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اقت�صاد

النفط والدوالر� ...شراكة �آفلة
} ناجي الزعبي
يمكننا القول إنّ ص��راع النفط والغاز ،وصندوق النقد والبنك
الدوليين ،وال���دوالر من جهة ،وبنك االستثمار اآلس��ي��وي ،والغاز
(سلعة المستقبل منذ العام المقبل) وتبادله بعمالت بديلة للدوالر
قد حسم لمصلحة :الغاز سلعة الغد االستراتيجية المقبلة.
لقد حافظ ال��دوالر على مكانته ،كعملة تداول أممية وكان يعتبر
العملة الصعبة ( ،)hard currencyوهو اللقب الذي أطلق عليه بعد
الحرب (الوطنية العظمى «السوفياتية» والعالمية الثانية) لصعوبة
الحصول عليه ،طيلة عقود ماضية م��ن هيمنة القطب األميركي
األوحد لألسباب التالية:
أوالً :الهيمنة األميركية االقتصادية.
ثانياً :الهيمنة األميركية العسكرية.
ثالثاً :ربط سعر الدوالر بالذهب.
رابعاً :رهن تداول النفط به.
وقد كان ربط تبادل النفط بالدوالر س ّر احتفاظ أميركا بمشايخ
النفط على رأس أنظمة عميلة لضمان تدفق النفط إل��ى أسواقها
(والحفاظ على الدوالر كعملة تداول له) ،وهذا س ّر استمرار تداوله.
عام  1971عمل الرئيس األميركي األسبق ريتشارد نيكسون
على ف ّك ارتباط الدوالر بالذهب بعد  30سنة من االرتباط ،وبعد أن
كان سعر األونصة  35دوالرا ً لألونصة ت ّم رفعه إلى  350دوالرا ً
بعد ف ّك االرتباط وسرق فارق السعر الذي فرضه على العالم ،ما
أنقذ االقتصاد األميركي من األزمة التي حاقت به حينها ،في أكبر
سرقة عرفها التاريخ.
وف��ي ال��ع��ام  ،1973أع��ل��ن الملك فيصل ،ب��أوام��ر أميركية بعد
مواجهة االقتصاد األميركي أزمة اقتصادية أخرى ،إيقاف تصدير
النفط بذريعة حرب تشرين ،ما رفع سعر برميل النفط حينها من
صب فارق السعر في
 1.8دوالر للبرميل إلى  10دوالرات ،وقد
ّ
البنوك األميركية ،ما م ّكن االقتصاد األميركي من الخروج من أزمته
األخ��رى ،وبذلك تخلّصت أميركا من أزماتها االقتصادية في كال
الحالتين بسرقة العالم.
منذ ذلك التاريخ ،تضخّ أميركا مليارات الدوالرات طباعة من دون
غطاء من الذهب ،والعالم ُيقبل على تداوله ،رغم يقينه بأنه مجرد
م��ادة ورقية ،لحاجته إل��ى تداوله كعملة تبادل تجاري ولسيطرة
البنوك األميركية على أداة التداول النقدي «السوفت».
ج��اب��ه��ت أم��ي��رك��ا أزم���ة ال��ره��ن ال��ع��ق��اري واألس�����واق ال��م��ال��ي��ة في
عام ،2007وخاضت عدوانين سافرين ض ّد أفغانستان والعراق
لتح ّل مشاكلها االقتصادية كالعادة ،لك ّن ذلك ع ّمق أزمتها وأفقدها
الهيمنة االقتصادية والعسكرية ،م��ا أفقد ال���دوالر عناصر قوته
وحصانته .وقد حاولت أميركا جاهدة ح ّل مشاكلها االقتصادية،
كالسابق ،عبر خوض الحروب وتركيع العالم وسرقة ثرواته لكنها
جابهت التح ّوالت والتحالفات الدولية التي قلبت موازين القوى،
وك��ان عليها أن تلتحق بالركب فو ّقعت االت��ف��اق ال��ن��ووي ورفعت
العقوبات عن إيران ،وهي اآلن تبحث عن تسويات في سورية.
لم يتبقّ ل��ل��دوالر من عناصر ق��وة س��وى ارتباطه بالنفط ،وقد
خاضت واشنطن معارك بقاء امتدّت من القرم وأوكرانيا لتضعف
روسيا وتحول دون تمديد أنابيب الغاز إلى المتوسط ،ثم شنّت
عدوانها السافر على سورية بسبب موقفها من م ّد خطوط الغاز
القطرية إل��ى المتوسط ،إضافة إل��ى أسباب أخ��رى باتت معروفة
وواضحة.
وقد شهد العالم مؤخرا ً أكثر من محطة تاريخية فاصلة ،كاالتفاق
النووي اإليراني ،ث ّم المساهمة الروسية إلى جانب الدولة السورية
في مواجهة اإلرهاب ،ورفع العقوبات االقتصادية عن إيران ،وكانت
ه��ذه التح ّوالت م��ؤش��را ً إل��ى تقويض المشروع األميركي وحسم
المعركة لصالح الغاز ومالكيه روسيا وإيران ،إضافة إلى الجزائر
وقطر.
وقد شهد العالم مؤخرا ً اتفاقيات قطرية إيرانية تم ّكن األسطول
اإلي��ران��ي من التج ّول في المياه القطرية ،ويشهد اآلن محادثات
روسية ـ قطرية ،في هذا اإلطار.
يقف العالم اآلن على حافة تح ّوالت نوعية لينتقل من عهد هيمنة
رأس المال وأدوات��ه إلى عالم متعدّد األقطاب واألدوات والعمالت،
وسيشهد سقوط بعض هذه األدوات ،وفي مقدمة مشاهد الهزيمة
أنظمة الخليج ،ثم تك ّر المسبحة...

