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أخبار
سيرا جمد قرار صرف موظفني مدنيني
الضريبية» مع قول باسيل إن الشركات
ستكون «مجبرة ،بحسب نموذج العقد
امل� �ع ��د ل� �ه ��ا ،ع �ل��ى ت��وظ �ي��ف ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين
ً
بنسبة  ،»%80مثال؟
أعلن زياد حايك ،األمني العام للمجلس
األعلى للخصخصة ،أن البنية التحتية
الحالية غير مالئمة لتنمية قطاع النفط
والغاز ،وأنه «من غير املحتمل أن تأتي
الشركات األجنبية وتستثمر» في هذا
الواقع .الحل إذا ،بحسب حايك ،تأسيس
«م �ن �ط �ق��ة ح� � ��رة» ع �ل ��ى أرض س��اح �ل �ي��ة

بعض المتحدثين
اعتبروا ان ازالة اي اثر
للدولة تخلق البيئة
المؤاتية لالستثمار
االجنبي
سيكون لبنان ممرًا
ألنابيب نفط وخطوط غاز
ومقرًا إلنشاءاتها ومرتعا
ّ
للمستثمرين فيها

تقدمها ال��دول��ة ،لتقيم عليها الشركات
امل� �س� �ت� �ث� �م ��رة م �ن �ش ��آت �ه ��ا ال �ل��وج �س �ت �ي��ة
وم�ن�ص��ات�ه��ا ال �خ��اص��ة ب��ال�ش�ح��ن ،وذل��ك
عن طريق عقود «الشراكة بني القطاعني
ال� �ع ��ام وال� � �خ � ��اص» .ورغ� � ��م إق� � � ��راره ب��أن
ت�ج��ارب عقود «ال�ش��راك��ة» ،كعقود إدارة
م �غ��ارة جعيتا وم�ع��ال�ج��ة ال�ن�ف��اي��ات في
صيدا ،كانت «كارثية» ،أكد الحاجة إلى
نوع «أكثر شفافية» من هذه العقود.
ول ��دى س��ؤال��ه ع��ن م�لام��ح ال �ع �ق��ود التي
ي�ط��رح�ه��ا ،ل�ج�ه��ة ال�س�ي��اس��ة ال�ض��ري�ب�ي��ة

وع ��ائ ��دات ال �خ��زي �ن��ة ،واس �ت �ف��ادة ال�ب�ن��ى
ال�ت�ح�ت�ي��ة خ� ��ارج «امل �ن �ط �ق��ة ال� �ح ��رة» من
االس � �ت � �ث � �م� ��ارات ،وس� �ي ��اس ��ة ال �ت��وظ �ي��ف
ونظام العمل ،قال حايك إنه ال يستطيع
ال� �ت ��وض� �ي ��ح أك � �ث� ��ر ،وأن األم � � ��ر م� �ت ��روك
ل �ل �ت �ش��ري �ع��ات امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ،وأن ع �ق��ود
«ال �ش��راك��ة» ال�ج��دي��دة «ستضمن إش��راك
ج �م �ي��ع األط � � ��راف ص��اح �ب��ة امل �ص �ل �ح��ة»،
وس�ت��وزع املسؤولية على وزارات ع��دة،
ب��دل وزارة واح� ��دة ،ك�م��ا ه��ي ال �ح��ال في
العقود املعمول بها حاليًا .وأش��ار إلى
ض � ��رورة إن �ش ��اء «وح � ��دة ال �ش ��راك ��ة» في
الحكومة ،من موظفني «يفهمون القطاع
الخاص» ،فـ«ال يمكن احتمال وزارات ال
تفهم ال�ق�ط��اع ال �خ��اص» ،وت�ك��ون ع�ب��ارة
ع��ن «ص �ن��ادي��ق س � ��وداء» .وأك ��د ض��رورة
إق � ��رار ق ��ان ��ون ل� �ـ«ال� �ش ��راك ��ة»« ،ك � ��أي بلد
حضاري يحترم نفسه»!
امل��ؤش��رات ال�ح��ال�ي��ة ت�ظ�ه��ر أن «ال��وع��ود
الربيعية» الجديدة لعموم اللبنانيني
م �ب��ال��غ ف �ي �ه��ا ،إن ل ��م ن �ق��ل خ � ّ�داع ��ة ،كما
س ��اب � �ق ��ات � �ه ��ا .ف � ��أم � ��ام ه � � ��ذا ال� � �ق � ��در م��ن
ال�ض�ب��اب�ي��ة ال�ت��ي ت�ل��ف كيفية استثمار
ُ
ثروات لبنان النفطية والغازية ،تطرح
أرق � ��ام ت �ب��دو خ �ي��ال �ي��ة :ق� � ّ�در ن�ب�ي��ل ف�ه��د،
ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ات � �ح� ��اد غ � ��رف ال �ت �ج ��ارة
وال � �ص � �ن� ��اع� ��ة وال� � �ت� � �ج � ��ارة ف � ��ي ل� �ب� �ن ��ان،
ارت� � �ف � ��اع ال� ��دخ� ��ل ال� �س� �ن ��وي ل� �ل� �ف ��رد م��ن
 $15000إلى  ،$25000كنتيجة مباشرة
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ارات األج� �ن� �ب� �ي ��ة ف� ��ي ق �ط��اع
النفط والغاز ،وحذر من «خطر» ذهاب
االس� �ت� �ث� �م ��ارات األج �ن �ب �ي��ة إل� ��ى ق �ب��رص
ومنافسة الشركات العاملة في لبنان،
إذا فشل األخير بإغوائها! وعند سؤال
ف�ه��د ع��ن ك�ي�ف�ي��ة اح�ت�س��اب��ه ل �ل��زي��ادة في
ال��دخ��ل ال �س �ن��وي ل �ل �ف��رد ،أج ��اب ب ��أن ما
ط ��رح ��ه م� �ج ��رد ت �ق��دي��ر ول� �ي ��س ن�ت�ي�ج��ة
دراسة.
ه��ل ن�ج��رؤ على األم��ل ب��أن تتحول هذه
امل �س��أل��ة ب��رم�ت�ه��ا ،ك�غ�ي��ره��ا م��ن امل�س��ائ��ل
االق �ت �ص��ادي��ة ،إل ��ى ق�ض�ي��ة ت�ع�ن��ي ع�م��وم
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ب �ش �ك��ل م �ب��اش��ر ،ب��وص�ف�ه��ا
م �س��أل��ة اج �ت �م��اع �ي��ة س �ي��اس �ي��ة ول�ي�س��ت
تخصصية ،ف�ت��أت��ي ال�س�ي��اس��ة النفطية
ً
للدولة أق��ل محاباة للشركات األجنبية
وأص� � �ح � ��اب ال� �ن� �ف ��وذ امل� �ح� �ل� �ي�ي�ن ،وأك� �ث ��ر
تحسسًا للحاجات االجتماعية ّ
امللحة؟

