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ُ
يخل من النبرة العالية
�صحافي ومنبر لم
تحول �إلى م�ؤتمر
اجتماع
ّ
ّ

افتتح اليوم الوطني لل�صناعات الغذائية

الت�شرد فيه غد ًا
الم�ست�أجرون القدامى� :إلى ال�شارع اليوم قبل
ّ
أ .ط.
إ ّنها علّة العلل ،التي لم يعرف مش ّرعو المجلس النيابي سبيالً إلى
معالجتها .مشروع قانون ُيجت َرح هنا ،وآخر ينام في دهاليز الجوارير
هناك ،ليظهر ثالث وربما رابع وخامس ،بينما الحلول ال تنصف المالكين
وال المستأجرين القدامى.
المالكون والمستأجرون يتّهمون الدولة بأ ّنها تزرع الشقاق بينهم،
والدولة التي ال تكفيها مل ّمات السياسة واألم��ن واألوض��اع اإلقليمية
��ي ،عاجزة عن لعب دور الح َكم ،أو حتّى القاضي
واالنقسام ال��داخ��ل ّ
العادل.
منذ أ ّي��ام قليلة ،أق�� ّر مجلس الن ّواب قانون اإلي��ج��ارات الجديد بمادة
وحيدة ،معتمدا ً على ما ق ّررته لجنة اإلدارة والعدل النيابية من تعديالت
على مشروع الحكومة .ومفاعيل هذا القانون تطاول حوالى مئة ألف
أس��رة لبنانية .يبدأ القانون بإيجار األماكن السكنية وأحكام خاصة
بما س ّمي «صندوق المساعدات» والمستفيدين من تقديماته ،باستثناء
الذين استأجروا وفق أحكام القانونين  67/29و ، 74/10أي األبنية
التي كانت تعتبر فخمة.
وإذا ك���ان ال��م��ال��ك��ون ق��د ُس����� ّروا ب��ه��ذا ال��ق��ان��ون ف��ي م��ك��ان م���ا ،ف��إنّ
المستأجرين اعتبروه حكما ً بالتشريد عليهم وعلى أسرهم .فثارت
ثائرتهم ،وأعلنوا التصعيد ،ونادوا بوأد هذا القانون قبل أن يبصر النور
رسمياً ،وباللغة الرسمية اللبنانية ،قبل أن يو ّقع عليه رئيس الجمهورية
ميشال سليمان ،فيصبح نافذاً.
أم��س ،كانت خطوة تمهيدية للتصعيد .في الدعوة ُكتِب
اجتماع للجنة المتابعة في المؤتمر الوطني للمستأجرين
القدامى في مقر االتحاد الوطني لنقابات الع ّمال والمستخدمين
ـ وطى المصيطبة .وفعالً أتى المستأجرون من أماكن عديدة،
وغصت بهم القاعة ،لكنّ االجتماع ما لبث أن تح ّول إلى مؤتمر
ّ
صحافي ،ال بل إال منبر خطابي ،لم تخ ُل الكلمات فيه من النبرة
ّ
ّ
المنظمين ،إذ
العالية والتجييش .وكادت تنفلت األمور من أيدي
كاد يؤدّي التجييش إلى «نزلة عفوية عالشارع».

معضلة تشبه الشيب

يدخل المستأجرون القدامى ،ومن ِ
سماهم تعرف وجعهم،
عتق معضلتهم ،ال بل سخطهم .بعضهم تجاوز السبعين،
والقلّة القليلة من الشباب الذين اتخذوا صفة «الو َرثة».
قبل بدء االجتماع ،تكثر األحاديث الجانبية التي تتشابه
كثيراً ،فالقضية واح���دة .واح��د منهم يقول« :االجتماعات
والمؤتمرات والبيانات ال تفيد ،نحن اليوم بحاجة للنزول إلى
الشارع» ،وال يتردّد بتحفيز غيره على االقتداء بالمياومين
ومتطوعي الدفاع المدني والمعلمين.
ير ّد آخر« :ماذا فعلنا للناس كي تنزل إلى الشارع؟ المناشدة
األخالقية ال تكفي وح��ده��ا ،واألق���وال ال تنفع إن ل��م تقترن
باألفعال».

