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إضاءة

مكاتب بيروت :الغالء رغم كل شيء!

املدينة تحل الثانية عربيًا وفي املرتبة الـ 22عامليًا لناحية كلفة اإليجارات

ُ
خطوة نوعية يؤمل أن تعد األولى في
نهضة العمال – ليس في «»Spinneys
وحدها بل في مختلف الشركات التي
تخالف القانون  -للدفاع عن حقوقهم.
وفي إطالقها كان الزخم موجودًا من
مختلف الشرائح :نقابيون ،إعالميون
ّ
وحتى سياسيون تغييريون لفظتهم
السياسة اللبنانية :من بني الوجوه
الحاضرة كان وزي��ر العمل املستقيل
شربل نحاس .كما كان حاضرًا وزير
ال��داخ �ل �ي��ة ال �س��اب��ق (ش �ب��ه املستقيل)
زياد بارود.
وبذكر وزارة العمل – التي ُت ّ
عد املعني
األس��اس��ي ف��ي ه��ذه املعمعة  -أعربت
الهيئة التأسيسية للنقابة عن ثقتها
ّ
بأن «وزير العمل (سليم جريصاتي)
سيكون حريصًا على ضمان حريتنا
ف� ��ي ال �ت �ن �ظ �ي��م ال� �ن� �ق ��اب ��ي ،وب��ال �ت��ال��ي
س� ُ�ي �م��ارس م�س��ؤول�ي��ات��ه ان �ط�لاق��ًا من
ّ
ّ
ه� ��ذا امل � �ب� ��دأ» .وذك � � ��رت امل �ع �ن �ي�ين ب ��أن
ال�ح�ك��وم��ة أح��ال��ت أخ �ي �رًا إل��ى مجلس
ال �ن��واب ط�ل��ب امل��واف �ق��ة ع�ل��ى انضمام
ل�ب�ن��ان إل��ى امل �ع��اه��دة رق��م  87ملنظمة
العمل الدولية التي تتبناها أكثر من

 150دول� ��ة وت �ض �م��ن ح��ري��ة ت��أس�ي��س
النقابات من دون ترخيص أو عرقلة.
ّ
ووص�ف��ت الهيئة ب��أن النقابة «ول��دت
من رحم صراع قاس مع إدارة ترفض
االل �ت��زام ب��أب�س��ط ال �ق��وان�ين» وش � ّ�ددت
ّ
ع �ل��ى أن «ن �ق��اب �ت �ن��ا ت �خ ��وض إح ��دى
أش � � ��رس امل � � �ع � ��ارك ،ل� �ي ��س ف� ��ي س �ي��اق
مطلبي ع ��ادي ،ب��ل ف��ي س�ي��اق أبسط
ه��و إع��ادة االع�ت�ب��ار للقانون ف��ي هذا
البلد».
وف� � ��ي إط� � � ��ار ال � �ح ��دي ��ث ع � ��ن امل � �ع� ��ارك
ّ
النقابية ،علق مدير مكتب األنشطة
العمالية في «منظمة العمل الدولية»
( )ILOال� �ت ��اب� �ع ��ة ل�ل��أم� ��م امل� �ت� �ح ��دة،
مصطفى سعيد ،على الحدث بالقول
ّإن «امل �ك �ت��ب ي� ّ
�رح��ب ب�ت�ش�ك�ي��ل ن�ق��اب��ة
جديدة لعمال ّوموظفي .»Spinneys
وش� � � ّ�دد ع �ل��ى أن � ��ه «ال ُي �م �ك��ن إي �ج��اد
اس �ت �ق��رار اج�ت�م��اع��ي حقيقي ف��ي ظل
غ �ي��اب ح��رك��ة ن�ق��اب�ي��ة حقيقية تعبر
ّع��ن مصالح أع�ض��ائ�ه��ا» ،مشيرًا إلى
أن ��ه «ال ُي�م�ك��ن مل��زاج�ي��ة رأس امل ��ال أن
ت �م �ض��ي م ��ن دون اح � �ت ��رام ال �ق��وان�ي�ن
وحقوق العمال».