وكالة الطاقة� :سوق النفط
�ستبقى ُمتخمة حتى �أواخر العام
أعلنت وكالة الطاقة الدولية أمس« ،أنّ طقسا ً دافئاً ،على غير المعتاد لهذا الوقت
من السنة وارتفاع المعروض ،سيُبقيان سوق النفط الخام ُمتخمة حتى أواخر
 2016على األقل وقد يدفعان األسعار إلى االنخفاض عن مستوياتها الحالية التي
تعد األدنى في  12عاماً».
ورأت وكالة الطاقة ،التي تصدر تقارير منتظمة عن السوق ،أنّ ذلك قد يؤدي إلى
إضعاف األسعار بدرجة أكبر في المستقبل.
وقالت الوكالة في تقرير شهري« :رغم أننا ال نصدر توقعات رسمية بإنتاج نفط
أوبك ،فوفقا ً لتصور يقوم على ضخ إيران  600ألف برميل يوميا ً إضافية في السوق
بحلول منتصف العام ومحافظة األعضاء اآلخرين على اإلنتاج الحالي ،فإنّ معروض
النفط العالمي قد يتجاوز الطلب بمقدار  1.5مليون برميل يوميا في النصف األول من
 .2016وفي ظ ّل تراجع وتيرة التخزين في النصف الثاني من العام مع انخفاض
المعروض من المنتجين غير األعضاء في أوبك وما لم يتغير شيء ،فإنّ سوق النفط
قد تغرق من التخمة .لذا فإجابة سؤالنا هي نعم مؤكدة ،قد تنخفض األسعار».
وأبقت وكالة الطاقة على تقديراتها لنمو الطلب العالمي في  2016دون تغيير عن
تقرير الشهر السابق عند حوالي  1.2مليون برميل يومياً ،الفتة إلى «أنّ سوق النفط
تواجه احتمال أن يزيد العرض على الطلب بمقدار مليون برميل يوميا ً للعام الثالث
على التوالي وستكون هناك ضغوط هائلة على قدرة المنظومة النفطية المتصاصها
بكفاءة».
كما أبقت على توقعاتها تراجع إنتاج الدول غير األعضاء في أوبك نحو  600ألف
برميل يومياً ،الفتة إلى «أنّ تلك الدول تبدي صمودا ً لم يكن متوقعا ً في وجه انحدار
أسعار النفط الخام».

تون�س ترفع �أجور حوالى
 1.5مليون عامل في القطاع الخا�ص
أعلن مسؤولون تونسيون «أنّ االتحاد العام التونسي للشغل واتحاد
الصناعة والتجارة في تونس توصال إلى اتفاق لزيادة رواتب حوالي  1.5مليون
عامل في القطاع الخاص في خطوة قد تساعد على خفض التوتر االجتماعي في
البلد الذي يحاول زيادة االستثمارات األجنبية».
ووقع الطرفان على االتفاق بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الوزراء
التونسي الذي كان وسيطا ً في المفاوضات التي بدأت منذ أشهر.
ومن المتوقع أن يسهم االتفاق في الح ّد من اإلضرابات بالقطاع الخاص التي
تزايدت بشكل كبير منذ انتفاضة  2011التي أطاحت بالرئيس السابق زين
العابدين بن علي.
وقال بلقاسم العياري األمين العام المساعد لالتحاد العام التونسي للشغل
في تصريح« :وقعنا مع اتحاد الصناعة والتجارة اتفاقا ً يقضي بالزيادة بنسبة
ستة بالمئة في أجور العاملين في القطاع الخاص».
وكان االتحاد العام التونسي للشغل هدّد بتنظيم إضراب عام في القطاع
الخاص إذا فشلت مفاوضات زيادة األجور.
وتتطلع الحكومة إلى طمأنة المستثمرين التونسيين واألجانب بما قد يساعد
في إنعاش االقتصاد الذي تأمل أن ينمو  2.5بالمئة في  2016مقارنة مع 0.5
بالمئة في .2015
ورغ��م االنتقال السياسي الهادئ في تونس عقب صياغة دستور جديد
وانتخابات حرة في  2014فإن كثيرا من التونسيين يشكون من األوضاع
االجتماعية وتهميش المناطق الداخلية وارتفاع معدالت البطالة وهي أسباب
كانت وراء االنتفاضة التي أنهت حكم بن علي قبل خمس سنوات.

