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خبرية
ّ
في إي��رادات الدولة بما قيمته  1.5مليار
دوالر.
ـ� �ـ ح �ت��ى اآلن ي �ت��وق��ع أن ي �ت �ج��اوز م �ع��دل
البطالة ف��ي لبنان  %20بسبب انضمام
أك �ث��ر م��ن  234أل ��ف ل�ب�ن��ان��ي م��ن ال�ع�م��ال��ة
غير املاهرة إلى العاطلني من العمل ،وأن
ّ
ينضم أكثر من  170ألف لبناني إلى فئة
الفقراء ،فيما ينزل أكثر من مليون فقير
ل�ب�ن��ان إل ��ى خ��ط ال�ف�ق��ر األدن � ��ى ،أي الفقر
املدقع.
ك�ل�ام ال�ب�ن��ك ال��دول��ي ل�ي��س ف�ي��ه ج��دي��د ،بل
ه��و ك�ل�ام اس �ت��ذك��اري ل �ف��روض التحضير
مل ��ؤت �م ��ر دول امل ��ان� �ح�ي�ن .ال �ب �ن ��ك ال ��دول ��ي
يقترح أن يحصل لبنان على مساعدات
من ال��دول املانحة بقيمة  2.5مليار دوالر
سنويًا .هدف هذه املبالغ مساعدة لبنان
على استقطاب ع��دد ه��ائ��ل م��ن النازحني
ال �س��وري�ي�ن .ف�م��ن ب�ي�ن دول ال �ج��وار كلها،
يستقطب لبنان أكبر نسبة نازحني تبلغ
 %35.7م��ن إجمالي ال�ن��ازح�ين السوريني
إلى بالد الجوار .ويتوقع البنك الدولي أن
ّ
املسجلني في نهاية
يرتفع عدد النازحني
ال �س �ن��ة ال �ج��اري��ة إل ��ى  1.3م �ل �ي��ون ن ��ازح،
ويشير إلى إمكان زيادة عدد النازحني في
نهاية عام  2014إلى  1.7مليون سوري.
ي �ع �ت �ق��د ال �ت �ق��ري��ر أن ت ��داع� �ي ��ات ال� �ص ��راع
ال � �س� ��وري س �ت��زي��د ال �ع �ج��ز ف ��ي ق �ط��اع��ات
الصحة والشبكات االجتماعية والتعليم
ف ��ي ل �ب �ن��ان ب �م��ا ي � ��راوح ب�ي�ن  308م�لاي�ين
دوالر و 340مليونًا ،إال أن كلفة االستقرار
في الطلب على هذه الخدمات ّ
تقدر بنحو
 1.6مليار دوالر.
وي�ت��وق��ع ال�ب�ن��ك ال��دول��ي أن ي ��زداد الطلب
ع �ل ��ى اس� �ت� �ه�ل�اك ال� �ك� �ه ��رب ��اء ب �ن �ح��و 213
ميغاوات في نهاية  2013وأن يرتفع إلى
ما بني  251ميغاوات و 362ميغاوات في
نهاية .2014
والالفت ،أن بعض املناطق التي استقبلت
ال �ن ��ازح�ي�ن م �ث��ل ع �ك��ار وزح� �ل ��ة وب�ع�ل�ب��ك،
ستشهد طلبًا ع�ل��ى اس �ت �خ��دام طرقاتها
بنسبة  %50مع ارتفاع معدالت الزحمة،

ب� �م ��ا ي �ع �ن �ي ��ه ذل � � ��ك م � ��ن وق � � � ��وع ح � � ��وادث
وحصول تدهور في البنية التحتية.
في الواقع ،ال يمكن الحديث عن استقرار
ف � ��ي ال � �خ� ��دم� ��ات ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ،وال ي�م �ك��ن
ال�ح��دي��ث ع��ن ق ��درة ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى ضبط
اإلن�ف��اق ،وال يمكن الحديث ع��ن استقرار
اجتماعي ،وال يمكن املغامرة في الحديث
أكثر من تداعيات األزم��ة واستمراريتها.
إال أن التقرير ّ
غيب بصورة كبيرة العديد
م��ن ال �س �ي �ن��اري��وات امل�ح�ت�م�ل��ة ل�ت��داع�ي��ات
األزمة السورية؛ فبحسب خبراء مطلعني،
إن األزمة ال يمكن قراءتها من دون قراءة
سوق العمل وحلم «االرتقاء االجتماعي»
ال � � � ��ذي ي� �ص� �ي ��ب ال� � �س � ��وري �ي��ن ال � �ن ��ازح �ي�ن
إل ��ى ل �ب �ن��ان .ف ��إذا ك ��ان ل�ب�ن��ان س ��وق عمل
ً
مستهدفًا أصال من السوريني ،فإن هؤالء
أص�ب�ح��وا ال�ي��وم يطمعون ف��ي االس�ت�ق��رار
وف� � ��ي االرت � � �ق� � ��اء اج �ت �م ��اع �ي ��ًا إل� � ��ى ط �ب�ق��ة

