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 62مليارديرًا
في العالم
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على نصف
الثروات
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أخبار

تعويضات للموظفين عالقة
بفعل المناكفات بين الوزارات
فاتن الحاج

ثرواتهم بواقع نصف تريليون دوالر
بني عامي  2010و ،2015وبلغت 1.76
تــري ـل ـيــون دوالر .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،هــوت
ثـ ـ ـ ــروات ال ـن ـص ــف األف ـ ـقـ ــر مـ ــن ال ـب ـشــر
بـنـسـبــة  %41خـ ــال ال ـف ـ ّت ــرة نـ ّفـسـهــا.
وأشارت املنظمة إلى تحقق توقعاتها
ّ
فــي مــا يـخـ ّـص تــزايــد الظلم فــي ت ـ ّـوزع
الـ ـث ــروة وامل ــؤش ــر األه ـ ـ ّـم لــذلــك ه ــو أن
أغنى  %1من هذا الكوكب يملكون ما
يملكه أفقر  %50منه.
ّ
وف ــي ظ ــل تـعــاظــم ال ـه ـ ّـوة ب ــن الـفـقــراء

ُيـ ـمـ ـك ــن الـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى ن ـ ـقـ ــاش ،ت ـعـ ّـمــق
خــال العقد األخ ـيــر ،بخصوص عدم
ّ
املـســاواة فــي ت ــوزع الـثــروة فــي العالم.
ّ
ف ـفــي ظ ــل وت ـي ــرة م ـت ـســارعــة ف ــي خلق
ال ـث ــروة نـتـيـجــة ان ـف ـتــاح األس ـ ــواق بني
آسيا وأميركا الشمالية تحديدًا ،ومع
ان ـت ـف ــاخ األسـ ـ ــواق امل ــال ـي ــة بـمـنـتـجــات
تـ ّ
ـؤمــن ع ــائ ــدات خـيــالـيــة ّ مــن دون قيم
مـ ـض ــاف ــة ف ـع ـل ـي ــة ،ت ـض ــخ ـم ــت ثـ ـ ــروات
األقلية املتناقصة الـتــي تسيطر على
هـ ــرم إدارة اإلنـ ـت ــاج وال ــرس ــام ـي ــل في
الـ ـع ــال ــم .وق ـ ــد ع ــال ــج االقـ ـتـ ـص ــادي ــون،
وأب ــرزه ــم أخـ ـيـ ـرًا ،ال ـفــرن ـســي تــومــاس
ّ
بـيـكـيـتــي ،ظ ــاه ــرة ت ــرك ــز الـ ـث ــروات في
إط ــار ديـنــامـيــة تـفــرضـهــا الــرأسـمــالـيــة
ُ
ت ــزي ــد مـ ــن ث ـ ـ ـ ــروات األغ ـ ـن ـ ـيـ ــاء وت ـف ـق ــر
ّ
الفقراء ،وتقلص بالتالي من إمكانية
ال ـح ــرك ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـط ـب ـق ـي ــة؛
ودع ــا إل ــى ف ــرض ضــريـبــة عــاملـيــة على
الــرســام ـيــل تـخـلــق نــوعــا م ــن ال ـت ــوازن
ّ
وتقلل من مساوئ الرأسمالية.

تزايد الظلم
في منتصف هذا العام ،نشرت منظمة
"أوكسفام" تقريرها الشهير عن أحوال
ّ
الـثــروات في العالم ،وخلصت إلــى أن
 62مـلـيــارديـرًا فــي الـعــالــم يسيطرون
ع ـل ــى ن ـص ــف الـ ـ ـث ـ ــروات ،ب ـع ــدم ــا نـمــت

