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اقت�صاد

رداً على بيان االتحاد الأوروبي

ٌ
أهم
ح�ضرت �
إر�شادات في تعميمه وغابت عنه �أخرى �أكثر و� ّ

زعيتر :لبنان ملتزم بالمعايير الدولية

وزير البيئة ي�ستنجد بالجمعيات الأهلية للتوعية حول ا�ستخدام المياه

أثارت تصريحات وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر
األخيرة في موضوع سالمة الطيران المدني التي أكد فيها أنه
ّ
يحق لالتحاد األوروبي مراقبة مدى تطبيق لبنان معايير
ال
السالمة العالمية ،مستغرباً« :الصحوة األوروبية على حض
لبنان على تطبيق القانون الصادر منذ عام  ،»2002واضعا ً
األمر في «إطار الضغوط على لبنان ،التي لم تتضح أهدافها
حتى اآلن» ،صدر عن بعثة االتحاد األوروبي بيانا ً أعلن فيه
«رفض البعثة القاطع» لتصريحات زعيتر.
وجاء في البيان« :لقد التزمت المنظمة الدولية للطيران
المدني وسلطات االتحاد األوروب��ي في بروكسيل بصورة
بناءة مع السلطات اللبنانية وسعت إلى الحصول على
ضمانات في شأن آليات اإلشراف على سالمة الطيران في
لبنان .كما طالبت مرارا ً الحكومة اللبنانية بإنفاذ التدابير
التي ينص عليها القانون  .2002/481وفي  10نيسان
الماضي ،ذك��رت المفوضية األوروب��ي��ة المديرية العامة
للطيران المدني في لبنان بالحاجة الملحة إلنفاذ القانون،
فضالًَ عن إعطاء إجابات ملموسة للمنظمة الدولية للطيران
المدني بغية إيجاد حلول للتحديات الحالية التي تواجهها
سالمة الطيران .وتجدر اإلشارة إلى أنّ المفوضية األوروبية
تقدم مساعدة فنية حتى يتمكن لبنان من معالجة هذه
المسألة».
من جهته ،رد زعيتر في حديث تلفزيوني أمس على ما
جاء في بيان االتحاد ،معتبرا ً أنّ «القانون رقم 2002/481
المتعلّق بتشكيل الهيئة الوطنية إلدارة الطيران المدني تت ّم

متابعته مع رئيس الحكومة ،وأنّ معايير السالمة العامة
المس به ،أل ّنه يتعلق بأرواح
للطيران شيء مقدس ممنوع
ّ
الناس ويش ّكل أولوية قصوى لنا».
ولفت إلى أنّ «لبنان ملتزم بالمعايير الدولية كافة ،واللقاء
مع سفيرة االتحاد األوروبي والبعثة األوروبية كان واضحا ً
بالنسبة للمعايير ،إنما القرار  481ومعايير السالمة الدولية
غير مرتبطين ببعضهم البعض» .وقال« :إنّ عدم وجود هيئة،
ال يعني أنّ معايير السالمة غير موجودة ،لكن ك ّل الموضوع
أنّ هناك قوانين جديدة يجب أن نواكبها» .وأض��اف« :إنّ
شركة الميدل إيست حائزة على جميع التراخيص األوروبية
مع العلم أنها غير مجبرة على هذه الفحوصات» ،موضحا ً أنّ
«نتائج الفحوصات من سلطات الطيران المدني األوروبي
على طائرات الميدل إيست في أوروبا جاءت أعلى مستوى
بكثير من نتائج الشركات األوروبية من حيث السالمة ،وأنه
ال خشية على السالمة العامة وال على أمن الطائرات».
وشكر زعيتر السفيرة إيخهورست والبعثة األوروبية على
إهتمامهم ،لكنه قال« :إنّ ما صدر اليوم من بيان عن بعثة
االتحاد األوروبي فاجأني ،وإذا كانت الدوافع معايير السالمة
العامة فهذا من عمل الحكومة اللبنانية أ ّوالً ،واختيارنا
لألشخاص الذين سيتولون مهام الهيئة هي من اختصاص
إداراتنا الرسمية التي ستقوم باختيارهم ،وضمن آلية معينة
للتعيين ،ولن نستورد أشخاصاً ،ال من االتحاد األوروب��ي
أو غيره .من هنا أقول إنّ الربط غير جائز بين ما تطالب به
البعثة في شأن القرار والسالمة».

