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مجتمع وإقتصاد

رأي

لبنان :نقطة تهريب السجائر
في الشرق األوسط

متى يستقل التيار النقابي
المستقل؟

أسعار السجائر بنسبة  ،%42ما يؤدي
إلـ ــى ان ـخ ـف ــاض بـنـسـبــة  %9بـمـعــدالت
الـتــدخــن ،أي انـخـفــاض عــدد املدخنني
بمعدل  66مليون شخص.

 %30مــن اسـتـهــاك الـتـبــغ بـحـلــول عــام
 ،2025وعليه س ـتــزداد أع ــداد الوفيات
املرتبطة بالتبغ من نحو  6ماليني حالة
وفاة سنويًا إلى نحو  8ماليني سنويًا
بـحـلــول ع ــام  ،2030مــع أك ـثــر مــن %80
من هذه الوفيات في الــدول ذات الدخل
املنخفض واملتوسط.
يؤثر سعر السجائر على االستهالك،
وبالتالي أي تغيير بالسعر يؤدي إلى
تغييرات في كميات االستهالك ،إال أن
اسـتـجــابــة االس ـت ـهــاك م ـقــارنــة بــزيــادة
األسـعــار أعلى في الــدول الفقيرة منها
في الــدول الغنية .فقد الحظت الدراسة
أن «ال ـط ـل ــب ع ـلــى مـنـتـجــات ال ـت ـبــغ في
الـ ـ ــدول ال ـف ـق ـيــرة وامل ـتــوس ـطــة ه ــو على
األق ــل مشابه الستجابة السعر حسب
الطلب فــي ال ــدول الغنية وف ــي الغالب
أك ـثــر اس ـت ـجــابــة» .ف ــزي ــادة سـعــر التبغ
بنسبة  %10في الدول الغنية يؤدي الى
انـخـفــاض االسـتـهــاك بنسبة  ،%4في
حني أن زيــادة سعر التبغ بنسبة %10
في الدول الفقيرة واملتوسطة يؤدي الى
انخفاض االستهالك بنسبة !%5

ت ـقــول ال ــدراس ــة إن ــه مـنــذ ع ــام  1990لم
تـعــد أس ـع ــار الـسـجــائــر ف ــي الـ ــدول ذات
الــدخــل املرتفع محمولة نسبيًا ،عكس
الدول ذات الدخل املنخفض واملتوسط
الـ ـت ــي ب ــات ــت أس ـ ـعـ ــار ال ـس ـج ــائ ــر فـيـهــا
مـحـمــولــة ل ـل ـنــاس .أدى ه ــذا األمـ ــر إلــى
انخفاض االستهالك في الــدول الغنية
وزيـ ــادة االسـتـهــاك فــي ال ــدول الفقيرة
واملتوسطة الدخل.
 %80م ـ ــن إج ـ ـمـ ــالـ ــي عـ ـ ـ ــدد امل ــدخـ ـن ــن
ف ــي ال ـعــالــم ،ال ـبــالــغ  1.1مـلـيــار مــدخــن،
يعيشون في دول متوسطة ومنخفضة
ال ــدخ ــل .فــاس ـت ـهــاك ال ـت ـبــغ ي ـتــركــز بني
الفقراء والجماعات املهمشة ،ما يعزز
الـفـقــر ،إذ يــزيــد اإلن ـفــاق عـلــى الـفــاتــورة
الصحية .تتوقع الدراسة أن ال يتحقق
ال ـه ــدف ال ـعــاملــي املـتـمـثــل ف ــي تخفيض

غسان صليبي *

تصميم رامي ّ
عليان

ي ـقــوم اق ـت ـصــاد ال ـت ـبــغ ،كـمــا ي ــرد في
الدراسة ،على تعزيز عمليات التهريب
الــذي تشرف عليه مباشرة شركات
التبغ عامليًا .فقد كشف العديد من
الدراسات عن وثائق تؤكد هذا األمر،
ح ـي ــث ت ـب ــن ع ـل ــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال أن
املـصــدر الرئيسي للسجائر املهربة
فــي ال ـبــرازيــل يــأتــي مــن ال ـبــاراغــواي،
أما بلدان السوق الجنوبية املشتركة،
وهي :األرجنتني ،البرازيل ،الباراغواي
واألوروغواي ،فقد رسم أحد األبحاث
طــريــق الـتـجــارة غير الشرعية للتبغ
الـ ــذي ي ــدخ ــل إل ـي ـهــا لـيـظـهــر أن بنما
هي أكبر مورد للسجائر املهربة في
املنطقة.
عام  2008نشرت الجامعة األميركية
ف ــي بـ ـي ــروت ب ـح ـثــا ل ـل ــدك ـت ــورة ريـمــا
نقاش وكايلي لي بعنوان «التهريب
كـ»مفتاح للسوق املشتركة» :شركة
ال ـت ـب ــغ ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
لـبـنــان» ،استخلصت فيه الباحثتان