التعليم الجيد ّ
لم يعد كافيًا لتجنب
حياة فقيرة
واألغـ ـنـ ـي ــاء ف ــي ال ـع ــال ــم ،ي ــرك ــز تـقــريــر
"ك ــري ــدي ــه س ــوي ــس" ه ـ ــذا الـ ـع ــام عـلــى
الجزء األفقر من سكان األرض ،وتفيد
ّ
تقديراته بأن نصف البالغني يملكون
والخمس األفقر
أقل من  2222دوالرًا،
ِ
مـنـهــم ال ت ـت ـعـ ّـدى ث ــروت ــه  248دوالرًا.
وفـ ــي بـحـثــه ال ـخ ــاص ب ـم ـكــان تــواجــد
امل ـ ـل ـ ـيـ ــار األفـ ـ ـق ـ ــر عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذه األرض،
يخلص إلى أن  486مليونًا منهم ،أي
النصف تقريبًا ،يعيشون في أفريقيا
أو الهند.
أمـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــدى بـ ـح ــث م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ّـددات ض ـعــف
الـ ـث ــروات ف ــي داخـ ــل ال ـب ـل ــدان نفسها،
يقول إنه "تماشيًا مع التوقعات ،فإن
الثروات املتواضعة ُت ّ
عد نتيجة الدخل
امل ـن ـخ ـف ــض أو امل ــدي ــونـ ـي ــة ال ـع ــال ـي ــة".
ُ
ويضيف إنه في معظم البلدان ترتبط
أي ـض ــا بـمـلـكـيــة مـ ـح ــدودي ــة ل ــأص ــول
الفعلية .ويشرح أن "معظم العائالت
ال ـتــي ال تـمـلــك س ــوى أص ــول قـلـيـلــة ال
تـمـلــك م ـســاكــن ،وب ــال ـت ــال ــي ،ف ــإن هــذه
ال ـخ ــاص ــة ت ــدع ــم ال ـ ـ ــرأي ال ـق ــائ ــل ب ــأن
ُ
ً
ملكية املـسـكــن ت ـعـ ّـد عــامــا مـهـمــا في
مراكمة ثروة العائالت".

اآلفاق المتواضعة في أسواق
العمل

مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ي ـخ ـل ــص م ـع ـ ّـدو
الـتـقــريــر إلــى أن "عــامــل الـخـطــر" األول
ل ـس ـقــوط ال ـع ــائ ــات ف ــي هـ ــوة ال ـث ــروة
امل ـتــواض ـعــة ه ــو إذا ك ــان رب الـعــائـلــة
ش ــاب ــا ،أع ــزب ــا أو ذا تـحـصـيــل علمي
م ـح ــدود" .ول ـكــن عـلــى الــرغــم ّمــن كــون
ً
التعليم الجيد عامال في تجنب حياة
ّ
ف ـق ـي ــرة ،ال ُي ـش ــك ــل ح ـمــايــة مـتـكــامـلــة،
ولـ ـ ـي ـ ــس غـ ــري ـ ـبـ ــا رصـ ـ ـ ــد أفـ ـ ـ ـ ـ ــراد ذوي
ـخ ـمــس
ت ـح ـص ـيــل ع ـل ـمــي رف ـي ــع ف ــي الـ ِ
األف ـق ــر" .وق ــد يـعــود ه ــذا األم ــر ،يتابع
التقرير ،إلى كونهم شبابًا في مطلع
دورتهم اإلنتاجية ومراكمة ثرواتهم،
غ ـيــر أنـ ــه ُيـ ـع ـ ّـد أي ـض ــا نـتـيـجــة اآلفـ ــاق
امل ـتــواض ـعــة ف ــي أسـ ــواق الـعـمــل خــال
الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ون ـت ـي ـجــة ت ــراك ــم
ّ
الديون على كاهل الطلب في بعض
البلدان.
وبــال ـعــودة إل ــى نـتــائــج الـتـقــريــر لـعــام
ُ ،2016يــاحــظ أنــه عـلــى الــرغــم مــن أن
ّ
األغنياء في الواليات املتحدة واليابان
ســاهـمــوا عـلــى نـحــو كـبـيــر فــي توليد
ث ــروة إضــافـيــة استثنائية هــذا العام
 فـيـمــا ش ـهــدت ثـ ــروات الـبــريـطــانـيــنتــراج ـعــا نـتـيـجــة ه ـبــوط س ـعــر صــرف
الجنيه االسـتــرلـيـنــي  -يبقى الـعــرش
لسويسرا في املؤشر العام.
ّ
يتصدر
وفي الواقع منذ مطلع األلفية
هــذا البلد األوروب ــي ذو الخصوصية
االق ـت ـصــاديــة وال ـن ـقــديــة ف ــي محيطه،
الالئحة العاملية لناحية ّ
معدل ثروة
ال ـ ـفـ ــرد الـ ـب ــال ــغ الـ ـ ــواحـ ـ ــد ،ومـ ـن ــذ ع ــام
 ،2012ف ــاق ه ــذا امل ـع ـ ّـدل عـتـبــة نصف
مـ ـلـ ـ ّي ــون دوالر ،وه ـ ـ ــو مـ ـسـ ـت ــوى لــم
يـحــقـقــه أي بـلــد آخ ــر .وف ــي ع ــام 2016
ت ـح ــدي ـدًا ب ـل ـغــت ث ـ ــروة ال ـســوي ـســريــن
اإلجـمــالـيــة  3.5تــريـلـيــونــات دوالر ما
يجعل السويسري أغنى من املواطن
الـ ـع ــادي – ال ـ ــذي ي ـم ـلــك ث ـ ــروة ت ـعــادل
املـ ـع ـ ّـدل ال ـعــاملــي – ب ــواق ــع  11ضـعـفــا.
ولكي يكون املرء من بني أغنى  %1في
سويسرا يجب أن يتمتع بثروة تفوق
 5مــايــن دوالر ،وه ــو ضـعــف املـعــدل
ّ ً
مسجال عند مطلع األلفية.
الذي كان