آمال خليل
ّ
جمد قائد قوات اليونيفيل الجنرال باولوا سييرا قرار صرف عدد من
ً
املوظفني املدنيني العاملني في املقر العام في الناقورة ،عمال بخطة األمم
املتحدة لخفض امليزانية املدنية في مهماتها حول العالم.
جاء ذلك اثر اتصاالت تلقاها سييرا من مسؤولني وضباط لبنانيني ورؤساء
ّ
بلديات في املنطقة الحدودية ،حذروه من تداعيات صرف العاملني اللبنانيني،
وتمنوا عليه مراجعة القرار كونه رئيس البعثة ويملك الصالحية بالتوقيع
على القرار أو إلغائه.
واجتمع سييرا مع اللجنة التنفيذية التحاد املوظفني املحليني ،وابلغهم
ّ
بتجميد انذارات الصرف كلها ،وطلب مهلة اسبوع لدرس الخيارات في ضوء
االقتراحات املرفوعة اليه لخفض النفقات .واشار سييرا إلى انه بصدد إجراء
دراسة ميدانية جديدة تحدد األماكن والوظائف التي يمكن االستغناء عنها
أو تقليص نفقاتها ،وكلف سيرا لجنة من الخبراء املحليني الذين سيدرسون
الحاجات ويقيمون حجم النفقات وفق آلية ال تفرض صرف عدد كبير من
املوظفني.
وكان موظفون مدنيون من قسم اإلدارة ،تبلغوا أول من أمس بانذارات
صرفهم من العمل ،ما أدى إلى حركة اعتراضية واسعة بني املوظفني
وعائالتهم ،ال سيما أن بني املصروفني من يعمل مع بعثة األمم املتحدة في
الجنوب منذ  25عامًا.

