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مجتمع وإقتصاد
ي ـج ـعــل س ـع ــر امل ـت ــر امل ـب ـن ــي ي ـت ـجــاوز
 5500دوالر!».
ّ
ما يعزز هذه الشكوك أن بلدية بيروت
قـ ّـررت دفع السعر بعد «تنازل» مالك
الـ ـعـ ـق ــار عـ ــن ن ـح ــو  5م ــاي ــن دوالر
(بينها ثالثة ماليني من أصل املبلغ،
وع ـ ـ ــن بـ ـع ــض الـ ـ ــرسـ ـ ــوم وال ـ ـفـ ــوائـ ــد)
لـيـصـبــح امل ـب ـلــغ امل ـت ـفــق عـلـيــه لـلــدفــع
 30مليون دوالر .املجلس البلدي لم
كان
يناقش في التفاصيل كثيرًا ،بل ّ
ّ
مـســلـمــا ب ــأن ال ـق ــرار الـقـضــائــي يمثل
فــرصــة إلغـ ــاق ه ــذا امل ـلــف م ــن خــال
ت ـن ـف ـيــذ ع ـق ــد م ـصــال ـحــة م ــع ال ـشــركــة
امل ـق ـف ـلــة ل ــإنـ ـش ــاءات ال ـع ـق ــاري ــة ،رغــم
أن ــه يـمـكــن تطبيق الـحـكــم القضائي
وإبراء ّ
ذمة املالك عن املبالغ التي ّ
قرر
تنزيلها من السعر الوارد في الحكم.
تجاوز صالحيات؟
م ـس ــار ع ـقــد امل ـصــال ـحــة م ـخ ـت ـلــف ،إذ
ي ـم ـ ّـر ب ـ ـ ــوزارة الـ ـع ــدل ث ــم يـنـتـهــي في
دي ــوان املحاسبة لالستحصال على
امل ــواف ـق ــة امل ـس ـب ـقــة ع ـلــى دفـ ــع امل ـب ـلــغ.
وبحسب املعطيات املتداولة ،فإن عقد
املصالحة ذهــب إلــى هيئة القضايا
فــي وزارة الـعــدل اسـتـنــادًا إلــى املــادة
 66من قانون البلديات الذي ُيخضع
املـصــالـحــات ملــوافـقــة هـيـئــة القضايا
في وزارة العدل في القضايا العالقة
أمام املحاكم ،ثم سلك مسارًا مخالفًا
ل ـ ــاص ـ ــول الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة املـ ـنـ ـص ــوص
عليها في املــادة  20من تنظيم وزارة
الـعــدل التي تشير إلــى أنــه «ال يجوز
لإلدارات العامة التابعة للدولة إجراء
املصالحات في الدعاوى العالقة أمام
املـحــاكــم ،والـتــي يـكــون لـلــدولــة عالقة
ب ـه ــا ،إال ب ـعــد م ــواف ـق ــة رئ ـي ــس هيئة
الـقـضــايــا وم ــدي ــر ع ــام وزارة ال ـعــدل،
وتـعـتـبــر بــاطـلــة ك ــل مـصــالـحــة تعقد
خالفًا لهذا النص» ،إذ إن املصالحة
لــم تـكــن مـقــرونــة بـمــوافـقــة مــديــر عــام
وزارة ال ـعــدل ،مــا زاد الــريـبــة باملسار
الذي سلكته.
رغـ ــم ك ــل هـ ــذا املـ ـس ــار ،ي ــؤك ــد رئـيــس
دي ـ ـ ــوان امل ـح ــاس ـب ــة ،أحـ ـم ــد حـ ـم ــدان،
ال ـ ــذي ي ـ ــرأس أي ـض ــا ال ـغ ــرف ــة األولـ ــى
ف ــي ال ــدي ــوان ،أن ــه ال ش ــوائ ــب تحيط
بعقد املصالحة ،وأنها قيد املوافقة
بعدما ّ
تبي للديوان أن بلدية بيروت
تـنــازلــت عــن االس ـت ـئ ـنــاف ،وبــالـتــالــي
أص ـبــح الـحـكــم مـبــرمــا ،وأن الـقــانــون
ي ـت ـي ــح إج ـ ـ ـ ــراء امل ـص ــال ـح ــة مـ ــن دون
تــوقـيــع امل ــدي ــر ال ـع ــام ل ـ ــوزارة ال ـعــدل.
ّ
يشك للحظة ،مثله مثل
فالديوان لم
ب ـلــديــة بـ ـي ــروت ،ف ــي ال ـس ـعــر املـقـتــرح
دف ـعــه ،عـلــى قــاعــدة أن ال ـع ـقــارات في
بيروت باهظة الثمن!
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تقرير

