 14مجتمع واقتصاد

الجمعة  1تشرين الثاني  2013العدد 2142

تقرير

مصائب سوريا
في لبنان ...كوارث
«وطأة تداعيات النزوح
السوري أكبر من قدرة اقتصاد
لبنان على امتصاصها» .هذه
العبارة وردت أمس في تقرير
أطلقه البنك الدولي في قاعة
«وست هول» في الجامعة
األميركية بعنوان «وطأة
األزمة السورية» .خلفية هذا
الكالم مبنية على أن البنك
الدولي يعلم «مكامن الضعف
في االقتصاد اللبناني» .أما
أهدافه فيمكن اختصارها
باقتراح« :التمويل الخارجي»،
و«اإلصالح الداخلي» ،أو املزج
بني الخيارين .أين باقي
الخيارات؟ يبدو أن املعنيني
في لبنان غير معنيني
باإلجابة

محمد وهبة
ال ي� � �ت � ��رك ال � �ب � �ن� ��ك ال � � ��دول � � ��ي ف � ��رص � ��ة إال
ي �ك��ون ح��اض �رًا ل�ت�ق��دي��م رأي ��ه وم�ش��ورت��ه
واقتراحاته وخالصاته .تقريره األخير
ع��ن األزم� ��ة ال �س��وري��ة وت��داع �ي��ات �ه��ا على
اق �ت �ص��اد ل �ب �ن��ان ل �ي��س األول م��ن ن��وع��ه،
ب��ل ه��و ع �ب��ارة ع��ن خ�لاص��ة ت�ق��اري��ر ع� ّ�دة
ذك ��رت ال�ت��اث�ي��رات ال�ت��ي ت �ط��اول اقتصاد
ل�ب�ن��ان .ي��أت��ي ك�ل�ام ال�ب�ن��ك ال��دول��ي بعيدًا
ع��ن أي ح�ض��ور رس�م��ي ف��ي ه��ذا امل�ج��ال؛
ف��امل�ع�ن�ي��ون م �ق� ّ�ص��رون إل ��ى ح � ّ�د ال�ع�ج��ز،
ال ب� ��ل إن امل �ه �ت �م�ي�ن ي ��رغ� �ب ��ون ب�ت�ل�م�ي��ع
م��واق�ف�ه��م ع�ل��ى امل�ن��اب��ر ال�س�ي��اس�ي��ة فقط.
ل��م ي�ح�ض��ر أي م�ن�ه��م ،ب��اس�ت�ث�ن��اء بعض
وزراء «امل�س�ت�ق�ب��ل» ال �س��اب �ق�ين ،ملناقشة
ال�ت�ق��ري��ر ،ت��ارك�ين للبنك ال��دول��ي ساحة
األرق ��ام وال�ت�ق��دي��رات وال �خ �ي��ارات ليلعب
ف �ي �ه��ا وح� �ي� �دًا ول �ي �ك ��ون م� �ص ��درًا م �ق��ررًا
لسياساتهم «الوطنية».
على أي حال ،إن ما يطرحه البنك الدولي
يمكن اختصاره على النحو اآلتي:
ّ
ــ كل سنة ص��راع في سوريا تكلف لبنان
ّ
ّ
حصة في النمو االقتصادي تقدر بنحو
ّ
النمو في عام
 ،%2.9لذلك يتوقع أن يكون
 2013أق��ل م��ن  %1.5ون�س�ب��ة مماثلة في
ً
عام  ،2014وذلك بدال من نسبة تزيد على
 %4كانت ّ
مقدرة لهاتني السنتني.
ــ كل سنة ص��راع في سوريا تكلف إنفاقًا
إضافيًا ّ
يقدر بنحو  1.1مليار دوالر.
ّ
ــ كل سنة صراع في سوريا تكلف تقلصًا

بعض املناطق التي استقبلت النازحني ستشهد طلبًا على استخدام طرقاتها بنسبة  %50مع ارتفاع معدالت الزحمة (مروان طحطح)