تـ ـ ــورط ش ــرك ــة ال ـت ـب ــغ ال ـبــري ـطــان ـيــة ـ ـ
األمـيــركـيــة فــي تـهــريــب سـجــائــر إلــى
لبنان .وجــد البحث أدلــة فــي الوثائق
الداخلية للشركة تؤكد أن التهريب
ك ــان عـنـصـرًا مهمًا لـلـشــركــة ضمن
استراتيجيتها لــدخــول ســوق لبنان
والدول املجاورة ،ليتبني أن لبنان ليس
فقط سوقًا مستهدفة للشركات إنما
هــو أيضًا النقطة الرئيسية لتهريب
السجائر في منطقة الشرق األوسط
وأفــريـقـيــا .وصـفــت الــوثـيـقــة «لـبـنــان،
ق ـ ـبـ ــرص ،سـ ــوريـ ــا واألردن بــأن ـهــا
م ـج ـمــوعــة م ـت ـشــاب ـكــة م ــن األس ـ ــواق
بقنوات تــوزيــع سريعة التغير» .في
الـ ــواقـ ــع ،ت ـق ــول الـ ــدراسـ ــة إن منطقة
ال ـش ــرق األوسـ ــط تـعـتـبــر الـثــالـثــة من
ح ـي ــث اسـ ـتـ ـي ــراد ال ـس ـج ــائ ــر بـنـسـبــة
 %19.9مــن االس ـت ـيــراد الـعــاملــي ،أمــا
اإلمــارات والسعودية والعراق وإيران
ولـبـنــان فـهــي أكـبــر املـسـتــورديــن في
املنطقة.

من يستهلك التبغ؟

للمرة الثانية على التوالي ،سيطر تحالف أحــزاب
السلطة على كامل عضوية الهيئة اإلداريــة لرابطة
أس ــات ــذة الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي الــرس ـمــي .فـهــل ينتظر
«التيار النقابي املستقل»« ،التالتة الثابتة» ،حتى
ّ
يعدل من استراتيجية التعاطي مع الرابطة؟
مشكلة الـتـيــار املستقل أنــه يـمــانــع فــي أن يصبح
ً
ً
مستقال بــالـكــامــل! يسمي نفسه مستقال وعــن
ّ
حــق ،ألنــه يـعــرف علم اليقني أن التحالف الحزبي
يجعل مــن الــرابـطــة تابعة كليًا للسلطة ،وقـيــادات
التيار صـ ّـرحــت بــأن األح ــزاب انتصرت مــن خالل
«الترغيب والتهديد» ،أي عمليًا من خالل استخدام
أدوات السلطة املـعـهــودة! ولـكــن الـقـيــادات نفسها
أضــافــت أنــه ال بــأس مــن االنـتـظــار سنتني أخريني
وم ـمــارســة امل ـعــارضــة ضـمــن ال ــوح ــدة ،أي تـكــرار
تجربة السنتني املاضيتني!
ّ
املفارقة ّأن التيار النقابي املستقل يتصرف كأنه
ً
فعال مستقل تنظيميًا عن الرابطة ،لكنه يرفض أن
يعترف بذلك باسم الحفاظ على الوحدة النقابية:
فهو يعقد اجتماعات خاصةّ ،
يحدد أولويات ،يدعو
إلــى تحركات وينظمها ،كــل ذلــك مــن دون الـعــودة
إل ــى الــراب ـطــة! عـلــى أي وح ــدة تـحــافـظــون؟ الــوحــدة
أداة نقابية للمفاوضة والضغط إذا كانت املنظمة
مستقلة عن الجهة التي تتفاوض معها أو تضغط
عليها ،أما إذا كانت املنظمة تابعة ،فتصبح عندها
الوحدة أداة للضبط وليس للضغط!
ل ــن يـمـنــع ال ـت ـع ــدد ال ـن ـقــابــي ف ــي الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي
الرسمي من تنظيم تحركات مشتركة إذا اقتضى
األمر ذلك ،بل ّإن وجود رابطة ثانية مناضلة على
يسار الرابطة الحالية ،سوف يشكل تحديًا مطلبيًا
لها ويجبرها على تحسني أدائـهــا والـتـجــاوب مع
منتسبيها وإال خسرتهم ،هكذا تعلمنا التجارب
العاملية!
في بلد أصبح اتحاده العمالي العام وروابطه تحت
هيمنة أح ــزاب السلطة ،وال سيما املذهبية منها،
بــإم ـكــان ال ـت ـيــار الـنـقــابــي املـسـتـقــل أن يـلـعــب دورًا
رائـ ـدًا فــي بـنــاء حــركــة نقابية بــديـلــة ،ديموقراطية
ّ
ومستقلة! فهل سيبادر إلى ذلك ،أم أنه سيواصل
الحجز على حماسة وحــريــة مناصريه ويبقيها
تحت رحمة أحزاب السلطة املنافقة؟
*خبير نقابي دولي