أضعاف المعدل العالمي
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي إل ـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى ق ـي ــاس ــي
تـ ــاري ـ ـخـ ــي (وه ـ ـ ـ ــو مـ ـسـ ـت ــوى اس ـ ّم ــي
ال ُي ـح ـت ـســب ف ـي ــه ع ــام ــل ال ـت ـضــخــم)
وذلــك نتيجة استفادة النظام املالي
ال ـل ـب ـن ــان ــي ذي الـ ـس ــري ــة امل ـصــرف ـيــة
وال ـفــوائــد الـعــالـيــة مــن األزم ــة املالية
ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة وهـ ـ ـ ـ ــرب الـ ــرسـ ــام ـ ـيـ ــل مــن
األس ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـغ ــربـ ـي ــة ب ــالـ ـت ــزام ــن مــع
ات ـفــاقــات سـيــاسـيــة ًداخ ـل ـيــة أنعشت
الـ ـسـ ـي ــاح ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ـج ـمــوعــة
اتـ ـف ــاق ــات تـسـهـيـل ـيــة ع ـل ــى مـسـتــوى
اإلقليم لعب فيها االقتصاد اللبناني
دورًا محوريًا .ولكن بعد تلك املرحلة،
أخــذ املـعـ ّـدل منحى انحداريًا نتيجة
االضطرابات اإلقليمية ،وعلى رأسها
األزمـ ــة ال ـســوريــة ،إضــافــة إل ــى عــودة
االسـ ـتـ ـق ــرار ال ـن ـس ـبــي إل ـ ــى األسـ ـ ــواق
العاملية .هكذا هــوت ثــروة اللبناني
بنسبة  %13.5خالل السنوات الست
املاضية ،فيما انخفضت ثروة البالد
اإلج ـم ــال ـي ــة (بـ ـ ــدون اح ـت ـس ــاب ث ــروة
الدولة ومديونيتها العامة) من مئة

