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مجتمع وإقتصاد

ــالمي

إلــى اعتماد سياسات تــؤثــر مباشرة
فــي تــوزيــع األج ــور ،وفــي األص ــل على
غـيــاب الـعــدالــة فــي ســوق الـعـمــل .ومن
األدوات الفعالة التي ُيمكن اعتمادها
فـ ــي هـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار هـ ــي الـ ـح ــد األدنـ ـ ــى
لألجور وحماية حق التنظيم النقابي
والتفاوض الجماعي.

ال ـعــام مـحـمــد كــركــي ورئ ـيــس اللجنة
الـفـنـيــة سـمـيــر ع ــون وب ـعــض أع ـضــاء
املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـنـ ــافـ ــذيـ ــن ،ت ــوظـ ـي ــف مــن
يــريــدون فــي الضمان مــن خــال نظام
امل ـيــاومــن .وال ــاف ــت أن ه ــذه الجلسة
أع ــادت ذاك ــرة بعض أعـضــاء املجلس
إل ــى الـتــوظـيــف ال ـع ـشــوائــي م ــن خــال
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــد ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن إحـ ـ ــدى
املتعاقدات بوظيفة مترجمة ،حصلت
بقرار إداري واحد ،على زيادة راتب من
 30مليون ليرة سنويًا في عــام 2012
إلى  42مليونًا في عام  .2014الضمان
يحتاج إلــى م ــوارد بشرية ك ـفــوءة ،ال
إلى زبائنية التوظيف السياسي.

مقال

أخبار

حرب أسعار النفط

ال للتمديد «لمطمر الموت ولو ليوم واحد»