�أعلن عن �ضبط جمارك المطار مئة كيلوغرام من الكوكايين

خليل :لن نت�ساهل وال غطاء على �أحد
أعلن وزير المال علي حسن خليل
أنّ «جمارك المطار ضبطت قبل أيام
مئة كيلوغرام من مادة الكوكايين
تبلغ قيمتها نحو  2,5مليار ليرة
لبنانية بحسب جدول الجمارك»،
م��ؤك��دا ً «اس��ت��م��رار ال��م��واج��ه��ة مع
شبكات تهريب ال��م��خ��درات التي
تستهدف أم���ن واس��ت��ق��رار لبنان
االجتماعي واالقتصادي والحياتي،
والدولة لن تتراجع أو تقبل بالهزيمة
في هذه المعركة».
ووص����ف خ��ل��ي��ل خ�ل�ال م��ؤت��م��ر
صحافي ع��ق��ده ف��ي م��رك��ز الشحن
الجوي في مطار بيروت الدولي،
الكمية المضبوطة من الكوكايين
بأنها «كبيرة جداً» نسبياً ،معتبرا ً
أنّ ضبطها «قضية خطيرة للغاية
ربما ال تشبه ما سبقها ،على أهمية
ما ت ّم اكتشافه في الماضي».
وق���ال« :ه���ذا األم���ر ي��ؤك��د أن��ن��ا ال
ن��زال في عمق وأس��اس المواجهة
مع ه��ذه الشبكات التي تستهدف
أم��ن واس��ت��ق��رار لبنان االجتماعي
واالقتصادي والحياتي وهي مسألة
خطيرة تستوجب أع��ل��ى درج��ات
االستنفار ل��ك� ّل األج��ه��زة المعنية
بضبط مثل هذه العمليات».
وأض���اف« :بالنسبة إلينا ،في
وزارة المال والجمارك ،ث ّمة قرار
واض���ح ون��ه��ائ��ي ب��اس��ت��م��رار ه��ذه
المواجهة والمكافحة بك ّل الوسائل
وال���ط���رق» ،الف��ت��ا ً إل���ى أنّ «ح��ال
االستنفار على مستوى الجمارك
يتيح مرة بعد مرة تحقيق النجاحات
في ضبط المخدرات».
وت��اب��ع« :ه���ذا األم���ر ق��د يستمر
ولكن يجب أال يظن أحد أنّ الدولة
قد تتراجع أو تقبل بالهزيمة في
هذه المعركة ،فنحن مؤمنون بأننا
نستطيع ،ببعض الجدية والمتابعة
واإلص�����رار وت��ح��م��ل ال��م��س��ؤول��ي��ة،
أن نحقق نتيجة كبيرة ف��ي هذا
المجال».
واع��ت��ب��ر أنّ «ه����ذه ال��ب��ض��اع��ة

ت��س��ت��ه��دف ش���رائ���ح اج��ت��م��اع��ي��ة
لبنانية» ،م��ش �دّدا ً على أنّ «ه��ذه
العملية تمت بفضل الجهد واالنتباه
والمتابعة من قبل رجال الجمارك».
وأوض���ح خليل «أنّ شحنة من
ال��ب��ض��ائ��ع آت��ي��ة م��ن ال��ب��ي��رو تحت
تسمية «دق��ي��ق وم��س��اح��ي��ق ثمار
قشرية» وصلت إلى مطار بيروت
ال��دول��ي بتاريخ  9كانون الثاني
الحالي» ،شارحا ً أنّ «ه��ذه المواد
العضوية هي نتاج ثمرة في إحدى
دول أميركا الالتينية يتم طحنها،
ولونها ال يثير الشبهات بإمكانها أن
تحتوي على كوكايين» ،الفتا ً إلى أنّ
الشحنة المضبوطة «احتوت على
 35طردا ً يبلغ وزنها اإلجمالي 1825
كيلوغراماً ،أم��ا الكمية المحتوية
على مخدرات من الكوكايين فهي
 100كيلوغرام ،ونسبة الكوكايين
في المخدرات  70في المئة».
ول��ف��ت إل���ى أنّ «ه���ذه العملية
تعتبر م��ن العمليات المهمة في
ض��ب��ط ال��م��خ��درات إذ تبلغ قيمة
هذه البضاعة نحو  2.5مليار ليرة
لبنانية ،بحسب تسعيرة الجمارك»،
مشيرا ً إلى أنّ «خزينة البضائع في
المستودعات الجديدة التي أنشأتها
إدارة شركة طيران الشرق األوسط
تساهم الى حد ما في كشف عمليات
التهريب والحفاظ على البضائع
ومن دون تبديلها كما كان يحصل
في الماضي».
وتابع خليل« :بك ّل شفافية وجرأة
نقول إنّ الشركة نفسها استوردت
سابقا ً ثالث شحنات من البضاعة
نفسها ،األول��ى في  2كانون األول
 2014وبلغ وزنها  50كيلوغراما ً
من المساحيق وقد تكون تجربة،
والثانية بتاريخ 2015/01/31
وبلغت الكمية  542كيلوغراما ً
من المساحيق ،أما الثالثة فكانت
بتاريخ  2015/04/18وبلغت
ال��ك��م��ي��ة  1763ك��ي��ل��وغ��رام �ا ً من
المساحيق .ه��ذه الشحنات ربما