مليار دوالر إلى  94مليار دوالر.
الالفت في بيانات الثروة اللبنانية،
هــو مــا ُيـمـكــن مالحظته مـنــذ مطلع
األلفية .ففيما تضاعفت ثروة البالد
اإلجـمــالـيــة ،بـعــدمــا كــانــت  47مليار
دوالر في عام  ،2000نما ّ
معدل ثروة
الـفــرد بنسبة أقــل مــن  .%50ويعود
ّ
هذا التفاوت في توزع الثروات إلى
عــدم املـســاواة فــي النظام الضريبي
ال ـل ـب ـنــانــي ،امل ـح ــاب ــاة ع ـلــى مـسـتــوى
إدارة الشأن العام وتوزيع اإليرادات
ّ
ـولــدة مــن الـعـقــود الـعـ ّ
ـامــة والـتــي
امل ـتـ
ُ
ت ـض ـعــف قـ ـ ــدرات ال ـط ـب ـقــة الــوس ـطــى
ع ـل ــى االدخ ـ ـ ـ ــار وم ــراكـ ـم ــة ال ـ ـثـ ــروات
عمومًاّ .
ّ
وإذ تــؤشــر ه ــذه الـبـيــانــات إل ــى تــركــز
ُ
ّ
كبير فــي الـثــروة ،تفيد بــأن النموذج
ّ
االقتصادي الذي ال يوزع خيراته على
نحو منطقي أو ّ
يطبق آليات معينة
من اإلدارة العادلة ،يدفع أبناءه أكثر
نـحــو االس ـت ــدان ـ ّـة .ف ـخــال تـلــك الـفـتــرة
ن ـف ـس ـه ــا ،ت ـض ــخ ــم م ـ ـعـ ـ ّـدل مــديــون ـيــة

اللبناني البالغ بنسبة .%207
فــي بــدايــة العقد املــاضــي ،كــان معدل
مديونية الفرد إلى ثروته في لبنان
 %32لترتفع تلك النسبة إلى %45.5
ف ــي ع ـ ــام  .2016أم ـ ــا ع ـل ــى م ـس ـتــوى
الـعــالــم ،فالنسبة كــانــت  %15.7فقط
ف ــي م ـط ـلــع األلـ ـفـ ـي ــة ،وارتـ ـفـ ـع ــت إل ــى
%16.4؛ هذا يعني أن ّ
معدل مديونية
الـلـبـنــانــي إل ــى ث ــروت ــه ي ـع ــادل ثــاثــة
أضعاف ّ
املعدل العاملي.
ّ
ّ
ويـتـخــطــى لـبـنــان بــأشــواط امل ـعــدالت
ُ
اإلقليمية التي يمكن احتسابها من
بـيــانــات الـتـقــريــر ،وال ـتــي تبلغ %11
منطقة
فـقــط ف ــي أفــري ـق ـيــا %18 ،ف ــي
ّ
آسيا  -املحيط الهادئ (التي ُيصنف
فـيـهــا لـبـنــان بـحـســب ه ــذا الـتـقــريــر)،
 %17.5ف ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،وف ـ ــي أم ـيــركــا
الالتينية النسبة هــي  ،%17أمــا في
أميركا الشمالية ،حيث أعلى ّ
معدل
ملديونية الـفــرد فــي الـعــالــم (ف ــوق 56
أل ــف دوالر) فتبلغ نسبة املديونية
إلى ثروة الفرد .%16.7