«أوبك» ومعها العالم كله الى مرحلة جديدة من أسعار
ربيع جميل
متدنية بشكل مفتعل ومترافق مع ركــود االقتصاد
كسرت أسعار النفط الخام الحاجز النفسي وتراجعت العاملي .هذا ما حفز الحديث في أوساط الخبراء عن
الــى مــا دون عتبة الـ ــ 60دوالرًا للبرميل الــواحــد .من أن ال ـســوق الـعــاملـيــة لــن تتحمل م ـســارًا ان ـحــداريــا في
الواضح أن التدهور الحاصل قد ال يقف عند أي حدود االسـعــار ألكثر مــن نيسان  ،2015كذلك فإنه يمكن
دنيا ،أقله على املدى املنظور .إنه سباق نحو الهاوية الذهاب الى التساؤل عن مستقبل «أوبك» نفسها!
بما للكلمة من معنى .سباق تخوضه املجموعة التي أمــا الحديث عــن لجوء هــذه ال ــدول الــى محافظها من
خــرجــت منتصرة مــن اجـتـمــاع أوب ــك األخ ـيــر فــي  27العمالت األجنبية واستثماراتها الخارجية ،فال بد من
نوفمبر املاضي .انتصار ال يــزال ّ
يعبر عنه بالكثير سحبه من اإلطــار التبسيطي الذي يضعه فيه بعض
من الغبطة في األحاديث والدردشات الصحافية .هذا املـنـتـشــن «بــاالن ـت ـصــار» ال ــذي ت ــم تـحـقـيـقــه .فـتــراهــم
ما يستمر وزيــر النفط السعودي بــاالشــارة ّإليه في يتحدثون عن محافظ استثمارية بمئات املليارات من
أحــاديـثــه؛ حيث صـ ّـرح مــؤخـرًا فــي معرض رده على الــدوالرات ،مرتكزين على مفهوم «القجة» .وكأن هذه
أسئلة الصحافيني ،على هامش مؤتمر عاملي
حول األموال هي موجودة تحت بالطة ما أو في «صندوق
ً
ّ
التغير
املناخي املنعقد حاليًا في ليما البيرو ،قائال فرجة» يمكن التحكم فيها بسهولة ومرونة مطلقة.
ّ
«ملاذا نحد من إنتاج النفط؟ ملاذا؟ فلندع السوق يحدد الـســؤال الــذي يجب طــرحــه ،كــم مــن هــذه االحتياطات
ثمن السلع امل ـتــداولــة .فلنترك للسوق مهمة تحديد قــابــل لـلـتــداول املـبــاشــر فــي االسـ ــواق الــداخـلـيــة لـلــدول
سعر النفط».
الخليجية وغير مستثمر على شكل سندات خزينة
بعيدًا عــن نشوة املنتصر ،ال بــد مــن الـتـســاؤل حول أو شـهــادات إيــداع في مختلف أنحاء العالم .التحدث
املصلحة الحقيقية في ّاستمرار استعار هذا السباق .عن املحفظات االستثمارية للدول واالحتياطات يبقى
أسواق املال الخليجية اتشحت باللون األحمر الذي لم منقوصًا إذا مــا أخ ــذت بـعــن االعـتـبــار امل ـقــدرة على
يغادر الشاشات التي حملت أخبار الخسائر القاسية التحكم في هذه االحتياطات.
ّ
واملوجعة .تشير البيانات املتوافرة التي تنشر عبر في املقلب اآلخــر ،كــان الــرد اإليــرانــي مباشرًا .وصف
وسائل االعالم الخليجية الى حالة من «الرعب» تصيب روحاني ما يحصل بأنه مؤامرة على إيــرانّ ،
ملمحًا
املـسـتـثـمــريــن الـخـلـيـجـيــن الــذيــن
إلــى أنــه جــزء مــن لعبة لـ ّـي األذرع
يقفون حــائــريــن وهــم يشاهدون
الـ ـت ــي ت ـت ـك ــام ــل مـ ــع ال ـض ـغ ــوط ــات
إنـجــازات عــام تتبخر في فترة ال
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـتــي
ّ
تتعدى شـهـرًا واحـ ـدًا .ففي اليوم
ت ـس ـت ـه ــدف الـ ـت ــأثـ ـي ــر فـ ــي امل ــوق ــع
الخسائر
ف
تتوق
لن
االول م ــن ك ــان ــون االول ،بـلـغــت
ال ـت ـف ــاوض ــي إلي ـ ـ ــران ف ــي ال ـجــولــة
ّ
خسائر أسواق االسهم الخليجية عند القيمة السوقية امل ـق ـب ـلــة م ــن املـ ـح ــادث ــات ال ـن ــووي ــة.
حوالى  45مليار دوالر من القيمة
حـ ـم ــل ك ـ ــام روحـ ـ ــانـ ـ ــي رس ــائ ــل
لألسهم
الـ ـس ــوقـ ـي ــة ،ل ـت ـس ـج ــل ال ـخ ـس ــائ ــر
مـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددة ح ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة الـ ــى
االستثمار في ّ
األعـ ـل ــى ف ــي الـ ـس ــوق ال ـس ـعــوديــة
املكون غير النفطي
حــوالــى  26مليار دوالر بحسب
لالقتصاد اإليراني .يمكن اعتبار
جريدة «االقتصادية» السعودية.
هذه الرسائل في خانة االستهالك
ـس
ـ
ل
ـ
ج
ـ
م
ـدول
ـ
ـ
ل
ـة
ـ
ي
ـ
ل
ـا
ولـ ــم ت ـس ـلــم أي م ــن األسـ ـ ـ ــواق امل ـ
الداخلي وتحسني معنويات العموم أمام الضغوط التي
الى
األخير
التراجع
التعاون من هــذه الخسائر .ومــع
ستواجهها البالد في املرحلة القادمة .إال أن الرسالة
النشرة
عنونت
ـد،
ـ
ح
مــا دون  60دوالرًا للبرميل الــوا
املباشرة التي حملتها حكومة روحاني ،غير املحسوبة
القاسية
ـر
ـ
ئ
ـا
ـ
س
ـ
خ
ـ
ل
ا
ـأن
االق ـت ـصــاديــة لـقـنــاة الـعــربـيــة ب ـ
على املتشددين ،هي زيادة اإلنفاق العسكري بحوالى
حتى
ـام»،
ـ
ع
ـ
ل
ا
ـال
ـ
خ
الخليجية
«تلتهم أربــاح االســواق
 %30في املوازنة اإليرانية الجديدة .بالتأكيد إن هذه
أن
عن
الحديث
حدود
الى
وصلت
إن بعض التقديرات
األمــوال لن تذهب لتمويل مشاريع التنمية املستدامة
قيمة الخسائر التي منيت بها االسواق الخليجية في وال ـل ـق ــاءات ال ـح ــواري ــة وال ـن ـقــاشــات الـفـلـسـفـيــة .يــراهــن
قيمتها السوقية منذ اندالع أزمة أسعار النفط تصل الـبـعــض عـلــى تـبــايــن بــن الـثـنــائــي روح ــان ــي – ظريف
الى حدود  100مليار دوالر.
من جهة ومعسكر املتشددين من جهة أخرى .إال أن
بالتأكيد لــن تتوقف الخسائر عند القيمة السوقية هــذه املراهنات تتناسى أن البرنامج الـنــووي االيراني
لألسهم ،بل ستطال إجمالي املوارد الفعلية للحكومات بلغ أوجه في عهد الرئيس خاتمي ،أكثر الشخصيات
الخليجية التي ستتحمل العبء األكبر من التراجع في االيــرانـيــة انفتاحًا ودع ــوة إلــى اإلص ــاح ،وأن الرئيس
حجم العوائد النفطية .هذا ما سيترك أثره على حزمة روحاني نفسه كان كبير املفاوضني في هذه الفترة،
سياسات التحفيز االقتصادي واإلنفاق االجتماعي كما أنــه كــان سكرتير املجلس األعلى لألمن القومي
الــريـعــي املـتـضـخــم ،ال ــذي اعـتـمــدتــه ه ــذه الـ ــدول خــال لـ 16عامًا متواصلة.
األعـ ــوام األرب ـع ــة املــاضـيــة فــي مـحــاولـتـهــا الستيعاب كـثـيــرة هــي الــرهــانــات ،إال أن أخـطــرهــا هــو ذل ــك الــذي
احتماالت انتقال حمى االنتفاضات الشعبية إليها ،يخطئ بني طاولة للتفاوض وأخرى لالستسالم .املأزق
والـتــي وصـلــت كلفتها الــى أرق ــام قياسية .نحن هنا الذي نواجهه في املنطقة هو السطوة التي تحظى بها
نتحدث عن بالد يبلغ فيها إجمالي العوائد الضريبية هذه الخيارات في كال املعسكرين .على ما يبدو ،إنها
صفرًا ،فقط ال غير!
الحرب! حرب أسعار النفط ،التي ال يوجد أي ضامن
مما ال شك فيه أن الدول الخليجية تمتلك مناعة مالية ملا قد تكون انعكاساتها على السوق العاملية بشكل
كافية لتعويض التراجعات الكبيرة في حجم الواردات ،عام وعلى منطقة الشرق األوسط بشكل خاص .هذا
إال أنها بالتأكيد لن تتمكن من االستمرار في ّ
تحمل الشرق األوسط الذي قد تذهب بالد الشام فيه حطبًا
ه ــذه األع ـب ــاء عـلــى امل ــدى ال ـطــويــل ،خــاصــة إذا دخلت ملوقد ترقص من حوله القوى اإلقليمية.
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The International Committee of the Red Cross