ارت �ف �ع��ت ك�ل�ف��ة إي �ج��ار امل �ك��ات��ب ف��ي ب�ي��روت
ف��ي ع��ام  2011بنسبة ت�ف��وق  %15مقارنة
بالعام السابق .كانت العاصمة اللبنانية
إح��دى امل��دن القليلة ج�دًا ف��ي املنطقة التي
ُت ّ
سجل زيادة على هذا الصعيد .هي ثاني
أغلى مدينة إقليميًا وفقًا لهذا املؤشر بعد
أب��و ظ�ب��ي اإلم��ارات �ي��ة ،وع��امل�ي��ًا ت�ت�ق��دم على
م ��دن م�ث��ل م��دري��د وب��روك �س��ل وإس�ط�ن�ب��ول
وف �ق��ًا ل�ت�ق��ري��ر «امل �س ��اح ��ات امل�ك�ت�ب�ي��ة ح��ول
ال�ع��ال��م  ،»2012ال ��ذي ن�ش��رت��ه أخ �ي �رًا شركة
أب �ح��اث األس� ��واق ال�ع�ق��اري��ة «& Cushman
.»Wakefield
ّ
ُي �ش �ي��ر ال �ت �ح �ل �ي��ل إل� ��ى أن ت��رت �ي��ب ب �ي��روت
املتقدم لناحية كلفة إيجار املكاتب يظهر
ع �ل��ى ن �ح��و ف ��اق ��ع إق �ل �ي �م �ي��ًا ودول � �ي ��ًا «رغ ��م
ال �ت �ط��ورات ال�س�ي��اس�ي��ة محليًا وإق�ل�ي�م�ي��ًا».
ّ
فقد ح��ل��ت العاصمة اللبنانية ف��ي املرتبة
ّ
الـ 22في مسح عام  ،2012متقدمة  6مراتب
م �ق��ارن��ة ب�م�س��ح ع ��ام  ،2011وت �س��ع م��رات��ب
مقارنة بالعام السابق.
ّ
وال�لاف��ت ه��و أن ال�ع��اص�م��ة اإلم��ارات �ي��ة أب��و
ظ�ب��ي ه��ي امل��دي�ن��ة ال�ع��رب�ي��ة ال��وح�ي��دة التي
تتقدم على بيروت لناحية كلفة اإليجارات
ّ
املكتبية ،فيما ت�ح��ل م��دن م��ن ال�س�ع��ودي��ة،
األردن والبحرين بعيدة في أسفل الترتيب،
ّ
وبالتالي أق��ل كلفة بكثير .والالفت هو أن
الدوحة كانت في املرتبة ال �ـ 17عامليًا وفقًا
ّ
لهذا املؤشر في ع��ام  ،2011غير أن نسخة
عام  2012تستثني العاصمة القطرية.
ّ
فتتقدم ب�ي��روت على م��دن مثل
ّأم��ا عامليًا،
مدريد ،دبلن ،بروكسل وفانكوفر.
وك ��ان ��ت ب �ي ��روت إح� ��دى امل� ��دن ال�ق�ل�ي�ل��ة في
امل �ن �ط �ق��ة ال �ت��ي ش �ه��دت ارت �ف ��اع ��ًا ف ��ي كلفة
إيجار املكاتب خالل عام  .2011وبلغ سعر
اس�ت�ئ�ج��ار امل �ت��ر امل��رب��ع ال��واح��د  492ي��ورو
للمتر املربع الواحد ،ارتفاعًا من  427يورو
في العام السابق؛ أي بما نسبته ،%15.2
ّ
مسجل
وهو أكبر ارتفاع في سعر اإليجار
في املنطقة ،وفقًا للمسح نفسه.
وف��ي املقابل شهدت أب��و ظبي تراجعًا في
السعر بنسبة  %12إلى  508يوروات ،فيما
انخفضت األسعار في دبي بنسبة  .%6أما
ف��ي ال�ب�ح��ري��ن ،ف�ك��ان��ت نسبة ال �ت��راج��ع %9
إل��ى  294ي��ورو ،نظرًا لتراجع ثقة مجتمع
األع� �م ��ال ب�س�ب��ب األح� � ��داث ال �ت��ي ش�ه��دت�ه��ا
البالد.
ُ
وي �ف �ي��د م�س��ح «»Cushman & Wakefield
ّ
ب��أن النشاط في مجال اإليجارات املكتبية
ّ
في بيروت تركز على توحيد املراكز وعلى
ّ
ح ��رك ��ة ان �ت �ق��ال امل �س �ت��أج��ري��ن ،وأن ن�ق��ص
املعروض من املكاتب ذات النوعية الجيدة
ساهم في ارت�ف��اع كلفة اإلي�ج��ارات في عام
.2011