قطاع خاص
الضيوف في رحلة منّ االستكشاف املمتع.
يتميز الفندق الذي يتوقع أن يصبح معلمًا في كولومبو بهندسته
املعمارية الحديثة ،وطرازه املذهل ،وقد ّ
صممت خطوطه الخارجية
بشكل مــاســة مصقولة لتتناغم بأناقة مــع الـحــدائــق العضوية
ّ
املعلقة التي تضم أكثر من  14310نبتات.

«كونتيننتال»...
تتوسع في الشرق األوسط
موڤنبيك ...أول منشأة حديثة
في كولومبو

افتتحت شــركــة فـنــادق ومنتجعات موڤنبيك فـنــدق موڤنبيك
كــولــومـبــو امل ـك ـ ّـون مــن  24طــابـقــا هــو أول فـنــدق عــاملــي مــن فئة
الخمس نجوم يفتح أبوابه في املدينة منذ  25عامًا ،وهو إنجاز
يعكس الطاقة املستحدثة في البالد والتفاؤل الذي ّ
يعمها.
يقع الفندق الجديد في قلب منطقة حيوية في مدينة كولومبو
تضم مــراكــز الشركات واملــرافــق التجارية والــدوائــر الحكومية،
بالقرب من السوق املحلية "بــوال" الشهيرة ،والعديد من املواقع
التاريخية ،وهو أول منشأة حديثة في كولومبو ،ويتيح تجربة
"عامودية" حيث ّ
يقدم كل طابق فيها ،من الطابق األرضي حتى
الطابق العلوي ،مفهومًا مختلفًا في التصميم ينقل من خالله
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أعلنت "كونتيننتال" ( ،)Continentalشركة التصنيع األملانية
ّ
واملورد العاملي لقطع السيارات ،خالل مؤتمرها
الرائدة لإلطارات
ال ـس ـنــوي ال ـخــاص ب ـشــركــاء الـتـجــزئــة فــي ال ـشــرق األوسـ ــط عن
تحقيق نمو بنسبة  11باملئة فــي مبيعاتها الصافية بمنطقة
الشرق األوسط.

مبيعات قياسية لسيارات BMW
الفئة السابعة

حققت مجموعة  BMWنتائج إيجابية هذا العام حيث تأثرت
املبيعات باإلطالق الناجح لسيارة  BMWالفئة السابعة الجديدة
كليًا والتي وصلت إلى األسواق في شهر أكتوبر من عام .2015
وتمكن هذا الطراز من تحقيق مبيعات فاقت  5000سيارة للمرة
األول ــى فــي تاريخه مــع  5098سـيــارة أي بارتفاع بلغت نسبته
 %69عن عام .2015
كما استطاعت عالمة  BMWرفع حصتها من السوق في فئة

وقد أظهرت النتائج
السيارات الفاخرة في عام  2016إلى ً .%29
ارتـفــاعــا بنسبة  %3فــي أنـحــاء املنطقة مـقــارنــة مــع عــام 2015
بــاإلضــافــة إلــى تـقــدم ملحوظ فــي عــدد مــن الفئات فــي مختلف
األسواق الفردية التي تصدرتها اإلمارات مع  %5يتبعها سلطنة
عمان ولبنان مع .%2
تعليقًا على األرقام قال املدير اإلداري ملجموعة  BMWالشرق
األوســط يوهانس سيبرت« ،كــان عام  2016عام الفئة السابعة
بــامـتـيــاز .وقــد اخـتــار عــدد مــن أب ــرز الـفـنــادق وخـطــوط الطيران
وامل ـط ــارات س ـيــارة  BMWالـفـئــة الـســابـعــة لـخــدمــات نـقــل كبار
الشخصيات».