كانت تحوي م��خ��درات أو ربما ال،
وسنتابع ه��ذا األم��ر م��ع النيابات
العامة والقضاء المختص لمعرفة
ك ّل من هو مرتبط ،ولمعرفة قيود
ه���ذه ال��ش��رك��ة وم���ع م��ن تتعامل
للوصول إلى دقائق األمور».
وأك��د أن «ال غطاء على أح��د في
ه���ذه ال��م��س��أل��ة ول���ن ي��ك��ون هناك
تساهل ولن يسمح أي تدخل من أي
جهة بعمل القضاء والعمل األمني
المتعلق بها» ،وقال« :ستكون هناك
حاجة إلى متابعة أمنية وقضائية
حتى نصل إلى الحقيقة كاملة حتى
نقفل هذه السكة من العمل الهدام
والخطير بحق ك ّل اللبنانيين».
توجه «إل��ى تفعيل
وكشف عن
ُّ
اإلج����راءات التي تضبط التهريب
وتهريب الممنوعات وقضايا اخرى
تتعلق بالضبط الجمركي» .وقال:
«قريبا ً سيتم اإلع�لان عن اج��راءات
سريعة وجديدة في اطار الخطة التي
تعتمدها الجمارك والتي تنسقها مع
اإلدارات المعنية في مطار بيروت
الدولي ووزارة األشغال والداخلية
وميدل إيست لضبط عملية مركز
الشحن ككل وتوحيده بطريقة تخدم
عملية الضبط وتس ّد أي ثغرة أمنية
أو جمركية بك ّل العمليات المتصلة
بالجمارك».
وخ��ت��م« :ب��ع��د ل��ق��اءات ستعقد
مع دول��ة رئيس الحكومة سنكون
ك���وزارة م��ال وإدارة ج��م��ارك أم��ام
عملية ان��ت��ق��ال وت��ح��دي��ث وضبط
لكل مساحة ال��م��خ��ازن الجمركية
والعمليات الجمركية التي تحصل
في المطار».
وك��ان خليل ج��ال قبل المؤتمر
ال��ص��ح��اف��ي ع��ل��ى ال��م��س��ت��ودع��ات،
واط��ل��ع على المضبوطات ،برفقة
رئيس المجلس األع��ل��ى للجمارك
العميد ن��زار خليل والمدير العام
للجمارك شفيق مرعي وكبار ضباط
الجمارك.

زعيتر :طريق نهر الكلب ـ �ضبيه ّ
مهدد باالنهيار
أعلن وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر أنّ
«طريق نهر الكلب ـ ضبيه البحري مهدّد باالنهيار إذا
استمرت األمطار الغزيرة».
وقال زعيتر ،في تصريح للوكالة الوطنية لإلعالم:
«أتخوف من انهيار الطريق بالكامل ومن قطع الطريق
بين بيروت والشمال وبالعكس في هذا الطقس الماطر،
فقد كان من الضروري معالجة هذا الطريق منذ سنوات
ألنه بدأ بالتآكل في العام .»2006
وأشار زعيتر إلى أنه أوعز إلى المسؤولين «منذ بدء
حصول االنهيار في العام الماضي بضرورة معالجة
األمر سريعاً ،وقد قامت وزارة األشغال بوضع بعض
الصخور لحماية ما تبقى من الطريق» ،موضحا ً أنه
«بعد مراسلة مجلس ال��وزراء ت ّم اتخاذ قرار بتوفير
االعتمادات وكلف مكتبا ً استشاريا ً بوضع دراس��ة،
بمعرفة من رئيس مجلس الوزراء تمام سالم».
ولفت إل��ى أنّ «كلفة ال��م��ش��روع بلغت  30مليار
ليرة ،وقد وجدها البعض مرتفعة فتم تكليف مكتب

استشاري ثان لدراسته» ،مشيرا ً إلى أنّ «األول هو
مكتب «سياتك» والثاني مكتب «أب��اف» .وقال« :بعد
تطابق الكلفة بين المكتبين طالبنا بتوفير االعتمادات،
وراسلت وزارة المالية األمانة العامة لمجلس الوزراء
وتم تأمين المبلغ .وإذا لم يحول المبلغ الى الوزارة
سأقوم بصرف موازنة خاصة من تأهيل الطرقات في
وزارة األشغال».
وأعلن أنه سيقوم باختيار الشركات المتخصصة
لمعالجة الطريق ،وقال« :إذا استطاع المتعهد العمل
منذ اليوم ،فهذا جيد ،وإذا عاكسنا الطقس فأنا متخوف
في الحقيقة .لقد راسلت الحكومة في شباط الماضي
بذلك ،لكن م��اذا نفعل بالتشكيك عندما نعطي رقما ً
للدراسة»؟
وكان زعيتر شارك في اجتماع لجنة األشغال العامة
والنقل النيابية في المجلس النيابي لوضع المجتمعين
في الوقائع والحقائق لهذا المشروع.