تحرك مطلبي
ّ

هيئة التنسيق تعود الى االضراب في  26تشرين الثاني
اخيرا ،حسمت هيئة التنسيق النقابية
ق� � ��راره� � ��ا ،وق � � � ��ررت ال� � �خ � ��روج م � ��ن ح ��ال
االن� �ت� �ظ ��ار وال� ��دع� ��وة ال� ��ى اض � � ��راب ع��ام
ي ��وم ال �ث�لاث��اء ف��ي  26ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي،
ي �ش �م��ل ج �م �ي��ع ال� �ث ��ان ��وي ��ات وامل � � ��دارس
ال��رس�م�ي��ة وال �خ��اص��ة وم�ع��اه��د التعليم
املهني والتقني وال��وزارات ومؤسسات
االدارة العامة والسراي في املحافظات
واالق� � �ض� � �ي � ��ة .اال ان ه� �ي� �ئ ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق
ال �ن �ق��اب �ي��ة ت��راه��ن ع �ل��ى م �ش��ارك��ة اوس��ع
م��ن ق ��وى وه �ي �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي ،اذ
دعتها الى «أخذ املبادرة والتحرك معا،
كل من موقعه ،رفضًا لسياسة التسيب
وال � �ف � ��راغ وال �ش �ل ��ل ف ��ي ك ��ل امل��ؤس �س��ات
الدستورية واملعتمدة من املسؤولني»،
واعلنت الهيئة «اس�ت�ع��داده��ا للتشاور
وال �ت �ع��اون م��ع ك��ل امل�ت�ض��رري��ن م��ن أج��ل
مواجهة الركود السياسي واالقتصادي
املفروض قسرا على الشعب اللبناني»،
ف� ��ي اش� � � ��ارة م� ��ن ه �ي �ئ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق ال ��ى
ج� �ه ��وزي� �ت� �ه ��ا الق � ��ام � ��ة ت� �ح ��ال ��ف واس � ��ع
«إس �ه��ام��ا م�ن�ه��ا ف��ي ت�ح�م��ل امل�س��ؤول�ي��ة
ال��وط �ن �ي��ة وال �ن �ق��اب �ي��ة ت �ج��اه م ��ن ت�م�ث��ل،
وادراك� � �ه � ��ا ان م ��واج �ه ��ة ح� ��ال ال �ج �م��ود
وال �ف��راغ وال�ش�ل��ل ف��ي م��ؤس�س��ات ال��دول��ة
هي من مسؤولية الجميع ،وخصوصا
ال ��ذي ��ن ي��دف �ع��ون أع �ب ��اء وت �ك��ال �ي��ف ه��ذه
الحال».
وع� � �ق � ��دت ه� �ي� �ئ ��ة ال �ت �ن �س �ي ��ق ال �ن �ق��اب �ي��ة
اجتماعا ف��ي نقابة املعلمني ،ت��دارس��ت
خ �ل�ال� ��ه ن� �ت ��ائ ��ج ل� �ق ��اءات� �ه ��ا م� ��ع رئ �ي��س
واع � �ض� ��اء ال �ل �ج �ن��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ال �ف��رع �ي��ة
امل��ول�ج��ة درس م �ش��روع ق��ان��ون سلسلة
ال � ��رت � ��ب وال � � � ��روات � � � ��ب« ،وح� � � � ��ال ال � �ف� ��راغ
والجمود والتعطيل في كل مؤسسات
ال � ��دول � ��ة ال ��دس � �ت ��وري ��ة واالداري� � � � � � ��ة ،ف�لا

حكومة تتشكل ملتابعة ح��اج��ات البلد
وامل ��واط� �ن�ي�ن االم �ن �ي ��ة وامل �ع �ي �ش �ي��ة ،وال
مجلس نيابي ينعقد في جلسته العامة
الق��رار سلسلة الرتب وال��روات��ب وسائر
مشاريع القوانني».
واعلنت الهيئة في بيان لها:
 -1ع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن ت � �ك� ��رار ال� �ل� �ق ��اءات
وال � ��زي � ��ارات ل��رئ �ي��س واع� �ض ��اء ال�ل�ج�ن��ة
النيابية ،ف��إن هيئة التنسيق ل��م تتلق

حتى اآلن أي رد على مضمون املذكرة
التي قدمتها منذ ح��زي��ران املاضي الى
اللجنة .وه��ي بالتالي ل��م تتلق أجوبة
ت �ط �م �ئ��ن ال� �ق� �ط ��اع ��ات ح� � ��ول م �ط��ال �ب �ه��ا
وح �ق��وق �ه��ا ،وذل � ��ك م ��ا ي �ت��رك ت �س��اؤالت
ع�ن��د ال�ه�ي�ئ��ة ع��ن اس �ب��اب ع��دم اط�لاع�ه��ا
على أم��ر يعنيها مباشرة ول��ه تأثيرات
م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ع �ل��ى امل �ع �ل �م�ين وامل��وظ �ف�ين
وامل �ت �ع��اق��دي��ن وامل �ت �ق��اع��دي��ن واالج� � ��راء

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻄﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﹼﺔ

واملياومني وسائر االسالك االخرى.
 -2إن هيئة التنسيق النقابية إذ تقدر
جهود رئيس وأعضاء اللجنة النيابية
الفرعية ،فهي تعتبر أن ليس بحوزتها
م��ا تنقله ال��ى املوظفني ويطمئنهم الى
م�ص�ي��ر ح�ق��وق�ه��م ،ع�ل��ى أم��ل أن يتحقق
هذا االم��ر مع نهاية املهلة املطلوبة من
رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ف��ي  15ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي
امل �ق �ب��ل ،إال أن �ه��ا ف��ي ال��وق��ت ع�ي�ن��ه ت��رى
ان امل �ع �ل �م�ين وامل ��وظ �ف�ي�ن وامل �ت �ع��اق��دي��ن
واملتقاعدين واالجراء قد اكتووا طويال
ب�ن��ار ال �غ�لاء ول��م ي�ع��د ف��ي استطاعتهم
االس� �ت ��دان ��ة ل ��دف ��ع م ��ا ي �ت��وج��ب ع�ل�ي�ه��م
لتأمني لقمة العيش لعائالتهم .لقد مر
عامان على احقية السلسلة لكنها حتى
اآلن ما زالت دون اقرار.
 -3ألن ح � � ��ال ال � �ش � �ل ��ل وال� � �ج� � �م � ��ود ف��ي
املؤسسات الدستورية ينعكس جمودا
على السلسلة ويحول دون اق��راره��ا ،ال
بل يضعها في مهب الريح لذلك قررت
هيئة التنسيق النقابية التوصية الى
ه �ي �ئ��ات �ه��ا ب ��اآلت ��ي :ت �ن �ف �ي��ذ اض� � ��راب ف��ي
ج�م�ي��ع ال �ث��ان��وي��ات وامل � ��دارس الرسمية
والخاصة وف��ي معاهد التعليم املهني
وال �ت �ق �ن��ي وف� ��ي ال� � � ��وزارات وم��ؤس �س��ات
االدارة العامة والسراي في املحافظات
واالق �ض �ي��ة وذل ��ك ي ��وم ال �ث�لاث��اء ال��واق��ع
ف�ي��ه  26ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي ،وذل��ك م��ن أج��ل
إق ��رار السلسلة ع�ل��ى اس ��اس االت�ف��اق��ات
والتعهدات ،ووفق بنود املذكرة املقدمة
للجنة ال�ن�ي��اب�ي��ة ال�ف��رع�ي��ة ودون ف��رض
ض��رائ��ب على ال�ف�ق��راء ،وم��ن اج��ل إع��ادة
العمل في مؤسسات الدولة الدستورية
امل�ش�ل��ول��ة (تشكيل ال�ح�ك��وم��ة  -املجلس
النيابي).
 -4ال��دع��وة ال��ى عقد جمعيات عمومية

م� �ش� �ت ��رك ��ة ب �ي��ن االس� � ��ات� � ��ذة وامل �ع �ل �م�ي�ن
وامل��وظ �ف�ين وامل �ت �ع��اق��دي��ن وامل�ت�ق��اع��دي��ن
واالج � � � ��راء وامل� �ي ��اوم�ي�ن ي ��وم ��ي االث �ن�ي�ن
والثالثاء  11و 12تشرين الثاني ،على
ان تحدد املراكز واملواعيد الحقا من قبل
هيئات التنسيق في املحافظات ،وذلك
من اج��ل التحضير ل�لاض��راب واالط�لاع
على املستجدات.
 -5م � ��واص� � �ل � ��ة االت � � � �ص � � � ��االت ب ��رئ� �ي ��س
واع � �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ال �ف��رع �ي��ة،
وب��ال�ك�ت��ل ال�ن�ي��اب�ي��ة وال �ق��وى السياسية
ك��اف��ة ،ليتحمل ال�ج�م�ي��ع مسؤولياتهم
ح� �ي ��ال ال �ش �ع��ب ال �ل �ب �ن��ان��ي ال � ��ذي ي��دف��ع
تكاليف ه��ذا الوضع امل��أزوم في حياته
اليومية ،وال��ذي لم يعد بإمكانه تحمل
ه ��ذا ال��وض��ع ون�ت��ائ�ج��ه ال�س�ل�ب�ي��ة أمنيا
واجتماعيا وتربويا.
 -6ان هيئة التنسيق النقابية اذ تتخذ
ه ��ذا امل ��وق ��ف ،ف��ذل��ك إس �ه��ام��ا م�ن�ه��ا في
ت�ح�م��ل امل�س��ؤول�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة وال�ن�ق��اب�ي��ة
ت� �ج ��اه م� ��ن ت �م �ث ��ل ،إال أن� �ه ��ا ت� � ��درك ف��ي
ال��وق��ت عينه ،ان مواجهة ح��ال الجمود
وال �ف��راغ وال�ش�ل��ل ف��ي م��ؤس�س��ات ال��دول��ة
م ��ن م �س��ؤول �ي��ة ال �ج �م �ي��ع ،وخ �ص��وص��ا
ال ��ذي ��ن ي��دف �ع��ون أع �ب ��اء وت �ك��ال �ي��ف ه��ذه
الحال ،وعليه ،فهي تتوجه الى الجميع
وال��ى كل ق��وى وهيئات املجتمع املدني
بالدعوة الى أخذ املبادرة والتحرك معا
كل من موقعه رفضا لسياسة التسيب
وال � �ف � ��راغ وال �ش �ل ��ل ف ��ي ك ��ل امل��ؤس �س��ات
ال��دس�ت��وري��ة وامل�ع�ت�م��دة م��ن امل�س��ؤول�ين،
وتعلن استعدادها للتشاور والتعاون
م ��ع ك ��ل امل �ت �ض��رري��ن م ��ن أج ��ل م��واج �ه��ة
ال � � ��رك � � ��ود ال � �س � �ي� ��اس� ��ي واالق� � �ت� � �ص � ��ادي
املفروض قسرا على الشعب اللبناني.
(األخبار)