النقاش في مضمون
التقرير كان شكليًا إلى
أبعد حدود

مختلفة ،وإل��ى العيش ف��ي بيئة جديدة
بعيدة عن «سوريا التي كانوا يعرفونها
والتي لم تعد موجودة» .عند هذه النقطة
ب��ال��ذات ت�ق��ع امل�ن��اف�س��ة ف��ي س ��وق ال�ع�م��ل،
وفي املزاحمة على االستقرار والحصول
على الخدمات العامة ...عند هذه النقطة
ب ��ال ��ذات ،ال ت �ع��ود ال�ك�ل�ف��ة م �ج� ّ�رد م��رح�ل��ة
مؤقتة ،بل تصبح كلفة مختلفة من نوع
آخر كليًا.
على أي ح��ال ،إن اه�ت�م��ام امل�س��ؤول�ين في

لبنان بهذا األمر ليس سوى تصريحات
إعالمية ال ترقى إلى ممارسة املسؤولية.
ف �ف��ي ورش � ��ة ال �ع �م��ل ال �ت��ي ع �ق��ده��ا ال�ب�ن��ك
ال ��دول ��ي أم ��س إلط�ل��اق ال �ت �ق��ري��ر ،ل��م يكن
ح� ��اض � �رًا ب �ي�ن اّمل� �س ��ؤول�ي�ن س � ��وى «ت �ي ��ار
ً
املستقبل» م�م��ث�لا ب��وزي��رة امل��ال السابقة
ّ
ري��ا الحسن ،ووزي��ر االقتصاد والتجارة
السابق سمير حداد ومستشاره السابق
م��روان مخايل وبعض ال��وج��وه القديمة.
أم��ا ن�ق��اش ه ��ؤالء ف��ي م�ض�م��ون ال�ت�ق��ري��ر،
فكان شكليًا ،باستثناء ما طرحه مخايل
لجهة عمر األزمة السورية وإمكان دراسة
ال�ك�ل�ف��ة امل��ال�ي��ة مل��دة ت��زي��د ع�ل��ى  5س�ن��وات
ً
مثال .فحداد على سبيل املثال ،لم يعجبه
اس �ت �ع �م��ال ت �ع �ب �ي��ر ت ��داع� �ي ��ات ال �ن��ازح�ي�ن
ال�س��وري�ين على ق�ط��اع ال�س�ي��اح��ة ،رغ��م أن
املقصود كان تأثير الصراع السوري على
قطاع السياحة .أما ّ
ريا الحسن ،فاستندت
إل��ى ق��ول وزي��ر امل��ال محمد الصفدي بأن
النمو سيكون ص�ف�رًا ف��ي ع��ام  ،2014في
ظ��ل اس �ت �م��رار ال �ص ��راع ال �س ��وري لتطرح
ً
سؤاال همايونيًا :في ظل هذا الكالم ،ماذا
تعني مقترحات البنك الدولي (التمويل
ال�خ��ارج��ي ،واإلص�ل�اح ال��داخ �ل��ي)؟ طبعًا،
لم تكن الحسن تستمع إلى ما قاله البنك
ال ��دول ��ي ع ��ن اق �ت �ص��اد ل �ب �ن��ان ال�ض�ع�ي��ف
ً
أص�لا ،وه��ي ال تعتبر نفسها معنية بأن
ضعف االق�ت�ص��اد سببه تلك السياسات
امل� �ت ��واص� �ل ��ة م �ن ��ذ م �ط �ل��ع ال �ت �س �ع �ي �ن �ي��ات
إل��ى ال �ي��وم .ك�لام�ه��ا يعني أن اللبنانيني
منقسمون إل��ى فئتني :فئة غير املهتمني
الذين لم يحضروا ،وفئة الذين حضروا
وال يمكن إال أن نتمنى أن ال يهتموا.
إل ��ى ج��ان��ب خ� �ي ��ارات ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي ،لم
ت �س �ك��ت األص� � � ��وات امل �ط��ال �ب��ة ب � �ـ« :إغ �ل��اق
الحدود»« ،جمع النازحني في مخيمات»...
وسواها مما يطرح علنًا وهمسًا .بعض
الخيارات له أبعاد ديموغرافية وخلفيات
فئوية وطائفية ،وبعضها اآلخر يحصر
نفسه في وعاء اقتصادي محدود الزمان
واملكان .إنها أزمة مفتوحة.