زخور يدعو �إلى و�ضع حدّ لالنق�سام حول القانون الجديد

مو�سع للجنة الدفاع عن حقوق الم�ست�أجرين
لقاء ّ
ودعوة �إلى التظاهر �أمام منزل �سالم في  27الحالي
ن��اش��د رئ��ي��س تج ُّمع المحامين
للطعن وتعديل قانون اإليجارات
أديب زخور ،في بيان ،رئيس مجلس
ال��ن��واب نبيه ب��ري ووزي���ر العدل
أش��رف ريفي «وض��ع ح ّد لالنقسام
القضائي في قانون اإليجارات بعد
األح��ك��ام ال ُمبرمة والمتناقضة في
ال��درج��ة القطعية والنهائية التي
صدرت والتي يستند البعض منها
على القانون القديم ،وعدم إمكانية
تطبيق ال��ق��ان��ون ال��ج��دي��د خاصة
بالمواد التي أُبطلت في المجلس
الدستوري وعدم إمكانية التشريع
مكان المجلس النيابي ،والبعض
يستند إلى القانون الجديد ويُش ِّرع
م��ك��ان المجلس ال��ن��ي��اب��ي ويحكم
بحفظ ّ
حق الصندوق والذي قد سبق
وصرح وزير المالية بعدم إمكانية
إنشائه أو تمويله .وقد علل بعض
القضاة هذه األحكام بأنها مشاريع
قوانين معلقة على شرط ،والبعض
اآلخر من األحكام تصدر دون حفظ
حق التعويض من الصندوق مما
خلق ثغرة كبيرة في الحقوق ،على
الرغم من أنّ قانون اإليجارات قائم
ع��ل��ى اللجنة ال��ت��ي أب��ط��ل��ت وعلى
الصندوق غير القابل للوجود».
وفي سياق متصل ،عقدت لجنة
الدفاع عن حقوق المستأجرين لقاء
موسعا ً ف��ي مقر االت��ح��اد الوطني
للنقابات ـ وط��ى المصيطبة ،في
حضور رؤساء مكاتب المناطق في
لبنان ،تحدث فيه رئيس االتحاد
ك��اس��ت��رو عبد ال��ل��ه ال���ذي أم��ل «أن
ُت��ط��وى ف��ي ال��ع��ام  2016صفحة
قانون اإليجار األسود الذي يحاول
السماسرة تهديد أهلنا به ،لكن نحن
نطمئن أهلنا ب��أنّ هذا القانون غير
نافذ وهناك عملية فساد وبلطجة
وه����ذا ال��ف��س��اد م��وج��ود ع��ل��ى ك � ّل
المستويات الرسمية وعلى مستوى
هذه السلطة التي تترك الناس بوجه

بعضها».
وأض���اف« :إنّ وجهتنا القضاء
وسيكون تحركنا تجاه هذا القضاء
ال���ذي أص���در ق���رارات فيها تهجير
ألهلنا».
ورأى عضو اللجنة زكي طه أنّ
«بعض القضاة مالكون وأصحاب
ع��ق��ارات ويسمحون ويضغطون
وي��س��ه��ل��ون إلص�����دار اح���ك���ام ضد
المستأجرين» ،مطالبا ً بإيقاف هذه
األحكام».
وخ��ت��م« :ح� ّ
��ق السكن ف��وق ك ّل
ال��ح��ق��وق الملكية ح��ي��ث ال يوجد
شباب بيننا بل جميعكم كبار السن
وم���ن غيرالمقبول أن ت��ت��ش��ردوا،
ولنا ال��ش��رف أن ن��داف��ع ع��ن حقنا،
نحن ضميركم ولن نتخلى عن هذه
القضية ألنها قضية مشتركة».
وق���ال رئ��ي��س لجنة ال��دف��اع عن
حقوق المستأجرين وجيه دامرجي:
«ك ّل مسؤول في السلطة أو خارجها
يقف ض ّد الفقير سنكون ضده وأدعو
إلى أول تحرك يكون على باب رئيس
الحكومة تمام سالم والقاضي سمير
حمود ال��ذي يوكل للقوى األمنية
بالدخول إلى منازل المستأجرين».
أض����اف« :ل���ن ن��خ��اف م��ن أح��د
وتحركاتنا ستكون ق��وي��ة وأدع��و
الجميع إلى التظاهر في بيروت وك ّل
المناطق وأني أحدد موعد التظاهرة
األول��ى في  27الشهر الحالي أمام
منزل الرئيس سالم».
وط��ال��ب «بخطة سكنية عادلة
وقانون إيجار يرضي الطرفين».
واعتبر رئيس لجنة المستأجرين
في الحمرا حسيب قيلوح أنّ «بعض
المحامين يدافعون عن المستأجرين
ومع المالكين وهذه سابقة خطيرة
يجب أن تعالج».
وف���ي ب��ي��ان ص���در ب��ع��د ال��ل��ق��اء،
ج���دّد المجتمعون «رف���ض قانون
التهجير والتشريد وإدانة محاوالت