من دون نشيد

يكتمل مشهد امتالء القاعة ،وإذ يقترب موعد افتتاح االجتماع،
يبدأ رئيس االتحاد الوطني لنقابات الع ّمال والمستخدمين
كاسترو عبد الله حديثه معلنا ً أنّ االجتماع سيفت َتح من دون
النشيد الوطني اللبناني ،وذلك «احتجاجا ً على تهجيرنا من
حي ومبنى ومدينة ،واحتجاجا ً على النواب ،وعلينا نحن
كل ّ
أنفسنا ألننا نيام وال نرفع الصوت ،بل نلجأ إلى طوائفنا ونوابنا
ووزرائنا وأحزابنا ،والمؤسف أنهم كلّهم باعونا».
وق��ال« :لقد اتفق النواب وص ّوتوا بشبه اإلجماع ،وبمادة
وحيدة ،على كيفية طرد أكثر من مئة ألف عائلة من المساكن
التي تأويها ،عدا عن عشرات اآلالف من أصحاب المهن والحِ رف
الصغيرة والحوانيت ،أي أكثر من ربع المواطنين الذين لن
يستطيعوا دفع البدالت الباهظة المحدّدة في قانون اإليجار،
وسيجدون أنفسهم في الشارع أو سيفقدون ،عاجالً أم آجالً،
مصدر رزقهم .وحاول النواب ذ ّر الرماد في العيون عبر اختالق
صندوق للتعويضات يغ ّذى من إق��رار ضرائب جديدة غير
مباشرة ،لن تصيب سوى المواطنين في الطبقات المعوزة
والكادحة».
وأض��اف« :سبق لنا أن أشرنا ،منذ نهاية مأساة الحرب

(أكرم عبد الخالق)

خالل االجتماع في وطى المصيطبة أمس

األهلية ،إلى أن ما يع ّد في مجال قانون اإليجار يهدف ،أوال ً
وأخ��ي��راً ،إلى تهجير اللبنانيين من بيروت أوالً ،ومن المدن
اللبنانية الكبرى ،تسهيالً لدور الشركات المالية والعقارية
َ
تتوان عن
التي نشأت منذ تسعينات القرن الماضي ،والتي لم
بيع عاصمتنا ووطننا لألجنبي .وإننا ،في الوقت نفسه ،أ ّكدنا
أننا لن نسمح بتملّك األجانب لبالدنا ،وال برمي عائالتنا في
يراع ال األزمة االقتصادية
الشارع ،باالستناد إلى قانون جائر لم ِ
ـ االجتماعية التي تعصف بنا ،وال عدم وجود توازن بين العرض
والطلب في مجال اإليجارات السكنية».
ودعا عبد الله رئيس الجمهورية إلى عدم التوقيع على «هذا
القانون التهجيري ،وردّه إلى مجلس النواب» ،كما طالب رئيس
مجلس النواب نبيه ب ّري «باستعادة القانون ،وصوغ بديل
منه يستند إلى مطالب المستأجرين والمالكين من ذوي الدخل
المحدود ،ال إلى جشع الشركات العقارية والمالية والمضاربين
العقاريين الذين باعوا الوطن من دون أن ّ
يرف لهم جفن».