Beirut Bar Association

Have the honor of inviting you to
The handover ceremony of the official investigation report regarding the fate of the Missing and Forcibly
Disappeared, from their families to the International Committee of the Red Cross under the auspices of the President
of the Beirut Bar Association.

Time: Tuesday 16th of December 2014, at 11 am
Place: Beirut Bar Association, Beirut
To confirm or apologize before 15.12.2014 please call: 03-706685 or 01-739297/8/9
.Or by e-mail on: kidnapped961@yahoo.com or bey_beyrouth@icrc.org

ّ
ذكـ ــرت حـمـلــة إق ـفــال مـطـمــر الـنــاعـمــة  -عني
درافـيــل رئـيــس مجلس ال ــوزراء تـمــام سالم
بالوعد الذي قطعه مطلع العام الحالي «بوضع
ح ـ ّـد لـ ــ 17عــامــا مــن مـعــانــاة أهــالــي الشحار
وعدم التمديد للمطمر بعد  17كانون الثاني
 ،»2015وأيضًا بتعهد رئيس مجلس اإلنماء
واإلع ـمــار نبيل الجسر فــي الـفـتــرة نفسها
بـتــأمــن مــوقــع إض ــاف ــي يـخـصــص ملعالجة
النفايات العضوية واالكتفاء بطمر العوادم
في الناعمة  -عني درافيل»؛ ورأت الحملة أن
ُ
ثمة «مـشــاريــع مشبوهة» تـطــرح «واتـجــاهــا
واضحًا من قبل الحكومة إلى تمديد العمل
باملطمر لغاية عــام  .»2017وأعلنت الحملة
أن ـهــا ،إل ــى جــانــب أهــالــي وفـعــالـيــات املنطقة
والـج ـمـعـيــات األه ـل ـيــة« ،ل ــن تـسـمــح بتمرير
قرار التمديد ملطمر املوت ولو ليوم واحد من
تاريخ انتهاء العقد مع الشركة املشغلة في
 17كانون الثاني .»2015
ُ
«الكهرباء» تنجز تصليحات رئيسية