تطبيقه من قبل بعض السماسرة
خدمة لمصالح الشركات العقارية
والمصارف ،الذين يستقوون بقرار
مدعي عام التمييز الذي سخر قوى
االمن الداخلي في خدمتهم لتسهيل
اقتحام منازل المستأجرين عنوة
وتمكين الخبراء من إع��داد تقارير
يجري استخدامها للتهويل على
المستأجرين وابتزازهم بحجة نفاذ
القانون».
كما أكدوا «رفض وإدانة األحكام
التي يصدرها بعض القضاة بشأن
دع��اوى إخ�لاء واس��ت��رداد للهدم أو
للضرورة العائلية».
وط��ال��ب المجتمعون «المجلس
األع��ل��ى للقضاء رئيسا ً وأع��ض��اء،
بوقف العمل باألحكام االستنسابية
ألن��ه��ا تشكل اع��ت��داء ع��ل��ى حقوق
المستأجرين وتضع القضاء في
موقع الطرف ال ُمنحاز إلى مصالح
المالكين وعامل استقواء لهم في
محاوالتهم جعل القانون المعطل
نافذا ً بقوة األم��ر الواقع» ،مؤكدين
«اس��ت��م��رار تحركاتهم ومطالبتهم
ف��ي س��ح��ب ال��ق��ان��ون األس����ود من
ال��ت��دوال وم��ن أج��ل وق��ف محاوالت
تنفيذه وع���ودة المجلس األع��ل��ى
للقضاء عن السماح بإصدار األحكام
االستنسابية ،استنادا ً إلى قانون
م��ع��ط��ل ،وع��ل��ي��ه ق���رر المجتمعون
تنظيم اعتصام وتظاهرة من أمام
ثكنة الحلو مرورا ً بشارع مار الياس،
وص��وال ً إل��ى منزل رئيس الحكومة
الذي رفض لغاية اآلن تحديد موعد
للقاء بهم واالستماع إلى مطالبهم،
وذل��ك الساعة الخامسة بعد ظهر
األرب��ع��اء ال��واق��ع فيه  27كانون
الثاني الحالي ودعوة هيئات ولجان
المستأجرين إلى الحشد والمشاركة
الواسعة».

الحاج ح�سن ودو فريج يفتتحان «منتدى العمل»:
لتال�ؤم االخت�صا�صات وحاجات ال�سوق

خالل افتتاح المنتدى في قصر األونيسكو
افتتح وزي��ر الصناعة الدكتور
حسين الحاج حسن ووزي��ر الدولة
ل��ش��ؤون التنمية اإلداري���ة نبيل دو
ف��ري��ج ،ق��ب��ل ظ��ه��ر أم���س ف��ي قصر
األونيسكو« ،منتدى ومعرض العمل
وال��ت��وج��ي��ه  « 2016ال���ذي نظمه
المعهد األوروب��ي للتعاون والتنمية
( )IECDومعهد دار العناية.
ب���داي���ة ،ت��ح��دث ال��ح��اج حسن،
م���ؤك���دا ً ض����رورة «رب����ط المسائل
التعليمية المهنية والتقنية بسوق
العمل وإيجاد فرص العمل للطالب
والمتخرجين» .وقال« :هذا األمر جيد
جداً ،لكنني أعتبره تابعا ً لموضوع
أساسي أكثر وهو تحديد السياسة
وال��رؤي��ة االقتصادية المطلوب أن
تضعها ال��دول��ة اللبنانية لتطوير
الصناعة والزراعة والسياحة وقطاع
الخدمات فيها».
ورأى «أنّ غ��ي��اب ال��س��ي��اس��ات
الحكومية ه��و نتيجة تفكك هذه
ال��رؤى ،ونتيجة عدم وضع الدولة
رؤي����ة م��وح��دة وم��س��ت��دام��ة تقوم
بتطويرها في مراحل زمنية متعاقبة
وف���ق ال��ت��ط��ورات وال��م��س��ت��ج��دات.
أم��ا عندما ت��ك��ون سياسة ال��دول��ة
االقتصادية غائبة فستكون النتيجة
على ه��ذا المثيل م��ن التفكك .فلو
كنا نجهد للعمل م��ن أج��ل تنمية
صناعتنا وزيادة صادراتنا ودراسة
أسواقنا ،لكنا قمنا بتحديث التعليم
التقني والمهني أكثر ،ولكنا جعلناه
يتالءم أكثر مع حاجات المصانع
لالختصاصات التي تنقصها .إن
النشاط ال���ذي ن��ق��وم ب��ه ال��ي��وم هو
نشاط إيجابي جداً ،وأحيي الجهود
المبذولة وال��م��ب��ادرات المطروحة
إلنجاحه ،واأله��داف المرجوة منه.
وكلها أه���داف سامية لكنها تبقى
جزئية وغير ممكن أن تحدث التغيير
المطلوب ألنّ المشكلة أكبر».

