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ت��راج��ع س��ع��ر ب��رم��ي��ل النفط
في لندن أمس ،نتيجة بيانات
أوضحت أن اقتصاد منطقة
تقلص بنسبة %0.6
ال��ي��ورو ّ
خ�لال ال��رب��ع األخ��ي��ر م��ن عام
 2012أعلى من ال��ـ %0.4التي
كانت متوقعة

س� ّ�ج��ل سعر أون��ص��ة الذهب
ارتفاعًا أم��س ،وصمد فوق
أدن��ى مستوى خ�لال خمسة
سجله هذا األسبوع.
أسابيع ّ
وق��د تباطأ االس��ت��ث��م��ار في
الذهب ه��ذا العام مع آمال
بانتعاش اقتصادي

ف��ي ح��رك��ة ت��ع��ك��س األداء
االق��ت��ص��ادي الضعيف ألكبر
اق��ت��ص��ادي��ن ف���ي ال��وح��دة
النقدية وأوروب����ا عمومًا،
ألمانيا وفرنسا ،انخفض سعر
ص���رف ال��ي��ورو أم���ام ال���دوالر
بنسبة قريبة من  %1أمس

حققتها شركة
األرب��اح التي ّ
« »Nestleف��ي ع��ام ،2012
مرتفعة بنسبة  %11.5عن
ً
العام السابق .وتملك الشركة
ال��س��وي��س��ري��ة األص�����ل 461
شغل
وت ّ
مصنعًا في  83بلدًاُ ،
موظف
 330ألف ّ

117.85

1647.8

1.332

11.55

دوالرًا

دوالرًا

دوالر

تقرير

«طابق الميقاتي» بنكهة جنبالطية
جدول أعمال «التنظيم المدني» ال يتضمن زيادة عامل االستثمار
ال يزال «طابق امليقاتي»
ركيزة الرئيس نجيب
ميقاتي األساسية لتمويل
سلسلة الرتب والرواتب.
بعض الوزراء طالبوه
بعدم ربط السلسلة بهذا
االقتراح ،إال أن ميقاتي طلب
من النائب وليد جنبالط
تسهيل هذا امللف في
ّ
الوصية على
وزارة األشغال
املجلس األعلى للتنظيم
املدني

أخبار

ميقاتي ُيعطي الهيئات
أكثر مما تطلب

ف �ب �ح �س ��ب ال� ��رئ � �ي� ��س ال � �س� ��اب� ��ق ل �ج �م �ع �ي��ة
الصناعيني ،أحد الفاعلني في وسط طرف
«أصحاب العمل» في لبنان ،جاك صراف،
ّ
فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس
ال �ه �ي �ئ��ات االق �ت �ص��ادي��ة ،ع ��دن ��ان ال �ق �ص��ار،
استوعبا الخالفات التي كانت ق��د نشأت
مع تشكيل حكومة «كلنا للعمل» .وبرأيه،
ّ
فإن تأجيل الحوار االقتصادي الذي انطلق
أخيرًا بني الطرفنيّ ،على أن ينتهي في آخر
شباط الجاري بـ«خطة اقتصادية»« ،يصب
في مصلحة الهيئات االقتصادية من خالل
ق�ط�ف�ه��ا م�ط��ال��ب أك �ث��ر م�م��ا ك��ان��ت تحصل
ع�ل�ي��ه ف��ي ال �س��اب��ق» .ودع ��ا ف��ي ح��دي��ث مع
وكالة األنباء «املركزية» إلى سحب موضوع
تصحيح األجور من التداول!