ّ
وب��ال �ن �ظ��ر إل� ��ى األم � � ��ام ،ت �ق��ول ال �ش��رك��ة إن
أوضاع السوق ستبقى نفسها خالل العام
الجاري ،فيما سيرتفع طلب الشركات على
املساحات األصغر لخفض الكلفة املترتبة
عليها.
إقليميًا ،يوضح املسح وفقًا ملا ينقله قسم
األبحاث في بنك لبنان واملهجر ()BLOM
ّ
أن مساهمة الشرق األوسط في نمو سوق
اإلي �ج��ارات املكتبية عامليًا ك��ان��ت ضئيلة؛
وي �ع��ود ه��ذا األم ��ر إل��ى االض �ط��راب��ات التي
شهدتها املنطقة وال تزال.
ّ
استمر
إذ رغم التباطؤ االقتصادي العاملي
النمو في هذا املجال عامليًا .وقادت منطقة
آس�ي��ا املحيط ال�ه��ادئ مسيرة النمو ه��ذه،
ّ
ّ
وسجلت األميركيتان نموًا
بمعدل بلغ ،%8
أيضًا على ه��ذا الصعيد بنسبة  ،%4لكن

ف��ي املقابل عانت منطقة أوروب��ا ـــــ الشرق
األوس��ط ـــــ شمال أفريقيا ( )EMEAرك��ودًا
ّ
ّ
متعددة ،ولم يتخط معدل
واضحًا ألسباب
نمو املعروض عتبة .%1
ض ��ح ت�ح �ل �ي��ل امل �ج �م��وع��ة األم �ي��رك �ي��ة
وّي ��و ّ
أن ت ��أث ��ر ال �ق �ط��اع ف ��ي ه ��ذه امل�ن �ط �ق��ة ظهر
ت �ح��دي �دًا خ�ل�ال ال �ن �ص��ف ال �ث��ان��ي م ��ن ع��ام
 ،2011بسبب أزم��ة ال��دي��ون السيادية في
م�ن�ط�ق��ة ال� �ي ��ورو ،ون �ظ �رًا إل ��ى م�س��ائ��ل لها
عالقة بالعجز التجاري األم�ي��رك��ي ،فهذه
على االستثمارات وعلى
العوامل ضغطت ّ
نشاطات األعمال ،وأثر هذا األمر مباشرة
في منطقة الشرق األوس��ط ،حيث ترتبط
معظم األس ��واق على نحو أس��اس��ي بتلك
املوجودة في أوروبا.
(األخبار)
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إضاءة