املناكفات بني الوزارت «تحبس» مستحقات للمعلمني واملوظفني لقاء أعمال أنجزوها منذ أشهر.
ففيما تؤكد مصادر وزارة الداخلية والبلديات ّأن تعويضات االنتخابات البلدية واالختيارية
باتت «عالنار» وقد يكون القبض نهاية هذا األسبوع أو بداية األسبوع املقبل كحد أقصى ،لم
يعد املوظفون يركنون إلى الوعود نفسها التي يسمعونها منذ أكثر من ستة أشهر .فاألتعاب
بقيت طيلة هذه املدة حبيسة املراجعات بني دائرة الصرفيات في وزارة املال واملديرية العامة
ّ
الداخلية ،بحجة وجود أخطاء في رقم اإليبان والرقم اآللي وأخرى
للشؤون السياسية في وزارة
ناتجة من مكننة هذا امللف.
مصادر الوزارة تنفي ما أشيع عن «إقحام» أسماء نحو  700شخص في جداول القبض بهدف
تنفيعهم ،وال عالقة لهم باإلدارات العامة ،وبالتالي ال يحق لهم املشاركة في االستحقاق .تقر
بأن أسماء هؤالء كانت فعال سببًا رئيسيًا في تأخير املستحقات« ،لكن ليس ألنهم منتفعون
بل ألنهم منتمون إلى مؤسسات عامة مثل تعاونية موظفني الدولة وصندوق املهجرين ومجلس
الجنوب وغيرها وال يملكون رقمًا آليًا» .لكن هل كانت هناك حاجة لهؤالء في االنتخابات؟
تجيب املصادر« :طبعًا فالعملية االنتخابية تطلبت مشاركة  31ألف موظف ،منهم  22ألفًا بني
رئيس قلم وكاتب ،فيما الباقون هم أعضاء لجان قيد ورؤساء بلديات ومحافظون وموظفون
ّ
ّ
في وزارة الداخلية» .إال أن «األخـبــار» علمت أنــه جــرت غربلة موظفي املؤسسات العامة إلى
النصف ،فيما طلبت وزارة املال إنجاز الدفع ملن يملك رقمًا آليًا في املرحلة األولى ومن ثم تسوية
أوضاع الباقني في مرحلة الحقة ،لكن وزارة الداخلية رفضت ذلك.
األساتذة واملعلمون لم يتقاضوا أيضًا تعويضات املراقبة والتصحيح لالمتحانات الرسمية
عن العام الــدراســي  2015ـ ــ 2016في دورتيها األولــى والثانية ،فقد بقيت هي أيضًا حبيسة
ْ
وزارتي التربية واملال بشأن قيمة األجر الذي يجب احتسابه .وكان وزير التربية
املراسالت بني
ّ
الياس بو صعب قد أصر ،كما يوضح لـ «األخبار» أن تصرف التعويضات املعدلة بحسب القرار
الجديد الرقم  462بتاريخ  ،2016/9/15للدورتني األولــى والثانية ،إذ ال يجوز االجتزاء وبدء
احتساب التعديل من تاريخ توقيع القرار كما طلبت وزارة املــال ،علمًا بــأن بو صعب أرسل
النسخة األولى من القرار إلى وزير املال علي حسن خليل في نيسان املاضي .وعلمت «األخبار»
ّ
أنه حصلت مساع حثيثة على أعلى املستويات في الحكومة ،ليجري الصرف وفق «التسعيرة»
الجديدة للدورتني األولــى والثانية في أقــرب وقــت ممكن ،وخصوصًا أن مجلس ال ــوزراء أقر
االعتمادات التي تبلغ  8مليارات ليرة لبنانية.
ّ
ّ
اإلداريــة لرابطة معلمي التعليم األساسي الرسمي مجالس املندوبني الى
مع ذلك ،دعت الهيئة
إقــرار التوصية باإلعتصام واإلضــراب وتفويض الهيئة اإلداريــة اختيار املكان والــزمــان ،بعد
ّ
التأخير غير املسبوق في دفع مستحقاتهم عن االنتخابات واالمتحانات ،باعتبار ّأن املعلمني
غير ّ
معنيني بالتأخير الــذي ّأدى الى تأجيل موعد إصــدار القرار بتعديل أتعاب اإلمتحانات،
وليس من املنطق أن يدفعوا ثمن البيروقراطية او الخالفات بني وزارة وأخرى.