ّ
تحسن طفيف في التحويالت المالية عالميًا خالل 2016
في ظل ضعف النمو في
االقتصادي في العالم،
توقع البنك الدولي أن ترتفع
التحويالت المالية إلى البلدان
المنخفضة والمتوسطة
الدخل بنسبة  ،%0.8لتصل إلى
 442مليار دوالر .ويشير الى
أن هذه الزيادة الطفيفة
على المستوى العالمي تأتي
على نحو أساسي نتيجة الزيادة
في التحويالت المتوجهة
إلى بلدان أميركا الالتينية
والبحر الكاريبي ،ولكن في
المقابل ،تشهد مناطق أخرى
كأوروبا ووسط وجنوب
آسيا ،وأفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى ،تراجعًا في التحويالت
التي يرسلها المغتربون .أما
االوسط ،فيشهد
الشرق ً
ارتفاعًا ضئيال بنسبة %1.5
ناصر األمين
رأت دراس ــة الـبـنــك ال ــدول ــي عــن الهجرة
والـتـنـمـيــة ل ـعــام  2016أن ال ـت ــراج ــع في
الـتـحــويــات يـعــود ألسـبــاب عــدة أهمها
ضـعــف الـنـمــو االق ـت ـص ــادي ف ــي الـعــالــم،
وال سيما فــي ال ــدول الـتــي تعد مصدرًا
لـلـتـحــويــات ،وانـخـفــاض أس ـعــار النفط
الـ ـ ــذي أضـ ـع ــف ال ـت ـح ــوي ــات اآلتـ ـي ًــة مــن
روس ـ ـيـ ــا ودول ال ـخ ـل ـي ــج ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
سـيــاســات تــأمـيــم س ــوق الـعـمــل فــي دول
ّ
الخليج ،األمــر الــذي يقلص الطلب على
اليد العاملة األجنبية ،وغيرها.
ي ـت ــوق ــع ت ـق ــري ــر آخـ ــر صـ ـ ــادر ع ــن الـبـنــك
ال ــدول ــي ح ــول وض ــع ال ـت ـحــويــات لـعــام
 ،2016أن ت ـن ـخ ـفــض ال ـت ـح ــوي ــات إل ــى
أوروبـ ـ ـ ــا وآسـ ـي ــا ال ــوس ـط ــى مـ ــرة أخ ــرى
ب ـن ـس ـبــة  %4عـ ــام  .2016ب ـع ــدمــا كــانــت
قــد انـخـفـضــت بـشــدة ع ــام  2015بنسبة
 ،%22.5وإلى منطقة جنوب آسيا بنسبة