تجارة ّ
ّ
أوروبية
حرة أميركية ــ
ّ
توفر  269مليون دوالر يوميًا

محمد وهبة
«في النصف الثاني من شباط ،ستكون
هناك قرارات بالنسبة إلى ملف تمويل
«سلسلة الرتب والرواتب» .هذا ما قاله
وزير االقتصاد والتجارة نقوال نحاس
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ّ
ردًا ع �ل��ى م ��ا ي� �ت ��ردد عن
«مماطلة» الحكومة ف��ي إق ��رار تمويل
سلسلة الرتب وال��روات��ب .وف��ي اعتقاد
نحاس أن الكالم املتداول عن املماطلة،
ي�ن� ّ�م ع��ن جهل ب��ال�خ�ط��وات ال�ت��ي قامت
ب�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ه��ذا امل �ج��ال ،وال�ت��ي
س�ت�ث�م��ر ق� � ��رارات ف ��ي م �ج �ل��س ال � ��وزراء
قريبًا.
ال� �ث� �م ��رة ال � �ت ��ي ي �ش �ي��ر إل� �ي� �ه ��ا ن �ح��اس
ه��ي ت �ل��ك ال �ت��ي ك �ش��ف ع�ن�ه��ا ال ��وزي ��ران
م��روان خير ال��دي��ن وغ��ازي العريضي.
فاألول أوضح في أكثر من مناسبة أن
مشروع ّزيادة عامل االستثمار بمعدل
 %10ي��وف��ر ع ��ائ ��دات إج �م��ال �ي��ة بقيمة
م �ل �ي��ار دوالر .أم ��ا ال �ث��ان��ي ،ف �ق��د عكف
خ�ل�ال األس��اب �ي��ع امل��اض�ي��ة ع�ل��ى إن�ج��از
دراس� � ��ة ت �ت �ض �م��ن ص �ي �غ��ة ج ��دي ��دة م��ن
اقتراح زي��ادة عامل االستثمار (طابق
امليقاتي) مختلفة عن االقتراح السابق
ومقبولة من املجلس األعلى للتنظيم
امل��دن��ي .لكن العريضي ل��م يكتف بهذا
األمر ،فقد كشف للوزراء خالل الجلسة
ال�ت��ي ع�ق��دت أول م��ن أم��س أن املجلس
األع �ل��ى للتنظيم امل��دن��ي «ع �ل��ى اط�لاع
ع �ل��ى ال �ص �ي �غ��ة ال� �ج ��دي ��دة م ��ن اق �ت ��راح
زيادة معدل االستثمار بنسبة .»%10
لم ُيكشف عن هذا األمر بهذه البساطة،
إذ إن ترتيب كل هذه العناصر في وقت
متزامن جاء إثر موقف مختلف للوزير
العريضي .فاألخير أعلن أمام املجلس
األعلى للتنظيم املدني ،رفضه اقتراح
زي��ادة عامل االستثمار وك��ان مسرورًا
ج�دًا بخالصة ما توصل إليه املجلس
األع �ل��ى ل��دى دراس �ت��ه م �ش��روع «ط��ا ّب��ق
امليقاتي» في امل� ّ�رة املاضية حني هشم
كل عناصر املشروع.
لكن ما حصل ،وفق مصادر مطلعة ،أن
ً
الرئيس نجيب ميقاتي أجرى اتصاال
ب��رئ�ي��س ال�ل�ق��اء ال��دي�م��وق��راط��ي النائب
ول� �ي ��د ج �ن �ب�ل�اط ،ط��ال �ب��ًا م �ن��ه ت�س�ه�ي��ل
إق � � � ��رار ه� � ��ذا األم � � ��ر ل �ت �م ��وي ��ل س �ل �س �ل��ة
الرتب وال��روات��ب والتي لم يعد ممكنًا
التراجع عنها ،الفتًا إياه إلى أنه ليس
مستعدًا للسير بعملية ال�ت�م��وي��ل عن

مليار دوالر

العريضي يتولى إعداد مشروع جديد من طابق امليقاتي (أرشيف ــ هيثم املوسوي)

ينسق مع
العريضي ّ
المدير العام للتنظيم
المدني لوضع دراسة
عن زيادة عامل
االستثمار من دون علم
أعضاء المجلس
رئيس الحكومة
يطلب من جنبالط
تسهيل إقرار «طابق
الميقاتي»

طريق فرض ضرائب جديدة يرفضها
أصحاب العمل وهم يضغطون في هذا
االتجاه.
ّ
وي��أت��ي ك�لام ميقاتي ه��ذا بعدما تبلغ
إج��اب��ة واض �ح��ة م��ن جمعية م�ص��ارف
ل �ب �ن��ان ب� ��أن امل� �ص ��ارف غ �ي��ر م�س�ت�ع� ّ�دة
لتمويل أي زي��ادة جديدة تفوق سقف
ال�ع�ج��ز امل��ال��ي امل�ت�ف��ق ع�ل�ي��ه ،وب��ال�ت��ال��ي
فإن إنفاقًا إضافيًا بقيمة  1520مليار
ليرة ال يتوافق مع الحفاظ على أهداف
ال �ح �ك��وم��ة ب �ع��دم زي � ��ادة س �ق��ف ال�ع�ج��ز
وال م��ع خطتها القاضية ب�ع��دم زي��ادة
الضرائب ،أي أنه يجب أن تكون هناك
خ �ي��ارات ب��دي�ل��ة م�س�ت��دام��ة وم�س�ت�ق� ّ�رة.