التعبئة التربوية :نلتزم أي اتفاق
اوضحت التعبئة التربوية في "حزب الله"،
فــي ب ـيــان ،مــا حـصــل فــي كـلـيــة الهندسة
فــي الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة  -ال ـفــرع الـثــالــث -
الحدث ،وقالت "إننا في الجامعة اللبنانية،
حرصاء على اعتبارها مكانا لالنصهار
ال ــوط ـن ــي وم ـ ـ ــاذا ل ـل ـط ــاب م ــن مـخـتـلــف
الفئات اإلجتماعية واإلنـتـمــاءات الوطنية
أو الـطــائـفـيــة أو ال ـحــزب ـيــة ،ه ــذه الـجــامـعــة
لها إدارتـهــا وأنظمتها التي نحرص على
إحـتــرامـهــا ،ومـتــابـعــة قـضــايــاهــا بــاآللـيــات
والوسائل املقررة" .واضافت "إن ما جرى
ه ــو م ـحــض تـطـبـيــق الت ـف ــاق ب ــن مجلس
طـ ــاب الـ ـف ــرع وإدارة ال ـك ـل ـيــة وال ـج ـه ــات
الطالبية لتنظيم األنشطة وأماكنها ،وإن ما حصل يعني مجلس طالب الفرع وإدارة الكلية،
وهما الجهة التي تحدد التوجه لتنظيم األنشطة ،ونحن نلتزم هذا التوجه ،وإذا ما شاءت الكلية
أو مجلس طالب الفرع التعديل في هذا التوجه ،فهذا من شأنهما ونحن نلتزم به" .ودعت "طالب
الجامعة اللبنانية وسائر الجامعات وفي مقدمتهم طالبنا التزام األنظمة والقوانني الجامعية
املعمول بـهــا ،واالحـتـكــام إلــى الجهات املعنية عند االخ ـتــاف ،وع ــدم اعتماد منطق املواجهة
والـتـحــدي بــن الـطــاب" ،مشيرة إلــى "أن التضخيم االعــامــي الــذي حصل وال ــذي سعى نحو
التفرقة والخالف يدعونا الى التنبه والجدية وال سيما في قضايا ترتبط بمشاعر األهل ،ونرى
أن ما جرى التداول به إساءة للطالب العزيز ولعائلته املفجوعة ولبيئته املتعاطفة .وإنه ملن املعيب
أن يجري وضعنا مقابل أي جهة أو شخصية فضال عن حزن العائلة".
من جهته ،اعرب قطاع الشباب والطالب في الحزب الشيوعي اللبناني ،في بيان ،عن "قلقه البالغ
ملا تؤول إليه األوضاع في بعض كليات الجامعة اللبنانية وبخاصة في مجمع الحدت الجامعي،
هذا املجمع الذي ناضل الطالب كي يكون صرحا وطنيا جامعا يتحول بفعل بعض املمارسات
الفئوية القمعية إلى مرتع مخصص لفئات متنفذة دون سواها" .ورأى أنه "من غير املقبول أن
يعطي أي طرف لنفسه حق ادارة حياة الطالب ومصادرة حقوقهم بما يراه مناسبا له ،فيسمح
لنفسه بإحياء مناسباته ويمنع عن اآلخرين حرياتهم وممارساتهم وترجمة حقوقهم بل
ويحاول مصادرة تلك الحقوق وتغييرها عنوة .إن مثل هذه املمارسات تدخل ضمن الضرب
املنظم للجامعة اللبنانية ودورهــا الوطني ،وتدفع الطالب بعيدا عنها نحو الدكاكني الخاصة.
يتكامل هــذا مع االصــرار على منع اقامة انتخابات طالبية نزيهة تأتي بممثلني للطالب بدل
تعيينهم" .ورأى أن "املسؤولية األولى عما آلت إليه أوضاع الجامعة على كافة املستويات تقع
أيضا على إداراتـهــا املتعاقبة ،تلك التي جعلت والءهــا ملختلف زعمائها السياسيني وقدمت
مصالحهم على ما عداها".