وتابع« :أجدد القول إننا ال نناقش
ال في مجلس الوزراء وال على مستوى
النشاط السياسي العام في لبنان
األم��ور االقتصادية بشكل تفصيلي
ورؤي���وي ومستقبلي .ولذلك ليس
لالقتصاد اللبناني قاطرة سياسية.
ن��ح��ن ف��ي ب��ل��د ي��س��ت��ورد  21مليار
دوالر ،وال تتخطى ص��ادرات��ه عتبة
األربعة مليارات دوالر .ويبلغ العجز
في الميزان التجاري قرابة  17مليار
دوالر سنوياً .فهل عملنا جاهدين
مع ال��دول التي تربطنا بها عالقات
ت��ج��اري��ة وت��ب��ادل��ي��ة ع��ل��ى خفض
وارداتنا منها وزيادة صادراتنا إليها
للتخفيف من عجز ميزاننا التجاري؟
هناك دول نستورد منها بعشرات
ومئات ماليين الدوالرات ،فيما هي ال
تسمح لنا بالتصدير إليها ،فارضة
الرسم النوعي والعوائق التجارية،
أو متحججة بالنوعية ،وكل ذلك في
إطار سياسة حمائية تعتمدها هذه
ال��دول لحماية انتاجها الوطني ،ال
اكثر وال أق ّل .أما نحن في لبنان فإننا
ال نحمي ال الصناعة وال الزراعة وال
حتى السياحة وال قطاعات األعمال
والخدمات األخرى ،فكيف يمكن إزاء
هذا الوضع إيجاد فرص عمل جديدة
أو المحافظة على الفرص القائمة»؟
وألقى الوزير دو فريج كلمة أشار
فيها إل��ى «أنّ األوروب���ي ق��دم منحة
بقيمة خمسة ماليين يورو إلى وزارة
التنمية اإلدارية من أجل تعزيز برامج
إحصائية نقوم مع الجهات المعنية
على إزال��ة أي عوائق أم��ام الشباب
ال��م��ول��ج��ي��ن بتعبئة االس��ت��م��ارات
المتلعقة بهذه البرامج في المناطق
اللبنانية».
وقال« :إننا نتطلع إلى هذا الحدث
ال��ذي ينظم ال��ي��وم ف��ي ب��ي��روت بعد
صيدا نظرا ً إلى ما يطرحه من تشبيك
عملي بين مختلف األطراف المعنيين

بالقطاع التقني والمهني .فهو ينسج
شبكة تواصل عملية وتفاعلية بين
الجمعيات والمعاهد والشركات .أما
ما ننتظره من بناء التواصل بين هذه
القطاعات ،فهو تحديد أفضل لحاجات
س��وق العمل وتعزيز التوجه نحو
المجاالت المهنية والتقنية والزراعية
بما يسمح بتوفير فرص العمل والح ّد
من البطالة».
وأيد ما أعلنه الوزير الحاج حسن
على صعيد ع��دم مناقشة األم��ور
االق��ت��ص��ادي��ة بشكل تفصيلي في
مجلس الورزاء ،وأعطى مثالً على ذلك
موضوع النفايات ،وق��ال « :أصبح
ك � ّل وزي��ر يفهم ف��ي ك � ّل المواضيع
وحتى تلك التي تحتاج إلى أبحاث
ودراس���ات علمية .ول��م نعد نسأل
أص��ح��اب االخ��ت��ص��اص وال نأخذ
بالدراسات الموضوعة».
أم��ا بالنسبة إل��ى غ��ي��اب ال��رؤى
االق���ت���ص���ادي���ة ،ف���ذك���ر ب��ـ«م��ؤت��م��ر
«باريس »2ال��ذي عقد ع��ام 2002
بمشاركة  28دول��ة ومنظمة عربية
ودولية وأعلنت المساعدات للبنان
وف��ق �ا ً لبرنامج إص�لاح��ي» ،وق��ال:
«لقد أعلن لبنان برنامجا ً إصالحيا ً
متكامالً لك ّل القطاعات وأعلن التزامه
إي��اه وأص��درن��ا القوانين المطلوبة
للقيام بهذه اإلصالحات التي توافق
عليها الجميع ،لكنّ تطور األح��داث
حال دون تطبيق «باريس .»-2ولو
طبق لما تعدّى الدين العام اللبناني
الـ 15مليار دوالر ،ولكنا أم ّنا  75ألف
فرصة عمل في قطاع الخليوي وحده
وم��ن أص��ح��اب االخ��ت��ص��اص��ات في
التعليم المهني والتقني ،ولما كان
وصل العجز بالكهرباء إلى هذا الحدّ.
لذلك نأمل من الطبقة السياسية وأنا
جزء منها الوعي وتح ّمل المسؤوليات
تجاه الشباب الذين يريدون أفعاال ً
وليس أقواال ً بعد اليوم».

