الحسـاب الجـاري الخـارجـي وه��ذا إيجابي
لالقتصاد.
 بما أنّ الليرة اللبنانية ثابتة في مقابل الدوالر،فقيمتها ترتفع أيضا ً مع ارتفاعه ،ما يؤدي إلى تراجع
أسعار المواد المستوردة.
 إنّ ارتفاع سعر برميل النفط مع تراجع سعرصرف اليورو عامالن إيجابيان لالقتصاد اللبناني،
ما يساعد في خفض فاتورة االستيراد.
واعتبر غبريل «أنّ االقتصاد اللبناني أمام فرصة
مؤاتية في ظ ّل هذه العوامل العالمية اإليجابية ،ومن
الضرورة أن يستفيد لبنان من هذه العوامل والتغيّرات
لتطبيق إصالحات في المالية العامة لخفض حاجات
الدولة إلى االستدانة ،ثم إتمام اإلصالحات البنيوية
كقطاع الكهرباء».