تراجع حاد في النشاط التجاري
ّ
سجل مؤشر مديري املشتريات الذي يصدره بلوم انفست بنك ،تراجعًا
ّ
حادًا في النشاطات التجارية خالل شهر تشرين الثاني .فبحسب املؤشر،
أبلغت شركات القطاع الخاص عن تراجع في الطلبات الجديدة ،وقد تبني أن
هشاشة األوضاع السياسية واالقتصادية هي املسؤولة عن الجانب األكبر
ّ
املسجل .وقد شهد طلب العمالء من األسواق األجنبية تراجعًا
من التراجع
في تشرين الثاني ،مع إشارة طفيفة إلى وجود تراجع في أعمال التصدير
الجديدة.
وشهدت مستويات التوظيف زيادة للشهر السابع على التوالي خالل
تشرين الثاني ،علمًا بأنه تبينّ وجود استقرار في مستويات التوظيف خالل
الفترة املاضية .وفي الوقت نفسه ،شهدت األعمال املتراكمة تراجعًا للشهر
السادس على التوالي مع وجود فائض في املوارد ّأدى إلى تراجع مستويات
ّ
االعمال املعلقة.
وقد شهدت أكالف مستلزمات اإلنتاج ارتفاعًا طفيفًا لدى شركات القطاع
الخاص ،وذلك بسبب ارتفاع كلفة التوظيف ،فيما لم تشهد أسعار الشراء
تغييرًا مقارنة مع تشرين األول .وقد أدى تراجع األعمال الجديدة إلى
ً
انكماش في نشاط الشراء خالل تشرين الثاني ،فضال عن أن درجة تراجع
املشتريات من مستلزمات اإلنتاج كانت هي األقوى في ثالثة أشهر .وفي
املقابل استمر مخزون مستلزمات اإلنتاج في الزيادة رغم ان معدل التراكم
في تراجع إلى وتيرة هامشية.

ـشمل صيادين من  ٧بلدان

ينص امليثاق على ضرورة مشاركة الصيادين مع املجتمعات الريفية (األخبار)
ال �ك��اش �ف��ة .وي� �ق ��در ع� ��دد ال �ص �ي��ادي��ن في
ل�ب�ن��ان ب�م��ا ي��زي��د ع�ل��ى  ٥٠٠ال��ف ص�ي��اد،
يستهلكون ما يزيد على  ٢٥مليون طلقة
تنتج نحو  ٦٠٠طن من الرصاص.
وبحسب ربيع عقل ،فإن طائر الحسون
ب��ات م�ه��ددًا ب��االن�ق��راض بسبب التقاطه
ب �ه ��دف ب �ي �ع��ه ك �ط��ائ��ر م� �غ ��رد .ل �ك��ن ه��ذه

الطائر سرعان ما يموت في القفص مع
بدء موسم التزاوج.
وينص ميثاق املمارسات الفضلى على
ال��زام �ي��ة ان ي �ق��ر ال �ص �ي ��ادون امل��وق �ع��ون
ب� ��أن ال �ق �ي��ود ض� ��روري� ��ة إلدارة ال�ص�ي��د
امل � �س � �ت� ��دام ،وان� � ��ه ي �م �ك��ن ف �ق ��ط ل �ل �ط �ي��ور
امل �ه��اج��رة أو امل�ق�ي�م��ة وال �ت��ي ي�م�ك��ن من

ال �ن��اح �ي��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة اص� �ط� �ي ��اده ��ا ،أن
تدخل بالحسبان عند القيام بالصيد.
والتجنب التام لصيد أو إمساك الطيور
املهاجرة أو غيرها من األن��واع املحمية،
واح� �ت ��رام م��واس��م إغ �ل�اق وم �ن��ع الصيد
وعدد الطيور املسموح بصيدها ،حيث
ال ي�ن�ب�غ��ي أن ي �ك��ون ه ��دف ال �ص �ي��اد هو
ت�س�ج�ي��ل ال �ح �ص��ول ع�ل��ى أك �ب��ر ع ��دد من
ال �ط �ي��ور ال �ت��ي ي �ت��م اص �ط �ي��اده��ا .وع ��دم
اس � �ت � �خ� ��دام أس� ��ال � �ي� ��ب إم� � �س � ��اك ج ��ائ ��رة
كالفخاخ والكمائن والشباك املستورة
وال �ع �ص��ي ال�ل�اص �ق��ة واألس �ل �ح��ة نصف
اآلل� �ي ��ة غ �ي��ر ال �ش��رع �ي��ة وآالت ال �ص��وت
والتسجيالت الجاذبة والسموم.
كما ينص امليثاق على ضرورة مشاركة
ال� �ص� �ي ��ادي ��ن م� ��ع امل �ج �ت �م �ع��ات ال��ري �ف �ي��ة
ف��ي ال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ه��ادف��ة ل�ت�ع��زي��ز ص��ون
الطيور وخاصة في املواقع ذات األهمية
ال��وط �ن �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة ،ك��امل �ن��اط��ق امل�ه�م��ة
للطيور وامل��واق��ع التي حددتها اتفاقية
رام �س��ار وم��واق��ع «ع�ن��ق ال��زج��اج��ة» .وأن
ي�ق��وم ال �ص �ي��ادون ب��االح�ت�ف��اظ بسجالت
شخصية ألنشطة الصيد (أرقام وأنواع)،
وبملء تقارير إحصاءات طرائد الطيور،
وب��امل�س��اه�م��ة ف��ي ج �ه��ود ج�م��ع وإرس ��ال
ح�ل�ق��ات التحجيل ال�ت��ي ق��د ت��وج��د على
الطيور التي يتم اصطيادها أو اإلمساك
بها إلى الجهة املعنية بذلك.
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