ل��ذل��ك ،ف��إن أف�ض��ل ال �خ �ي��ارات بالنسبة
إل��ى ميقاتي ه��ي تلك املتصلة ب��زي��ادة
عامل االستثمار وإع��ادة هيكلة نظام
التقاعد.
وت �ق��ول امل �ص��ادر إن ج�ن�ب�لاط ت�ج��اوب
ب�س��رع��ة م��ع ط�ل��ب ميقاتي وأوع ��ز إل��ى
العريضي تسهيل األمر ،فعكف األخير
ع�ل��ى درس مجموعة أرق ��ام وخ �ي��ارات
يمكن أن تقنع املجلس األعلى للتنظيم
امل��دن��ي .وب�ح�س��ب امل �ع �ل��وم��ات ال� ��واردة
ف ��ي ال�ت�ن�ظ�ي��م امل ��دن ��ي ،ف ��إن ال�ع��ري�ض��ي
كان يعمل بصورة يومية خالل الفترة
املاضية مع املدير العام للتنظيم املدني
بالوكالة الياس الطويل من أجل إعداد
صيغة جديدة من مشروع زيادة عامل
االستثمار املعروف بـ«طابق امليقاتي».
هكذا عاد «طابق امليقاتي» إلى الواجهة
من جديد .عادت طبخة ميقاتي بنكهة
جنبالطية .مهما كان شكلها ونوعها،
إال أن هذه «الطبخة» لن تنل أي مديح
من املجلس األعلى للتنظيم املدني في
جلسته ّ
املقررة اليوم .فأعضاء املجلس
ال��ذي ��ن ات �ص �ل��ت ب �ه��م «األخ � �ب� ��ار» أم��س
فوجئوا بأن هذا االقتراح ال يزال واردًا،
وال سيما أن الرئيس ميقاتي ك��ان قد
أعطى عضو املجلس نقيب املهندسني
إي �ل��ي ب�ص�ي�ب��ص وع � �دًا ب ��أن ال يناقش
أي اق �ت��راح م��ن ه��ذا ال �ن��وع إال ب�ص��ورة
علمية وصحيحة ،وال سيما أن موقف
امل �ج �ل��س األع �ل��ى ل�ل�ت�ن�ظ�ي��م امل��دن��ي من
االق �ت��راح ال�س��اب��ق ل��م ي�ك��ن مبنيًا على
أي خلفيات سياسية ،ب��ل استند إلى
ث ��واب ��ت ع �ل �م �ي��ة وواق � �ع � �ي ��ة« .ف� �ه ��ل م��ن
امل�ع�ق��ول أن ي �ط��رح امل��وض��وع للنقاش
ي ��وم ال�ج�م�ع��ة وي �ع��رض ال �ث�لاث��اء على
طاولة مجلس ال��وزراء .إنه استخفاف
باملجلس األع �ل��ى م��ن ال�ع��ري�ض��ي وم��ن
امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�ت�ظ�ي��م امل��دن��ي ال ��ذي لم