ّ ّ
ّ
سد جنة :اللبنانيون أعلم من األملان بطبيعة أرضهم
قاسم س .قاسم
خرج نواب تكتل التغيير واإلصالح من
اجتماع لجنة األشغال والطاقة ،أمس،
م �ع �ت��رض�ين ع �ل��ى أداء رئ �ي ��س ال�ل�ج�ن��ة
النائب محمد قباني .لم تكن مشكلتهم
الوحيدة في طريقة إدارته للجنة التي
ك��ان م��ن امل�ف�ت��رض أن تبحث إق��ام��ة سد
ج�ن��ة .إذ أع�ل��ن «ن��واب التكتل» رفضهم
لرئاسة قباني للجنة ،وطريقة إدارت��ه
لها ،والدراسات التي أتى بها املتعلقة
ب� ��امل� ��وض� ��وع .ك� ��ل ذل � ��ك ل� ��م ي� �ك ��ن ك��اف �ي��ًا
ل�ل�ت�ع�ب�ي��ر ع ��ن ام �ت �ع��اض �ه��م .إذ رف �ض��وا
أيضًا بحثه في األساس بمشروع إقامة
سد جنة الذي هو «حلم منذ عام »1954
كما قال النائب نعمة الله أبي نصر ،ألنه
لم يحل من مجلس النواب على اللجنة.
وص� ��ل غ �ض��ب ال �ع��ون �ي�ي�ن ع �ل��ى ق �ب��ان��ي
إل ��ى درج� ��ة رف �ض �ه��م ع �ق��د ال �ج �ل �س��ة من
األس��اس« ،فاالجتماع ،رغ��م إيجابيته،
غ �ي��ر ق ��ان ��ون ��ي وم� �خ ��ال ��ف ل �ل��دس �ت��ور»،

ي �ق��ول ال �ن��ائ��ب ح�ك�م��ت دي� ��ب .ه �ك ��ذا ،لم
ي�ن�ح�ص��ر اع� �ت ��راض ال� �ن ��واب ال�ع��ون�ي�ين
على «استيالء» اللجنة على مشروع لم
يحل عليها ،بل وصل بهم إلى حد عزل
قباني ورفضهم ل�ـ «ال��رأي اآلخ��ر» ال��ذي
ق��دم��ه وال ��ذي أع� ّ�دت��ه «م��ؤس�س��ة رسمية
أمل��ان�ي��ة» ت�ق��ول إن ه�ن��اك «ت�س��رب��ًا كبيرًا
في املياه التي تتجمع في سد جنة ،ما
ي��ؤدي ال��ى ه��در مبالغ مالية هائلة إذا
نفذ السد كما هو».
ه � �ك� ��ذا ،وب� �ع ��د ت �ف �ج �ي��ر دراس � � ��ة ق �ب��ان��ي
األمل � ��ان� � �ي � ��ة ل� �ل� �ج� �ل� �س ��ة ،خ � � ��رج ال� � �ن � ��واب
م�ط��ال�ب�ين ب��إب �ع��اده ع��ن رئ��اس��ة اللجنة
ً
ألن � ��ه «ل � ��م ي� �ع ��د أه �ل ��ا ل� �ي� �ك ��ون ف� ��ي ه ��ذا
املنصب ،ألن��ه إن�س��ان فئوي وه��و يقوم
بتعطيل املشاريع اإلنمائية» ،كما عبر
النائب نبيل ن�ق��وال .ال�ن��واب العونيون
اعتبروا أن ما قام به زميلهم املستقبلي
«إره� � � � � � ��اب ،وع � �م � �ل� ��ه س � �ي� ��اس� ��ي ول� �ي ��س
إن �م��ائ �ي��ًا» ،ب�ح�س��ب ن �ق��وال .وك ��ان ن��واب
التكتل ق��د ق��دم��وا دراس��ة أع� ّ�ده��ا خبراء