كلمات ومداخالت وبيان

وتحدّث زكي طه ِباسم لجنة الدفاع عن المستأجرين وقال:
«إن جوهر القانون هذا ،تشريد المستأجرين وتفريغ بيروت
من أصحاب الدخل المحدود وكل ما تبقى من الطبقة الوسطى
لصالح األغنياء .وهناك تضليل من جانب اإلعالم ،الذي يحاول
تجميل القانون .إنّ وراء هذا األمر مافيات من الشركات العقارية
الكبرى وتجار المال والبناء».
أم��ا عصمت عبد الصمد ،فتحدّث ِباسم «جبهة التح ّرر
الع ّمالي» وقال« :إن مشروع القانون يسير بسرعة ،كما أق ّر
بالسرعة نفسها بمادة وحيدة ،ويسلك طريقه إل��ى القصر
الجمهوري ليو ّقع عليه رئيس الجمهورية مع نهاية واليته .ومن
أجل ذلك ،ندعو إلى االسراع في التح ّرك لمنع تمرير القانون
المشؤوم».
واعتبر رئيس تج ّمع المستأجرين نبيل عرجة أنّ القانون
ليس لمصلحة المستأجرين ،وال وج���ود فيه أليّ مفهوم
للتعويض« ،فهو قانون تشريد وتهجير وطرد ،وبمثابة عملية
إعدام للغالبية الساحقة من المستأجرين».
وكانت مداخلة ألنطوان كرم عن لجنة دعم المستأجرين.
توجه المجتمعون إلى ساحة وطى المصيطبة أمام مقر
ث ّم
ّ
االتحاد ،وتال طه بيان اللجنة الذي أ ّكد «رفض المستأجرين
القانون األسود جملة وتفصيالً ،وأ ّنهم يرون في إقراره من قبل
المجلس النيابي وصمة عار بحق التشريع وحقوق اإلنسان
والوطن».
وج��اء في البيان أيضاً« :إن القانون المق ّر ليس أق � ّل من
جريمة بشعة بحق أكثر من ثمانمئة ألف مواطن ،ألنه سيؤدّي
إلى تشريد الغالبية الساحقة منهم وتهجيرها ...وإنّ نتائج

هذا القانون الكارثية تفوق ما نجم عن االعتداءات والحروب
«اإلسرائيلية» وال��ح��رب األهلية على ح � ّد س���واء ،وطاولت
اللبنانيين من خالل التهجير والفرز الطائفي والقهر االجتماعي
والمعاناة اإلنسانية».
ودعا البيان «جماهير المستأجرين وعائالتهم إلى التح ّرك
دف��اع�ا ً ع��ن ح��ق عائالتهم ف��ي السكن وال��ن��زول إل��ى الشارع
والمشاركة في االعتصام الشعبي في وسط بيروت في العاشرة
قبل ظهر األربعاء المقبل في  9نيسان ،استنكارا ً للجريمة النكراء
التي أقدم عليها المجلس النيابي وألغى حقوقا ً مكتسبة أق ّرتها
لهم ك ّل قوانين اإليجارات السابقة ،خصوصا ً تعويض اإلخالء،
وفرض عليهم زيادات جائرة ال قدرة لهم على دفعها ،والعاجز
عن دفعها ال خيار أمامه سوى التش ّرد أو الهجرة قسراً».
وأُعلن عن اجتماع تحضيري ،يعقد في الرابعة والنصف من
بعد ظهر االثنين المقبل في  7نيسان ،في مقر االتحاد الوطني
لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان من أجل إنجاح التح ّرك.
وق ّرر المجتمعون الدعوة إلى مؤتمر وطني للمستأجرين ،تنا َقش
خالله خطة تحرك شاملة و ُتق ّر ،انطالقا ً من حقهم في استخدام
كل الوسائل واألساليب المشروعة التي يكفلها الدستور ،حماي ًة
لعائالتهم من التش ّرد والتهجير ،ومن أجل صون السلم األهلي
واالجتماعي ،على أن يُحدّد موعده الحقاً.
وختم البيان« :إن المستأجرين لن يقبلوا ب��أن يكونوا
مهجرين في وطنهم ،ولهم كل الحق في أن يكون
مش ّردين أو
ّ
لهم مسكن ،وهم مدع ّوون إلى ممارسة مسؤولياتهم وحقهم
وواجبهم اإلنساني والوطني حيال أسرهم وعائالتهم .وألنهم
أصحاب حقوق مشروعة ،فإنهم قادرون على إسقاط القانون
األسود وإحباط الكارثة ومنعها».