زراعة

نساء بنت جبيل في سوق «المونة»
داني األمين
ف��ي دك��ان صغير ف��ي وس��ط بنت جبيل،
ت�ج�ت�م��ع  15ام� ��رأة ق ��ررن م �ح��ارب��ة الفقر
وم�س��اع��دة امل��زارع�ين ب��أق��ل كلفة ممكنة،
ف �ه� ّ�ن ت � ّ
�درب ��ن ع �ل��ى ال �ت �ص �ن �ي��ع ال ��زراع ��ي
خالل السنوات املاضية ،وقمن بتأسيس
ج�م�ع�ي��ة ت �ع��اون �ي��ة ل�ل�ت�ص�ن�ي��ع ال ��زراع ��ي،
«بغية تشجيع ربات املنازل في املنطقة
ع �ل ��ى ال �ع �م ��ل امل �ن �ت ��ج داخ� � ��ل م �ن��ازل �ه��ن،
اضافة الى تصريف ما ّ
تيسر من االنتاج
ّ
ال��زراع��ي امل�ح��ل��ي» ،بحسب الناشطة في
الجمعية غ��ادة ب��زي ،التي بينت أن��ه «ال
سبيل آخر لعمل النساء هنا ،انها منطقة
محرومة وتنعدم فيها ف��رص العمل ،ال

سيما لربات املنازل اللواتي ال يستطعن
ّ
التخلي عن أشغالهن املنزلية» .منطقة
بنت جبيل التي يعتمد املقيمون فيها
ع�ل��ى ال ��زراع��ة وت �ح��وي�لات ال�ع��ام�ل�ين في
ّ
ال�خ��ارج ،تستغل اليوم رغبة املهاجرين
في الحصول على املونة البلدية ،وشراء
امل �ن �ت �ج��ات ال �ب �ل��دي��ة ،األم � ��ر ال � ��ذي ش� ّ�ج��ع
بعض النسوة ،من املقيمني ،على العمل
في هذا املجال.
الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي
ف� ��ي ب �ن��ت ج �ب �ي��ل ت �ش �ه��د ال � �ي� ��وم ت �ط��ورًا
ملحوظًا ف��ي نشاطها وع�م�ل�ه��ا ،ف��رب��ات
امل� �ن ��ازل ي�ع�م�ل��ن ع �ل��ى ت�ص�ن�ي��ع مختلف
أن� ��واع «امل ��ون ��ة» ال�ب�ل��دي��ة م�ث��ل ال�ص�ع�ت��ر،
ال �س �م��اق ،ال �ف��ري��ك ،ال ��زه ��ورات ،ال�ك�م��ون��ة،

«املونة» البلدية مثل الصعتر ،السماق ،الفريك ،الزهورات ،الكمونة ،والبرغل (أرشيف)

وال� �ب ��رغ ��ل .ك �م��ا ي �ق �م��ن ب �ص �ن��ع م��رب �ي��ات
امل �ش �م��ش ،ال �ت�ي�ن ،ال �ي �ق �ط�ين ،اض��اف��ة ال��ى
امل�ق�ط��رات م�ث��ل :اكليل الجبل وال�ش��وم��ر،
ً
وال � �ص � �ع � �ت� ��ر وال � � � � ��زع � � � � ��رور ،ف� � �ض �ل��ا ع��ن
املخلالت امل�ك��دوس ،والباذنجان ،وورق
ال �ع �ن��ب ،وال� �ش ��راب ��ات .وت �ط��ال��ب رئ�ي�س��ة
التعاونية سلوى ب��زي بتحقيق هدفني
أساسيني هما «تصريف انتاج املزارعني
وت �ع��زي��ز دور امل� ��رأة ف��ي م �ج��ال التنمية
وتشير غ��ادة ب��زي ال��ى أن
االقتصادية».
ّ
«املواد األولية املصنعة يتم شراؤها من
املزارعني الصغار الذين ال يجدون سوقا
ملنتجاتهم ،وهؤالء هم الغالبية من أبناء
امل�ن�ط�ق��ة ال��ذي��ن ق� ��رروا ال �ب �ق��اء ف��ي ق��راه��م
وبلداتهم واالتكال على زراعة أراضيهم
وال�ع�ي��ش ب �ك��رام��ة» .وق��د ش�ه��دت العديد
من البلدات نشاطًا زراع�ي��ًا الفتًا يتعلق
بتفعيل الزراعات البديلة ،ال سيما زراعة
ال�ص�ع�ت��ر ال �ب �ل��دي وت��رب �ي��ة ال �ن �ح��ل .وق��د
ساهمت الكتيبة الفرنسية ،العاملة في
اطار اليونيفيل ،بتدريب العديد وأمنت
لبعضهم/ن السفر الى فرنسا للخضوع
ل��دورات تدريبية متخصصة .وفي بلدة
عيترونّ ،
شيد مبنى مركزي لتعاونيات
ب �ن��ت ج �ب �ي��ل ال ��زراع� �ي ��ة ب��دع��م م ��ن ق ��وات
ال�ي��ون�ي�ف�ي��ل .وك��ان��ت اح� ��دى ال�ج�م�ع�ي��ات
االيطالية قد ّ
قدمت دعمًا ماليًا متواضعًا
ل �ل �م �ش��اري��ع ال ��زراع� �ي ��ة وخ ��اص ��ة زراع � ��ة
الصعتر وتسويق منتجاته ،كما لجأت
التعاونيات الزراعية في بنت جبيل الى
زراع ��ة  74دون �م��ًا م��ن ال�ص�ع�ت��ر ف��ي أرب��ع
بلدات في القضاء ،واشترت قطعة أرض،
الن �ش��اء م��رك��ز ل �ه��ا ،وه��ي ت�م�ل��ك مطحنة
للصعتر و 14قفيرًا م��ن النحل ،وتتجه
القامة منشآت ومشاتل زراعية للعديد
من املزروعات.