ع ّمال كهرباء لبنان :حذار التمديد
ل�شركات ِّ
مقدمي الخدمات
عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان
اجتماعها الدوري ،أمس ،حيث ناقشت المطالب العمالية
ووض��ع المؤسسة «في ظ ّل ما يُحاك لجهة التجديد أو
التمديد لشركات مقدمي الخدمات والبيان األول الذي
دقت فيه ناقوس الخطر لما ينتظر العمال والمستخدمين
والمؤسسة والمواطنين على ح ّد سواء في حال التجديد
أو التمديد لهذه الشركات جراء الفشل الذريع الذي منيت
به».
وأك��دت النقابة ،في بيان« ،انطالقا ً من بيانها األول
وحرصا ً منها على المرفق العام وعلى كرامة العمال
والمستخدمين وحقوقهم ومكتسباتهم وديمومة عملهم
وتعويضاتهم على مضمون بيانها األول والذي تضمن:
 فشل الشركات في تحسين الجباية والقراءة عماكانت عليه سابقا ً مع جباة األكراء.
 تراكم آالف المعامالت المدفوعة والغير منفذة والتيتؤثر ماليا ً على المؤسسة وسلبا ً على المواطنين.
 التصليحات وما أدراك التصليحات. العدّاد الذكي مالىء الدنيا وشاغل الناس بتصريحاتالبعض بانه المنقذ الوحيد لمؤسسة كهرباء لبنان ناسين
أو ُمتناسين التجارب التي أُجريت عليه في مختبرات

المؤسسة والتي لم ترق للمستوى المطلوب.
 عدم قيام االستشاري اي شركة  NEEDSبوضعاآلليات التنفيذية (متاخرات ،جباية ،تنفيذ ،معامالت)
أو خطة على المدى القريب والمتوسط والبعيد ،علما ً أنه
يتقدم أحيانا ً بنصائح أو اقتراحات مخالفة ألحكام دفتر
الشروط كما أنه لم يؤمن خبيرا ً متخصصا ً ذو خبرة في
مجال العداد الذكي كما يفرض عقده».
وختم البيان« :انطالقا ً من ك ّل ذلك ومن هواجس العمال
والمستخدمين وخوفا ً من اتفاق السياسيين والحكومة
ووزارتي المالية الطاقة والمياه لتجديد او للتمديد لهذه
الشركات ،فإنّ النقابة ستجد نفسها مضطرة بناء على
توجيهات عمالها ومستخدميها لتصعيد مواقفها تجاه
هذه الشركات بعد مضي أربع سنين عجاف من الفشل
والتقصير والتكلفة الباهظة المالية الدولة وتراجعا ً مستمرا ً
على مستوى المؤسسة وتحميل العمال والمستخدمين
وإدارة المؤسسة فشل ه��ذه الشركات وتعثرها وقلة
خبرتها وزي��ادة األعباء المالية على المؤسسة ،لذا لن
نقبل بعد اليوم أن نبقى حقل تجارب لهذه الشرات التي
لم نر منها إال الويل والثبور وعظائم األمور ،فما المقصود
بالتمديد أو التجديد ولمصلحة من؟ حذار حذار حذار».

ن�شاطات اقت�صادية
{ بحث وزير االقتصاد والتجارة
ال��دك��ت��ور آالن حكيم ف��ي ان��ط�لاق
عمل مجلس إدارة هيئة المنطقة
االقتصادية في طرابلس مع رئيسة
مجلس إدارتها الوزيرة السابقة ريا
الحسن وأع��ض��اء مجلس اإلدارة،
وتركز البحث على الخطوات العملية
التي تقوم بها إدارة الهيئة.
{ عقدت لجنة األشغال العامة
وال��ن��ق��ل وال��ط��اق��ة وال��م��ي��اه ،جلسة
أمس برئاسة رئيس اللجنة النائب
محمد قبانيُ .
وخصصت الجلسة
لبحث موضوع الصيانة والسالمة
وموضوع جسر جل الديب.
وتابعت اللجنة الفرعية المنبثقة
عن لجنة اإلدارة والعدل درس اقتراح
قانون اإلثراء غير المشروع ومكافحة
الفساد ،خالل جلسة عقدتها برئاسة
النائب غسان مخيبر .وتركز البحث
ح���ول م��ه�� ّم��ات ال��ه��ي��ئ��ة ال��خ��اص��ة
بمكافحة الفساد في مالحقة قضايا

قباني مترئسا ً اجتماع لجنة األشغال
اإلث��راء غير المشروع وعالقتها مع
األجهزة القضائية ومع هيئة التحقيق
الخاصة بتبييض األموال واإلجراءات
واالستقصاءات التي تتوالها.
كما ناقشت الصالحيات الخاصة

بمالحقة األم��وال العامة المهدورة
بعد وف��اة المتهم إلى جانب بعض
األح��ك��ام األخ���رى ،ورفعت الجلسة
على أن ُتتابع اللجنة عملها في
جلسة الحقة.