تباين

خالل المداخالت في االجتماع ،علت نبرة المتحدّثين ،ح ّتى
أنّ بعضهم خال نفسه خطيبا ً أمام مليونياتٍ من المحتشدين،
وقد يُب ّرر ذلك ألن إقرار هذا القانون من وجهة نظرهم كارثة
حقيقية ،وهم يعبّرون عن وجعهم وسخطهم .لكن المفارقة،
كمنت في التباين بين آراء المسؤولين عن تنظيم هذا االجتماع.
فمنهم من دعا إلى االعتصام يوم األربعاء المقبل كما جاء في
البيان ،ومنهم من ارتأى تغيير مكان االعتصام ،أو تعدّد أمكنته،
في حين ذهب آخر إلى تجييش الحضور طالبا ً منهم النزول حاال ً
إلى الشارع« ...والقصة ما بقا بدها»!
المستأجرون القدامى دعوا للنزول إلى الشارع ،والتمسوا
«رأفة» الرئيس سليمان ،كي ال يُش ّردوا في هذا الشارع ،فهل
يو ّقع سليمان؟

�آذار ي�سجل تراجع ًا جديد ًا في اقت�صاد القطاع الخا�ص
في م�ستويات الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف
أظ��ه��رت ن��ت��ائ��ج م��ؤش��ر األع��م��ال
للبنان  BLOM PMIتراجعا ً جديدا ً
القتصاد القطاع الخاص خالل شهر
آذار الفائت ،بحسب ما أظهره مؤشر
األعمال  BLOM PMIالصادر أمس
عن  .Blominvest Bankوبنا ًء
على نتائج المسح ال��ذي أج��ري في
شهر آذار ،سجل المؤشر  46.2نقطة،
محققا ً بذلك ارتفاعا ً بسيطا ً عن قراءة
شهر شباط  45.5نقطة ،إال أنه ال يزال
دون الـ 50نقطة وهو المستوى الذي
يفصل النمو عن االنكماش.
وأشارت نتائج المسح التي تشمل
المؤشرات الحيوية لنشاط شركات
القطاع الخاص إلى تراجعات حادة
في اإلنتاج وحجم الطلبيات الجديدة
الواردة الى الشركات من عمالئها في
لبنان والخارج على ح ّد سواء ،كما
بيّنت تراجعا ً بسيطا ً في مستوى
التوظيف.
وإذ تجدر اإلشارة إلى أنه ت ّم جمع
البيانات من  12آذار الفائت إلى 25
منه ،تض ّمن هذا التقرير نتائج المسح
ال��ش��ه��ري ال��س��ادس ح��ول النشاط

االقتصادي لشركات القطاع الخاص
اللبناني .وبدأ المسح الذي تقوم به
شركة «ماركيت»  Markitبرعاية
 Blominvest Bankمنذ شهر
أيار  2013ليعطي مؤشرا ً مبكرا ً عن
األع��م��ال في لبنان ،يُعرف بمؤشر
 BLOM PMIوهو مؤشر مر ّكب،
يُحتسب على أساس متوسط خمسة
مك ّونات أساسية في نشاط الشركات
ه��ي :الطلبات الجديدة لديها (30
ف��ي المئة م��ن ال��م��ؤش��ر) ،ومستوى
اإلنتاج ( 25في المئة) ،ومستوى
التوظيف ( 20في المئة) ،ومواعيد
تسليم المو ّردين (  15في المئة)،
ومخزون المشتريات ( 10في المئة).
وتشير ال��ق��راءة األع��ل��ى م��ن 50.0
تحسن في
نقطة للمؤشر إلى وجود
ّ
النشاط االقتصادي للشركات عما
كان عليه في الشهر السابق ،في حين
تشير القراءة األدنى من  50.0نقطة
إلى وجود تراجع.
وب��ن��ا ًء على نتائج المسح الذي
أج��ري ف��ي شهر آذار ،سجل مؤشر
( BLOM PMIالمعدل موسمياً)