صراعات في
مجلس إدارة الكازينو
خ�ل�ال األش �ه��ر القليلة امل��اض�ي��ة ان�خ�ف��ض س�ع��ر س�ه��م كازينو
لبنان في السوق إلى  350دوالرًا .تلقى املهتمون عروضًا كثيرة
لشراء األسهم بهذا السعر ،لكنهم لم يقدموا على هذه الخطوة؛
فهؤالء يعلمون أن سعر السهم كان قد وصل إلى حافة الـ600
دوالر قبل أن ينخفض إلى  550دوالرًا في نهاية  2012ثم بدأت
رحلته...
الرحلة التنازلية لسعر السهم لم تكن بعيدة عما يحصل من
حوله .فأزمة الكازينو اليوم هي في تدني إيراداته وتراجع سعر
السهم ،وف��ق م��ا يؤكد أح��د أع�ض��اء مجلس اإلدارة .وه��و يعلم
أن توزيعات أنصبة االرب��اح التي ّ
أقرت في كازينو لبنان خالل
تقلص السيولة املالية
السنوات املاضية كان لها أثر كبير في ّ
ّ
للكازينو ،وهو األمر الذي ّملح إليه أكثر من مرة مفوضو املراقبة
ديلويت أن��د تاتش .شركة التدقيق ه��ذه أبلغت حاكم مصرف
لبنان ري��اض س�لام��ة أن ت��وزي��ع أنصبة أرب ��اح ج��دي��دة ف��ي عام
 2013سيأخذ الكازينو نحو وضع مختلف.
ّ
يصر على توزيع أنصبة أرباح؟ في الواقع ،إن الوضع
لكن من
امل��ال��ي للكازينو يكشف ع��ن ص��راع ك��ان خفيًا ط��وال األش�ه��ر
املاضية بني األعضاء املحسوبني على سالمة ،ورئيس مجلس
إدارة الكازينو حميد كريدي املحسوب على رئيس الجمهورية
ميشال سليمان ،وخالفات ثنائية على الهامش بني األعضاء
اآلخرين .وخالل الفترة املذكورة ،كما يروي أحد أعضاء مجلس
َّ
اإلدارة ،ك��ان ه�ن��اك ه��اج��س ل��دى س�لام��ة م��ن أن ُت ��وزع أنصبة
األرب� ��اح ل�ي�ن��ال ك��ل ص��اح��ب ح� ّ�ص��ة أرب ��اح ��ه ،وب�ي�ن�ه��م م�ص��رف
ل�ب�ن��ان ...أم��ا ك��ري��دي ،كما ُينقل عنه ،فهو يريد إب�ق��اء التمويل
ال�ل�ازم للنفقات ال�ج��اري��ة ف��ي الكازينو .ه��ذا ال�ص��راع ل��م ُيترجم

كل من سليمان وسالمة ،ولذلك كان
علنًا ،نظرًا إلى حسابات ّ
يجري عبر وسطائهما في مجلس اإلدارة أمثال املحسوبني على
سالمة من ميشال فرنيني إلى محمد شعيب وهاشم طبارة...
ّ
لتتحول إلى
تعقدت املسألة في مجلس إدارة الكازينو
أيضًاّ ،
خضات متواصلة ترجمت عمليًا بني ممثل التيار الوطني الحر
في املجلس جورج نخلة ،وفريد سليمان شقيق زوجة رئيس
الجمهورية ،ثم ارتفعت وتيرة االشتباكات بني شعيب وهشام
ناصر اللذين يتصارعان للحصول على املركز املحسوب على
مدته قبل
رئيس مجلس النواب نبيه بري .مجلس اإلدارة انتهت ّ
فترة ،وهو يعيش على مبدأ «استمرارية املرفق» بعدما تحول
انعقاده إلى جلسات صلح دورية.
محمد...