السفير الياباني خالل االحتفال
رع���ى س��ف��ي��ر ال��ي��اب��ان سيتشي
أوت��س��وك��ا احتفال افتتاح وح��دات
تكرير المياه لـ 14مدرسة في قرى
ات��ح��اد بلديات س��اح��ل ال��زه��ران��ي،
وقد جهزت المشروع سفارة اليابان
واالت���ح���اد ،ب��ال��ت��ع��اون م��ع منظمة
الصحة العالمية و«اليونيسف»
والمركز اللبناني إلدارة استهالك
ال��م��ي��اه وت��رش��ي��ده��ا ،ف��ي متوسطة
الصرفند في حضور رؤساء بلديات
الزهراني وفاعليات تربوية وثقافية.
وأك����د س��ف��ي��ر ال��ي��اب��ان« :أه��م��ي��ة
الحفاظ على المياه ،وأهمية المياه

صالحة للشرب ،وب��م��ا أنّ المياه
ليست متوافرة بكثرة في كل مكان،
علينا أن نقتصد في استخدامها بقدر
ما نستطيع».
وأش��ار أوتسوكا إلى أنّ «اليابان
إل��ى جانب وك���االت األم��م المتحدة
المختصة ،ماضية في ترويج حمالت
تتعلق بسالمة المياه ،وتتعاون مع
الشعب اللبناني في ه��ذا المجال،
وإننا في غاية السعادة بعد تجهيز
وحدات تكرير المياه في  14مدرسة
في هذه المنطقة ،ومن اآلن يمكنكم
تناول المياه الصالحة للشرب».

الملتقى االقت�صادي التركي  -العربي

�أبو زكي :نجاحه ي�ؤكد عمق العالقات
تستضيف مدينة إسطنبول التركية للسنة التاسعة
على التوالي« ،الملتقى االقتصادي التركي-العربي»،
الذي ينعقد يومي  28و 29أيار الجاري.
ويستقطب المؤتمر كل ع��ام نحو  400مشارك من
بينهم عدد من ال��وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين
العرب واألت��راك ،وق��ادة المصارف ومؤسسات األعمال
والمال واالستثمار من تركيا ودول المنطقة ،ومؤسسات
التمويل والتنمية اإلقليمية والدولية ،ممثلين عن الهيئات
االقتصادية في تركيا مع جمع واسع من المستثمرين
ورج���ال األع��م��ال ال��ع��رب المهتمين بتطوير عالقاتهم
ّ
واالطالع
التجارية واالقتصادية والسياحية مع تركيا،
على ف��رص االستثمار المتاحة فيها ،كما يستعرض
المؤتمر عبر جلسة خاصة فرص االستثمار في عدد من
األسواق العربية الرئيسية.
ّ
وينظم الملتقى ،مجموعة االقتصاد واألعمال باالشتراك
مع الحكومة التركية ممثلة ب��وزارة المال وبالتعاون
مع كل من بورصة اسطنبول ،الوكالة الحكومية لدعم