اعالن إلى مساهمي الشركة اللبنانية إلنماء
السياحة والتلفريك ش.م.ل.
تبعا ً ل��ق��رار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ
 2014/3/29ت��ت��ش��رف ال��ش��رك��ة ب��إع�لام ح��ض��رات
المساهمين بأنها ستقوم ابتداء من يوم الخميس الموافق
في  2014/4/10بتوزيع األرب��اح العائدة إلى األسهم،
والبالغة صافي /1750/ل.ل .ألف وسبعماية وخمسين
ليرة لبنانية لكل سهم.
لذلك يقتضي حضوركم إلى مركز الشركة في حارة صخر
لقبض أنصبة األرباح العائدة ألسهمكم لقاء تسليم اإلدارة
القسيمة رقم .12

مجلس اإلدارة

 46.2نقطة ،محققا ً بذلك ارتفاعا ً
ً
طفيفا عن ق��راءة شهر شباط 45.5
نقطة ،إال إنه ال يزال يشير إلى تدهور
جديد في الظروف التشغيلية لدى
اقتصاد القطاع الخاص اللبناني.
وسجل المؤشر الرئيسي متوسط
 45.5نقطة خ�لال الربع األول من
العام ككل ،أق ّل من القراءة المسجلة
في الشهور الثالثة األخيرة من عام
 2013والتي كانت  47.7نقطة.
وتعليقا ً على نتائج االستبيان
األخ��ي��رة ،ق��ال رئيس قسم األبحاث
لدى BLOMINVEST BANK
مروان مخايل :استم ّر التدهور في
الظروف التشغيلية خالل شهر آذار
ولكن بمعدل أبطأ .وال ت��زال اآلثار
غير المباشرة لألزمة في سورية
تمثل العامل الرئيسي ال��ذي يؤثر
سلبا ً على االقتصاد اللبناني.
وانعكست معاناة قطاع السياحة
سلبا ً على قطاعات أخرى وخصوصا ً
البيع بالجملة والتجزئة والفنادق
والمطاعم .ويمثل اإلنتاج والطلبيات
الجديدة مؤشرين فرعيين األكثر
تأثرا ً في هذه القطاعات .وسيعتمد
تحسن مؤشر م��دراء المشتريات
ّ
خالل األشهر المقبلة ،على التطورات
األمنية وكذلك على اقتراب مواعيد
االس��ت��ح��ق��اق��ات ال��س��ي��اس��ي��ة مثل
االنتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وج����اءت ال��ن��ت��ائ��ج الرئيسية
الستبيان شهر آذار على النحو

اآلتي« :كما هو الحال خالل الشهور
األخيرة ،فقد ألقت الحوادث األمنية
بظاللها على األداء االقتصادي خالل
شهر آذار ،حيث هبطت مستويات
اإلن���ت���اج وت���راج���ع زخ���م األع��م��ال
ال��ج��دي��دة .واستم ّر هبوط األعمال
الجديدة ونشاط األعمال بمعدالت
ح���ادة ،م��ع اإلش���ارة ال��ى أنّ نسبة
التراجع المسجلة في شهر آذار هي
ّ
األخف خالل هذه السنة.
إضافة إل��ى ذل��كُ ،س ّجل انكماش
جديد في الطلبيات الجديدة الواردة
م��ن ال��خ��ارج وذل���ك للشهر الثالث
على التوالي .وتماشيا ً مع تراجع
حجم الطلبيات الواردة إليها ،قامت
شركات القطاع الخاص اللبناني
بخفض مستويات التوظيف لديها
بشكل طفيف خالل شهر آذار .وأدّى
ذلك الى تراجع التوظيف في القطاع
الخاص للشهر الثاني على التوالي.
ولكن ظ� ّل مستوى التوظيف كافيا ً
إلنهاء مزيد من األعمال غير ال ُمنجزة،
كما سبق ولوحظ على م��دار الربع
األول من العام.