 ،%2.3بسبب انخفاض أسـعــار النفط،
وسياسات تأميم سوق العمل ،ما يؤثر
في التحويالت الواردة من الخليج .في
املقابل شهدت منطقة أميركا الالتينية،
وال ـب ـح ــر ال ـك ــاري ـب ــي ،زي ـ ـ ــادة ف ــي تــدفــق
التحويالت املالية في النصف األول من
عام  ،2016ومن املتوقع أن تزيد بنسبة
 %6.3لتصل إل ــى  72مـلـيــار دوالر ،مع
حلول نهاية عام .2016
أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ال ـ ـ ــدول األف ــري ـق ـي ــة،
س ـت ـت ــراج ــع الـ ـتـ ـح ــوي ــات إل ـ ــى مـنـطـقــة
أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة %0.5
ع ــام  .2016أم ــا بــالـنـسـبــة ل ـع ــام ،2017
فـيـتــوقــع أن ت ــزي ــد ال ـت ـحــويــات بنسبة
 ،%2.5مــدعــومــة ف ــي ذل ــك بـثـبــاتـهــا في
ن ـي ـج ـيــريــا ال ـت ــي ت ـس ـت ـحــوذ ع ـل ــى ثـلـثــي
التحويالت التي ترد إلى املنطقة.
وي ـق ــول ال ـت ـقــريــر إن ــه بــالـنـسـبــة لـلـشــرق
األوسـ ـ ـ ــط وش ـ ـمـ ــال اف ــريـ ـقـ ـي ــا ،س ـتــرت ـفــع
التحويالت بنسبة  ،%1.5لتصل إلى 52
مليار دوالر ،بعدما كانت قد انخفضت
بنسبة  %5.7ال ـعــام املــاضــي عــن الـعــام
الـ ـ ـ ــذي س ـ ـبـ ــق .كـ ـم ــا يـ ـت ــوق ــع أن ت ــرت ـف ــع
التحويالت إلــى املنطقة خــال العامني
املـ ـقـ ـبـ ـل ــن ،ب ـن ـس ـبــة  %3.3ع ـ ــام ،2017
و %3.2عـ ــام  .2018أمـ ــا ع ـل ــى صـعـيــد
ل ـب ـن ــان ــي ،ي ـص ـعــب ت ــوق ــع ت ـب ـع ــات ه ــذه
الزيادة لغياب املعلومات الدقيقة ،علمًا
أنه كانت التحويالت قد تراجعت خالل
العامني املاضيني ،كما أنــه ذكــر مسبقًا
مصدر لـ«األخبار» أنها في تراجع هذا
العام أيضًا ،ولكن ال يمكن تأكيد ذلك.
وت ــذك ــر دراسـ ـ ــة ال ـه ـج ــرة وال ـت ـن ـم ـيــة أنــه
ال ي ـم ـكــن ب ــت ت ــأث ـي ــر ال ـت ـح ــوي ــات عـلــى
االقـ ـتـ ـص ــاد ع ـل ــى ن ـح ــو نـ ـه ــائ ــي ،أي مــا
إن كــانــت تــدعــم االق ـت ـصــاد أو تضعفه،
وذلـ ــك غــالـبــا نـتـيـجــة ال ـعــاقــة العكسية
ب ــن ال ـت ـح ــوي ــات وال ـن ـم ــو :وقـ ــد تــرتـفــع
الـتـ ّحــويــات مــع ضـعــف الـنـمــو ألن ذلــك
ي ـح ــف ــز ع ـل ــى الـ ـهـ ـج ــرة ،وت ـن ـخ ـف ــض مــع
ارتفاعه ألن ذلك يقللها.
ولـ ـك ــن ت ـش ـيــر ال ـ ــدراس ـ ــة إل ـ ــى أن مـعـظــم
الـتـحــويــات إل ــى الـ ــدول الـنــامـيــة تذهب
إلــى االسـتـهــاك ال االسـتـثـمــار ،وخاصة
لـ ـ ـ ــدى األسـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـف ـ ـق ـ ـيـ ــرة .فـ ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل،
تـظـهــر ال ــدراس ــة ّ أن ــه ف ــي ب ـعــض الـ ــدول،
كنيجيريا ،تسخر غالبية التحويالت
ّ
لالستثمار ،إذ ال يــذهــب إل  %15منها
إل ـ ّـى االس ـت ـه ــاك .وي ــذك ــر أن ف ــي لـبـنــان،
تمثل تحويالت املغتربني حوالى %40

معظم التحويالت إلى الدول النامية تذهب إلى االستهالك (مروان طحطح)

ال يمكن بت تأثير
التحويالت على االقتصاد
على نحو نهائي

من القدرة الشرائية لدى األسر ،وتذهب
غالبيتها إل ــى االس ـت ـهــاك .وف ــي ال ــدول
التي تعاني اقتصادات متأزمة كلبنان،
يعتمد املستهلكون على نحو أساسي
على التحويالت .،ففي عام  ،2015كانت
تحويالت املغتربني إلــى مصر تساوي
 4أضعاف عائدات قناة السويس ،وفي
الهند ،فاقت التحويالت ،الصادرات في
مـجــال الـخــدمــات التكنولوجية .أمــا في
دول كنيبال ،وهاييتي ،فإنها تساوي
ثلث الناتج اإلجمالي املحلي.

التحويالت السعودية
يـشـيــر تـقــريــر خ ـب ــراء ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ـخ ــاص بــال ـس ـعــوديــة ،ف ــي إط ــار
مشاورات املــادة الرابعة لعام  ،2016إلى أن التقديرات تفيد أن إجمالي
تحويالت العاملني في اململكة إلى دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
حوالى  11.4مليار دوالر %90 ،منها ،أي  10.2مليارات دوالر ،تذهب
إلــى مصر ،واليمن ،واألردن ،وســوريــا ولبنان .ويشير التقرير إلــى أنه
ُ
إذا طـبـقــت تــدابـيــر اإلصـ ــاح املــالــي وس ــوق الـعـمــل فــي الـسـعــوديــة ،فــإن
أكثر البلدان تأثرًا بانخفاض نسب عمالتها في اململكة ،ستكون اليمن
ومصر ،وبدرجة أقل األردن وسوريا ،مستثنيًا لبنان ،ما يثير شكوك
بشأن الطرح السائد عن مدى اعتماد االقتصاد اللبناني على تحويالت
املغتربني من السعودية .فبحسب الطرح ،يجب أن يكون لبنان في أعلى
قائمة الدول املتأثرة.