يهب إلى تح ّمل مسؤولياته.
جيّد ج ّدا ً أن نجد وزيرا ً نشيطا ً ّ
وخي ٌر أن نصل متأخرين من ألاّ نصل أبداً ،ولكن الناس ،وبلغتهم
المحكية يقولون« :اللي بيعمل منيح بيكمله».
يصح هذا الكالم في خطوات وزير البيئة محمد المشنوق،
ربما
ّ
ألي نشاط متعلّق
الذي نراه منذ تسلّمه حقيبة الوزارة ،حاضرا ً ّ
بالبيئة .أ ّما أمس ،فكانت خطوته ناقصة نوعا ً ما ،ال من ناحية
أهميتها ،بل من خالل تفاصيلها التي غيّبت أمورا ً مهمة.
وجه وزير البيئة محمد المشنوق تعميما ً إلى الجمعيات
أمسّ ،
األهلية التي ُتعنى بالبيئة ،ر ّكز فيه على أهمية ترشيد استهالك
المياه .وجاء في التعميم« :تعتبر المياه من أهم الموارد الطبيعية
في لبنان وأثمنها ،إلاّ أنّ لبنان يواجه تحدّيات هائلة في تلبية
المحلي على المياه لجهة الكمية والنوعية ،نتيجة تأثيرات
الطلب
ّ
النم ّو السكاني المتسارع والتمدّن العمراني والنم ّو االقتصادي
والتغيّر المناخي.
مه ّم جدا ً هذا الكالم ،لكننا عندما قرأنا النصائح اإلرشادية،
وجدنا التعميم متعاميا ً عن نصائح أخرى أكثر أهمية ،ومنها على
سبيل المثال :غسل السيارات ،عدم االستفادة من مياه األمطار،
عدم االستفادة من مياه السيول ،أو حتى البحر ...والالئحة
تطول.
وجاء في تعميم الوزارة:
نصت عليه المادة الرابعة من
«انطالقا ً من مبدأ التعاون الذي ّ
قانون حماية البيئة رقم  ،2002/444الذي يقضي بأن تتعاون
السلطات العامة والمحلية والمواطنون على حماية البيئة على
كل المستويات ،وبما أنّ الهيئات األهلية التي ُتعنى بشؤون
البيئة تم ّثل ركنا ً أساسيا ً تكامليا ً مع القطاعين العام والخاص،
وحاجة ضرورية لتوجيه الرأي العام نحو األهداف البيئية،
وبغية المساهمة في التخفيف من آث��ار أزم��ة المياه على كل
المواطنين والمحافظة على سالمتها ،من هذا الواقع ،فإننا ننظر
بأهمية بالغة إلى دور الجمعيات األهلية ،في تعميم السلوكيات
صديقة البيئة ،في موضوع ترشيد استهالك المياه من خالل
موجهة إلى مختلف الجهات المعنية،
تنفيذ حمالت توعوية
ّ
مع اإلشارة إلى أن وزارة البيئة وضعت إرشادات بيئية حول
ترشيد استهالك المياه داخل المنزل وخارجه يمكن االستئناس
بها».
وجاء في التعميم السؤال التالي« :هل تعلم أنّ أقل من  1في
المئة من المياه المتو ّفرة على سطح األرض يمكن استخدامها
من قبل الناس؟» ،الفتا ً إلى أنّ «أمن المياه العذبة يعتبر اليوم
قضية عالمية بسبب زيادة استخدام الموارد المحدودة من قبل
عدد السكان المتزايد ،إلى جانب النقص في تو ّفر المياه بسبب
سوء اإلدارة ،وإزال��ة الغابات وزي��ادة التلوث .لذلك ،فإنه من
المهم ،أكثر من أيّ وقت مضى ،استخدام مياهنا بطريقة رشيدة،
وعدم هدرها».
وتض ّمن التعميم بعض الممارسات اليومية التي تساهم في
المحافظة على المياه ومنها« :يمكننا توفير كميات كبيرة من
المياه من خالل ا ّتباع تغييرات بسيطة في حياتنا اليومية،
وال��ت��ي تساهم ف��ي المحافظة على دي��م��وم��ة وج���ود المياه
واستمراريته لألجيال الحالية والمستقبلية ،وتوفير األموال.