وفي شهر آذار ،تراجع أيضا ً حجم
المشتريات ل��دى الشركات للشهر
الثالث على التوالي ،لكن بنسبة أقل
من نسبة تراجع اإلنتاج ،ما أدى إلى
زيادة في مخزون المشتريات.
في المقابل ،طال متوسط المهل
الزمنية التي يستغرقها المو ّردون في
تسليم طلبياتهم بنسبة طفيفة ،األمر
الذي عزته جزئيا ً الشركات المشاركة
في المسح إل��ى االض��ط��راب��ات التي
تشهدها طرق النقل.
كما أظ��ه��رت ب��ي��ان��ات شهر آذار
تراجعا ً طفيفا ً في إجمالي أسعار
مستلزمات اإلن��ت��اج .ويعكس هذا
التراجع خصوصا ً انخفاض كلفة
ال��ت��وظ��ي��ف ،ن��ظ��را ً ال���ى أنّ أس��ع��ار
المشتريات لم تتغيّر تقريبا ً خالل
الشهر .وف��ي ال��وق��ت ذات���ه ،شهدت
أسعار مبيع المنتجات لدى اقتصاد
ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ت��راج��ع �ا ً للشهر
الثالث على التوالي ،برغم أنّ معدل
التراجع ج��اء متواضعا ً وأضعف
بشكل ملحوظ من المعدل المسجل
في شباط.

ال تزال الآثار غير المبا�شرة للأزمة
في �سورية تمثل العامل الرئي�سي الذي
ي�ؤثر �سلب ًا في االقت�صاد اللبناني

الحاج ح�سن :واجب وطني االلتزام
بالموا�صفات و�سالمة الغذاء

الحاج حسن في افتتاح يوم الصناعات الغذائية
ه ّنأ وزير الصناعة حسين الحاج حسن الصناعيين على
إقرار المجلس النيابي قانون خفض ضريبة الدخل على
الصادرات الصناعية بنسبة  50في المئة ،آمال أن يستكمل
برزمة من القوانين واإلجراءات الداعمة للصناعة.
وخالل رعايته أمس افتتاح «اليوم الوطني للصناعة
ال��غ��ذائ��ي��ة» ال���ذي نظمته نقابة أص��ح��اب الصناعات
الغذائية في لبنان ،ضمن نشاطات معرض «هوريكا» في
البيال ،دعا الحاج حسن الصناعيين إلى تقديم «األرقام
واإلحصاءات التي تفيد عن مدى تأثير هذا القانون على
الصادرات الصناعية وعلى أي قطاعات وإلى أي أسواق،
وعلى االستثمار ف��ي الصناعات القائمة أو الجديدة
وبالتالي على العمالة ،خالل السنوات الثالث المقبلة»،
الفتا ً إلى أنّ «هذا األمر يحتاج إلى دراسات علمية ودقيقة
مبنية على معطيات لتكوين ّ
ملف عن األثر االقتصادي لهذا
القانون».
وق��ال :نحن في عالم ت��زداد فيه المنافسة الداخلية
والخارجية ،أي بين ال��ذي ينافسنا في أسواقنا ،ومن
ننافسه في أسواقه .ورغم أنّ الصناعات الغذائية في لبنان
تع ّد من الصناعات الرائدة والقادرة على المنافسة ،إال أنها
في حاجة إلى تطوير دائم لتقوية قدراتها التنافسية .ولكن
أمام كلفة اإلنتاج المرتفعة والتي سنعمل على خفضها،
وأمام المنافسة وحجم سوقنا في لبنان والخارج ،ال ب ّد
من التشجيع على االبتكار والتطوير واالستثمار في هذا
القطاع.
وأضاف :إنني أتبنى المشروع المقدّم إلى وزارة المال
بالنسبة إلعطاء حوافز للمؤسسات التي تقوم باألبحاث