قطاع خاص
إلى سحب مليوني ونصف هاتف من السوق واستبدال هواتف
جديدة بها ،إال أن املشكلة تفاقمت مع تسجيل حاالت اشتعال
بعض الهواتف البديلة ،ما أدى إلى قرار وقف اإلنتاج.
وعمد عدد كبير من شركات الطيران إلى حظر الهاتف على منت
الطائرات ،أولها الهيئة العامة للطيران املدني في اإلمارات العربية
املتحدة ،التي أعلنت منذ أيلول حظر تشغيل الهاتف في الطائرة،
وأيـضــا شحنه ،كذلك فإنه ممنوع نقله فــي الحقائب .وتبعتها
وزارة النقل األميركية وطيران سنغافورة وطيران مصر وثالث
شركات طيران أوسترالية.
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مليارات دوالر بعد وقف إنتاج
«غاالكسي نوت »7
 3مليارات دوالر هي الخسائر املتوقعة لشركة سامسونغ في
األرب ــاح التشغيلية ،فــي خــال الــربـعــن املــالـيــن الـقــادمــن ،جــراء
قرارها بوقف إنتاج هاتف "غاالكسي نوت  "7نهائيًا ،بعد أقل
مــن شهرين على طرحه فــي األس ــواق وفشلها فــي إيـجــاد حل
ملشكلة اشتعال بطاريات عدد من نسخه .فبعد أيام على إطالقه،
تظهر
انتشرت على وسائل التواصل االجتماعي مقاطع فيديو
ً
اشتعال الهاتف بسبب خلل في البطاريات ،ما دفع الشركة بداية

انخفاض مبيعات السيارات
الجديدة في لبنان
ّ

ســج ـلــت مـب ـي ـعــات ال ـس ـي ــارات ال ـج ــدي ــدة ف ــي ل ـب ـن ــان ،انـخـفــاضــا
ُ
بنسبة  ،%2.03بحسب جمعية مستوردي الـسـيــارات .تشير
سيارة في خالل
إحصائيات األخيرة إلى تسجيل مبيع 28579
ً
فترة األشهر التسعة األولــى من العام  ،2016مقارنة بـ 29170
ّ
سيارة في الفترة نفسها من العام السابق.
ّ
ي ـعــود ه ــذا ال ـتــراجــع ،أس ــاس ــا ،إل ــى تــراجــع مـبـيـعــات ال ـســيــارات
ً
اليابانية بنسبة  ،%4.93لتصل إلى مبيع ّ 10713
ّ
سيارة ،فضال
عن انكماش مبيعات ّ
السيارات األوروبـ ّـيــة بنسبة  ،%3.85ما
ّ
ّأدى إلى مبيع ّ 5763
سيارة .كذلك انخفضت مبيعات السيارات
ّ
ال ـكـ ّ
ـوريــة بـنـسـبــة  %0.44ووص ـلــت إل ــى مـبـيــع  9983ســيــارة.
ُ
ّ
فــي املـقــابــل ،سجلت الـسـيــارات األميركية الصنع ارتـفــاعــا في
املبيعات وصلت إلى مبيع ّ 1910
سيارةّ .أما مبيعات السيارات
الصينية ،فقد سجلت بدورها أيضًا ارتفاعًا بنسبة ،%2.44

لتصل إلى مبيع ّ 210
سيارات.
ّ
ّ
وأظهرت اإلحصاءات تصدر ّ
اليابانية الصنع مبيعات
السيارات
ّ
الـسـ ّـيــارات الجديدة فــي لبنان ،التي بلغت حصتها مــن السوق
 %37.49لغاية شهر أيلول ،تلتها ّ
ّ
الكورية ()%34.93
السيارات
ّ
ّ
وال ـسـ ّـيــارات األوروب ـ ّـي ــة الصنع ( ،)%20.17ومــن ثــم الـســيــارات
ّ
ّ
والصينية (.)%0.7
األميركية ()%6.68
وذك ــرت الجمعية أن مبيعات ال ـس ـيــارات الـجــديــدة و ًصـلــت إلــى
ّ 3017
سيارة خالل شهر أيلول من عام  ،2016مقارنة مع 3418
ّ
سيارة في شهر آب الذي سبقه ،و 3279سيارة في شهر أيلول
من عام .2015