يبلغ املجلس أي ش��يء عن ه��ذا األم��ر»
يقول عضو في املجلس األعلى.
ّ
وما يعزز هذا الواقع ،أن جدول أعمال
امل �ج �ل��س األع � �ل� ��ى ،وف� ��ق امل �ت��اب �ع�ي�ن ،ال
ي �ت �ض �م��ن أي اق � �ت � ��راح أو دراس� � � ��ة ع��ن
زيادة عامل االستثمار ،غير أن الياس
ال �ط��وي��ل ت�ل�ق��ى إي� �ع ��ازًا م��ن ال�ع��ري�ض��ي
ب��أن يطرح ه��ذا األم��ر من خ��ارج جدول
األع� � �م � ��ال ،إذ ال ي ��ري ��د ال �ع ��ري �ض ��ي أن
يرفع االقتراح إلى مجلس ال��وزراء من
دون موافقة املجلس األع�ل��ى ،ألن هذا
ّ
يتحول إلى اقتراح
االقتراح ال يمكن أن
ق��ان��ون م��ن دون رأي امل�ج�ل��س األع�ل��ى
للتنظيم املدني.
وبحسب املعطيات املتداولة بني عدد
م��ن ال � ��وزراء ،ف��إن ميقاتي ك��ان يماطل
خالل الفترة املاضية في انتظار إنجاز
ال �ع��ري �ض��ي دراس � �ت� ��ه مل � �ش ��روع زي � ��ادة
عامل االستثمار واإلي ��رادات املقترحة
م�ن��ه ،ول��م يخصص أي جلسة ملجلس
ال � � ��وزراء ل � ��درس م �ل��ف س�ل�س�ل��ة ال��رت��ب
والرواتب ال تحت ضغط الوزراء الذين
طالبوه خالل الفترات السابقة بإنهاء
ه��ذا األم��ر ،وال تحت ضغط إض��راب��ات
وت�ح� ّ�رك��ات هيئة التنسيق النقابية...
ّ
ف ��األم ��ر ك��ل��ه ك ��ان م�ت�ع�ل�ق��ًا ب �ـ«ال��رك �ي��زة
األساسية التي يعتمد عليها ميقاتي
إلح ��ال ��ة م �ل��ف ت �م��وي��ل س�ل�س�ل��ة ال��رت��ب
وال��روات��ب على مجلس ال ��وزراء» يقول
م �ص��در وزاري .وي �ش �ي��ر ه ��ذا امل �ص��در
إل��ى أن��ه ف��ي م ��وازاة تركيز ميقاتي في
ال�ج�ل�س��ة ع �ل��ى «ط��اب��ق امل �ي �ق��ات��ي» ف��إن
هناك وزراء آخرين ينتظرون الفرصة
إلع��ادة ط��رح كل ما اتفق عليه سابقًا،
مثل ضريبة الربح العقاري ،واألم�لاك
ال�ب�ح��ري��ة ...وي�ج��زم بعض ال ��وزراء بأن
إعادة هيكلة النظام التقاعدي ستكون
من ضمن طروحات ميقاتي أيضًا.

غ� ��داة ت �ش��دي��د ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي ب ��اراك
أوب� ��ام� ��ا ف ��ي خ �ط��اب��ه األخ � �ي ��ر ع ��ن «ح ��ال
االتحاد» ،على أهمية اتفاقية التجارة ّ
الحرة
ّ
ب�ين ال��والي��ات املتحدة واالت�ح��اد األوروب��ي،
صدر عن املفوضية األوروبية تأكيد بأن
ال�ط��رف�ين م�ت�ف�ق��ان ع�ل��ى اس�ت�ك�م��ال البحث
في هذا الشأن .ولكنن م��اذا يعني تحديدًا
ه��ذا االت�ف��اق؟ يصل التبادل التجاري بني
هاتني القوتني إلى مليار يورو يوميًا ،وفقًا
ل �ل �ح �س��اب��ات ال �ت��ي ت �ح � ّ�دث ع�ن�ه��ا امل �ف��وض
األوروب ��ي ك��ارل دو غوشت أخ�ي�رًا؛ أي ما
ّ
ُي �ع��ادل  2.69مليار دوالر ي��وم�ي��ًا .وي��ؤك��د
امل� �ف � ّ�وض ّأن «ه �ن ��اك ت��واف �ق��ًا ظ ��اه �رًا ب � ّ
�أن
 %10م ��ن ك �ل �ف��ة ال �س �ل��ع ه ��ي ع� �ب ��ارة ع��ن
رس ��وم ن��اج�م��ة ع��ن ال �ح��واج��ز ال�ت�ج��اري��ة».
ّ
ه��ذا يعني أن ��ه ُي�م�ك��ن ت��وف�ي��ر  269مليون
دوالر يوميًا من كلفة التجارة بني الطرفني.
ولكن األه� ّ�م م��ن ه��ذا ه��و ّأن هكذا اتفاقية
َ
ت� ّ
اقتصادي البلدين على
�ؤدي إلى تحفيز
نحو ملحوظ في هذه املرحلة من التباطؤ
االقتصادي الحاد.

4405
أطنان

الطلب العاملي على الذهب خالل عام
 ،2012متراجعًا بنسبة  %4مقارنة
بالعام السابق ،وذلك ّ
للمرة األولى منذ
عام  ،2009وفقًا ملا أعلنه مجلس الذهب
العاملي الذي يعكس مصالح الفاعلني في
ّ
صناعة هذا املعدن .ويعود تقلص الطلب
ّ
الحلي في البلدان
إلى تراجع مشتريات
اآلسوية وهبوط االستثمارات في السبائك
ّ
في الغرب .ويتوقع املجلس أن يراوح سعر
أونصة الذهب بني  1625دوالرًا و1695
دوالرًا هذا العام.
ّ
ّ
ُيشار إلى أنه رغم تراجع الطلب ،سجلت
املبيع مستوى قياسيًا بلغ
قيمة الذهب ِ
 236.4مليار دوالر.