والتطوير بشكل إعفاء حتى نسبة 5في المئة من حجم
�رس��خ دور معهد البحوث الصناعية،
أعمالها .وس��ن� ّ
وبرنامج إنجازات البحوث الصناعية «ليرا» بالتعاون مع
الجامعات ،للمساعدة على وضع خطة واضحة للبحث
الصناعي .وقد بحثت مع سفيرة االتحاد األوروبي أنجيلينا
إيخهورست في مواضيع عدّة لتعزيز سبل التعاون ودعم
القطاع الصناعي في لبنان ،وأب��رز ه��ذه النقاط كانت
إنشاء وتأهيل البنى التحتية في المناطق الصناعية ونقل
االبتكار والتكنولوجيا ،وهذا األمر يقتضي من الصناعيين
أن يقدموا مشاريع واضحة تحتاج إلى تطوير ،فضالً عن
تطوير القدرات اإلداري��ة والتخطيطية ل��وزارة الصناعة
والقطاع الصناعي».
ودعا الحاج حسن الصناعيين إلى مواصلة «التزامهم
الكامل بالمواصفات والمعايير اللبنانية وبشروط سالمة
ال��غ��ذاء ،والمخالفين إل��ى التوقف المخالفة التي تض ّر
بالمواطن واالقتصاد» ،مشيرا ً إلى «أنّ االلتزام بالمواصفات
وبسالمة الغذاء ليس اختيارياً ،بل هو واجب وطني ومهني
وأخالقي مفروض على جميع المعنيين بذلك.
كما دعا إلى «وضع لوائح إيجابية وسلبية باالتجاهين
في المفاوضات التجارية التي نجريها ،حماية لمنتجاتنا
الوطنية ،وهذا ما تلجأ اليه كل الدول» .وقال :إنّ الناتج
المحلي في لبنان أقل من  50مليار دوالر ،والعجز التجاري
السنوي نحو  10مليارات « ،فهل يجوز أن يساوي عجزنا
التجاري في خمس سنوات حجم ناتجنا المحلي خالل
عام كامل؟ كيف سنبني اقتصادا ً سليما ً اذا استمرينا في
هذا النهج؟

عقد اجتماع ًا مع كبار موظفي الوزارة

�شه ّيب :ه ّمنا الأول المزارع
وتح�سين نوعية الإنتاج
أكد وزير الزراعة أكرم شهيّب «السعي إلى تعزيز المراكز
اإلقليمية للوزارة لتخفيف األعباء عن المزارعين» ،مشددا ً
على «سياسة األبواب المفتوحة في الوزارة ،ألنّ المزارع
هو همنا األول كما سالمة اإلنتاج الزراعي وتطويره على
مستوى النوعية والجودة».
ولفت شهيب خالل اجتماع لكبار موظفي ال��وزارة في
حضور المدير العام لويس لحود إلى «اآلث��ار السلبية
للصقيع والجفاف على المزارعين وبساتينهم وحقولهم،
وهو ما يحتم استنفار ك ّل الطاقات لتخفيف االنعكاسات
السلبية والعمل للعناية بالمزارع ومساعدته في إنتاجه
إلى أي منطقة أو فئة سياسية أو طائفة أو مذهب انتمى».
وش���دّد وزي��ر ال��زراع��ة على «ال��ع��دل ف��ي التقديمات،
باإلضافة إلى تنشيط العمل في الوزارة والمراكز اإلقليمية
لمساعدة المزارعين على مواجهة الكوارث والصمود في ظل
المعاناة االقتصادية واإلنتاجية والمناخية الضاغطة».
كما طلب «تسريع إنجاز معامالت المواطنين وعدم
تأخير أي معاملة والعمل على تأمين مصلحة الناس
بشفافية ووفقا ً للقوانين واألنظمة المرعية اإلج��راء ،ألنّ