أعـلـنــت مــؤسـســة «كـهــربــاء لـبـنــان» إنـجــازهــا
تـصـلـيــح األعـ ـط ــال ف ــي بـ ـي ــروت وال ـضــاح ـيــة
الجنوبية «فور العودة الى املبنى املركزي بعد
أربـعــة أشـهــر مــن اإلق ـفــال الـقـســري» ،ذلــك أن
التصليحات «كانت بحاجة إلى مواد موجودة
َ
حصرًا» في املبنى املذكور .بتصليح كابلي
التوتر العالي بسطا ـ أونسكو وبسطا ـ مطار،
إضافة الى تصليح املحول رقم  1في محطة
الـغــربـيــة الــرئـيـسـيــة« ،ت ـكــون الـتـغــذيــة بالتيار
الكهربائي فــي بـيــروت اإلداري ــة وضواحيها
قد عادت الى طبيعتها بشكل نهائي» ،قالت
املؤسسة.
إقرار اقتراح قانون «األسهم التفضيلية»

ّ
أقرت لجنة االقتصاد النيابية برئاسة النائب
جان أوغاسابيان يوم أمس اقتراح القانون
الذي قدمه النائب روبير فاضل ،الذي يهدف
إلــى السماح للشركات املساهمة بإصدار
أسـهــم تفضيلية ،مــا «سيعطي الشركات
اللبنانية فــرص تمويل إضافية من خالل
إص ــدار أسـهــم دون حــق الـتـصــويــت ولكن
مع األفضلية في توزيع األرباح ،ما يسمح
بالتالي بزيادة رأسمال الشركات ،بما فيها
الشركات الناشئة والصغيرة ،مع الحفاظ
على دور وسـيـطــرة املساهمني األصليني
إن كانوا عائلة أو شركاء» ،بحسب فاضل
الــذي قــارن اقتراحه بالقانون 2001/308
الذي أعطى املصارف اللبنانية حق إصدار
أسهم تفضيلية «سمحت بتطوير القطاع
املصرفي دون تغيير إدارتها اللبنانية».

مساعدات عينية لالجئين والمعوزين

ّ
وقـ ــع «ت ـج ـمــع ع ــائ ــات ب ـي ــروت» و«الـجـمـعـيــة
اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة األرث ــوذكـ ـسـ ـي ــة
الفلسطينية» مذكرة تفاهم تتعلق ببرنامج
م ـ ـسـ ــاعـ ــدات عـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،م ـ ــن أغ ـ ــذي ـ ــة وأدوي ـ ـ ـ ــة
وت ـج ـه ـي ــزات ،لــاج ـئــن الـ ـس ــوري ــن ،وأي ـضــا
املعوزين اللبنانيني .وزار وفد من الجمعيتني
ّ
الجميل والعماد ميشال عون
الرئيس أمــن
وال ـب ـطــريــرك ب ـش ــارة ال ــراع ــي ،لـلـتـبــاحــث في
ق ـض ــاي ــا ال ــاج ـئ ــن واألوضـ ـ ـ ـ ــاع ال ـس ـيــاس ـيــة
واالجتماعية العامة.
«توأمة» مالية مع االتحاد األوروبي

احـتـفـلــت وزارة املــال ـيــة ي ــوم أم ــس بــاخـتـتــام
م ـ ـشـ ــروع «ال ـ ـتـ ــوأمـ ــة» املـ ـ ـم ـ ـ ّـول مـ ــن االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي وامل ـن ـف ــذ ب ــال ـت ـع ــاون م ــع املــديــريــة
العامة للمالية العامة الفرنسية ،والرامي إلى
«تحديث القدرات اإلدارية والتشغيلية لإلدارة
الضريبية».