لبنانيون وفرنسيون «درس��وا طبيعة
األرض وج�ي��ول��وج�ي��ة امل�ن�ط�ق��ة م�ن��ذ 50
عامًا إلى اليوم قالوا إن سعة السد 38
مليون متر مكعب وليس  9ماليني متر
م�ك�ع��ب ك �م��ا ق��ال��ت ال ��دراس ��ة األمل��ان �ي��ة»،
بحسب أبي نصر.
من جهته ،لم يرد قباني على «الهجمة»
التي طاولته ،وق��ال إن��ه ل��ن ي��رد عليها.
واع �ت �ب��ر أن ك��ل م��ا ي��ري��ده ه��و تسليمه
ال�ن�س�خ��ة ال�ت��ي أع��دت�ه��ا «م��ؤس�س��ة مياه
ب� �ي ��روت وج� �ب ��ل ل �ب �ن��ان وأي� �ض ��ًا ش��رك��ة
خ�ط�ي��ب وع �ل �م��ي ال �ل �ت�ين أع ��دت ��ا ت�ق��ري�رًا
م �ع��اك �س��ًا ل�ل�ت�ق��ري��ر األمل� ��ان� ��ي» .ي�ض�ي��ف:
«ب �ع��د ق � ��راء ة ال �ت �ق��ري��ر امل �ع��اك��س امل �ع��د،
س�ن�ك�م��ل ون �ح��اول اإلف� ��ادة م��ن مختلف
أصحاب املعرفة الكافية لتقويم أي من
الدراستني هي الصحيحة» .أما عن عدم
مشروعية الجلسة ألن رئاسة املجلس
لم تحلها الى اللجان فقال« :نحن منذ
عشرين عامًا نعمل بهذه الطريقة ،فإذا
لم نستطع أن نتكلم بشيء إال إذا أحاله

يمكن للجان النيابية
أن تضع يدها على أي
موضوع تعتقد أنه مهم
للمصلحة الوطنية

رئيس املجلس ،يعني كل عملنا خالل
عشرين عامًا كان خطأ» .أضاف« :يمكن
للجان النيابية أن تضع يدها على أي
م��وض��وع تعتقد أن م��ن امل�ه��م مناقشته
مل��ا ف�ي��ه امل�ص�ل�ح��ة ال��وط�ن�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة،
وهذا ما فعلناه».
م��ن ناحية أخ��رى ،ق��ال أح��د ن��واب كتلة
امل�س�ت�ق�ب��ل ،م �م��ن ش ��ارك ��وا ف��ي ال�ج�ل�س��ة

إن «ع��دد النواب العونيني الذين كانوا
حاضرين ف��ي الجلسة يشير ال��ى أنهم
كانوا ينوون «تطييرها» من األساس،
وه� � � ��ذا م � ��ا ح� � ��اول� � ��وا ف � �ع � �ل� ��ه» .ي �ض �ي��ف
«ك� ّ�ب��ر ال �ن��واب امل��وض��وع أك �ث��ر م��ن ح��ده
الطبيعي ،فكل ما طلبه رئيس اللجنة
ه ��و إم �ه��ال��ه ال� ��ى ح�ي�ن ق � ��راء ة ال ��دراس ��ة
املناقضة ،لكنهم أرادوا افتعال مشكل
ل �ش��د ال �ع �ص��ب امل �س �ي �ح��ي» .وي��ؤك��د من
ح� �ض ��روا ال �ج �ل �س��ة أن اإلش � �ك� ��ال ت�ق�ن��ي
ول�ي��س سياسيًا ب�ين دراس��ة لبنانية _
فرنسية أك��دت إمكانية إقامة املشروع،
وأخ � � ��رى أمل ��ان� �ي ��ة أك � ��دت ع� ��دم إم �ك��ان �ي��ة
بنائه على ه��ذا االرت�ف��اع .وبعد انتهاء
ال �ت �ص��ري �ح��ات ال �ص �ح��اف �ي��ة امل �ت �ب��ادل��ة،
التقى املعترضون النائب قباني على
ب� ��اب امل �ص �ع��د ،ف �ض��م ال �ن��ائ��ب س�ي�م��ون
أب��ي رميا النائب قباني ،ممازحًا إي��اه
بالقول« :شو بفهمك بهيك مواضيع؟»،
ل �ي �ض �ي��ف دي � ��ب م � ��ازح � ��ًا« :ف � ��ي دراس � ��ة
إيرانية ،ببعتلك اياها؟».