القوانين واألنظمة وضعت لخدمة المواطنين وليس
لعرقلة معامالتهم».
وق��ال :ال تسمحوا بأي خلل في كل ما يرتبط بمسألة
سالمة الغذاء والتي تشكل أولوية مطلقة الرتباطها بصحة
اللبنانيين وسالمتهم ،الفتا إلى دور اللجنة التي شكلت من
المديرين العامين للزراعة والصحة واالقتصاد والصناعة
والبيئة ولجنة الصحة النيابية لضمان سالمة الغذاء.
وشدد شهيب على «تفعيل مختبرات الوزارة وتطويرها
وتأمين مستلزمات هذا التطوير والتقيد التام بالمعايير
الضامنة إلنتاج زراع��ي سليم وبمعايير سالمة الغذاء
العالمية» ،داعيا إلى «التشدّد في قمع التعديات على
الثروة الحرجية وتفعيل التصدّي لقطع األشجار بالتطبيق
الصارم للقوانين ذات الصلة».
ور ّك��ز المدير العام للوزارة لويس لحود على أهمية
«سرعة إنجاز المعامالت والتخفيف على المواطن» ،مشددا ً
على «ضرورة تطبيق القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء،
إن في اإلنتاج المحلي أو في المنتجات المستوردة عبر
الحجر الصحي الزراعي والبيطري في المطار والمرافئ».

مزارعو البقاع يطالبون بو�ضع برنامج
منهجي لمواجهة التقلبات المناخية
ّ
عقد تج ّمع المزارعين في البقاع
اجتماعا ً في رياق أمس ،بحضور
رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة
عمر الخطيب ،وناقش ما يعانيه
القطاع من كوارث وآخرها موجة
ال��ص��ق��ي��ع ال��ت��ي ض��رب��ت ال��ب��ق��اع
ليل االثنين الفائت وم��ا خلفته
م��ن خسائر ت��ض��اف إل��ى معاناة
المزارعين بسبب موجة الجفاف.
وتحدث رئيس التجمع إبراهيم
ترشيشي خالل االجتماع ،وأشار
إل��ى أنّ «موجة الصقيع األخيرة
أدت إلى تلف أكثر من  80في المئة
من المنتجات الزراعية واألشجار
المثمرة على أنواعها ،وقد طالت
سهل البقاع بالكامل من مشارف
ص��غ��ب��ي��ن إل���ى س��ه��ول بعلبك-
الهرمل.
وك��ش��ف ترشيشي ع��ن تضرر
األش���ج���ار ال��م��ث��م��رة وال��خ��ض��ار
ومساحات واسعة من األراض��ي
ال��م��زروع��ة ب��ال��ش��ع��ي��ر وال��ق��م��ح،
«بسبب مشكلة انحباس األمطار
التي لم تتع َّد نسبتها  30في المئة
من المعدل العام».
كما طالب وزارة الزراعة «بتح ّمل
مسؤولياتها واإليعاز للهيئة العليا
لإلغاثة بتقدير األضرار ومساعدة

خالل االجتماع الزراعي في رياق
المتضررين ووضع برنامج منهجي
لمواجهة التقلبات المناخية»،
داعيا ً جميع المزارعين إلى اجتماع
مركزي في غرفة التجارة في زحلة
ظهر غد السبت.

الخطيب

وفي هذا اإلط��ار ،طلب الخطيب
من الحكومة ووزارة ال��زراع��ة أن
«تحثا الهيئة العليا لإلغاثة على

(أحمد موسى)
التدخل لمساندة القطاع الزراعي
والعمل على إق��رار التعويضات
المناسبة» ،مؤكدا على ض��رورة
«إق��ام��ة ال��س��دود وب��رك التخزين
ومراقبة استخدام المياه الجوفية
ومياه الشفه وكذلك مياه الزراعة
وال��ص��ن��اع��ة وتنظيمها ،وإق��ام��ة
محطات لتكرير المياه المبتذلة
ال��ت��ي يمكن استخدامها ف��ي ريّ
المزروعات».