ال�سفير الياباني يرعى افتتاح
وحدات تكرير المياه في الزهراني

النظيفة ،ألننا ال نستطيع االستغناء
عن المياه في حياتنا» .وأض��اف:
«إنّ الحكومة ،البلديات ،المجتمعات
والمدارس تبذل كل ما في وسعها من
أجل توفير المياه النظيفة والسليمة
للناس .لدينا مياه األمطار في فصل
الشتاء ،ولكنها ليست متوافرة في
الصيف ،لذلك علينا تجميع هذه
األمطار وتخزينها».
وق�����ال« :ن��ح��ن ف���ي ح��اج��ة إل��ى
خ��زان��ات مياه وشبكات لتوزيعها
إلى المدن والقرى ،كذلك نحتاج إلى
بعض الوسائل لتنظيفها كي تصبح

طي
أحمد ّ

وتشجيع االستثمارات في تركيا  ،ISPATومجلس
العالقات االقتصادية الخارجية في تركيا .DEIK
وكان الملتقى استقطب في دورات��ه السابقة رؤساء
حكومات :لبنان ،س��وري��ة ،قطر ،ال��ع��راق ،فلسطين،
الصومال إضافة إل��ى حوالى  50شخصية من وزراء
المالية والخارجية واالقتصاد واالستثمار ناهيك عن
مشاركة حوالى الستة آالف من قيادات األعمال العربية
والتركية.
وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة االقتصاد واألعمال
رؤوف أبو زكي «أنّ الملتقى باستمراره السنوي المنتظم
وباستقطاب القيادات العليا الحكومية والخاصة على
مدى تسع سنوات ،يؤكد أهمية ونجاح هذا الملتقى كما
يؤكد عمق العالقات العربية – التركية».
وقال« :إذا كانت هذه العالقات تم ّر في مرحلة فتور بين
تركيا وبعض دول «الربيع العربي» ،فإنّ ذلك ال يعدو
كونه غيمة صيف ،إذ أنّ القناعات والرغبات والمصالح
ستساعد على تجاوز هذه المرحلة االستثنائية».

إرشادات

ومن اإلرشادات حول استخدام المياه داخل المنزل:
ـ الكشف على كافة التجهيزات (الحنفيات ،الدوش ،األنابيب،
المراحيض.)...
ـ إصالح تس ّرب المياه .إذ يمكن أن تصل كمية تس ّرب المياه
من المرحاض إلى  757ليترا ً يومياً .للكشف عن تس ّرب المياه

من المرحاض ،يمكن إضافة نقاط قليلة من مواد تلوين الطعام
إلى خزان مياه المرحاض .فإذا كان هنالك تس ّرب للمياه ،يظهر
اللون في المرحاض في غضون  15دقيقة( .يجب تنظيف خزان
المياه بعد إجراء االختبار كي ال تظهر بقع التلوين في الخزان).
ـ استخدم المياه بالقدر الذي تحتاجه فقط .ال تدع المياه
تجري من دون داع.
ـ أقفِل الحنفية أثناء غسل الشعر أو اليدين.
ـ خذ «دوشاً» بدال ً من ملء حوض االستحمام .إن ملء حوض
االستحمام يتطلّب حوالى  265ليترا ً من المياه ،في حين أخذ
«دوش» لمدة خمس دقائق يتطلّب  38إلى  95ليترا ً من المياه.
ـ إذا كان من الضروري استخدام حوض االستحمام ،قم بس ّد
مهرب المياه قبل البدء بعملية تعبئة المياه واعمل على ملء
نصف الحوض فقط.
ـ ال تترك الحنفية مفتوحة أثناء غسل أسنانك ولدى الحالقة.
هل تعلم أنه عند ترك الحنفية مفتوحة أثناء تنظيف أسنانك
بالفرشاة ،فإنك تستهلك ما يزيد عن  30ليترا ً من المياه بكل
بساطة.
ـ قلّل حجم خزان المرحاض إذا كان ذلك ممكناً.
ـ استخدم الحنفيات والص ّمامات التلقائية والمراحيض التي
تو ّفر استهالك المياه ،أو َ
ض ْع وعا ًء من البالستيك مملو ًء بالماء
في خزان المرحاض لتقلل من حجمه.
ـ إغسل الفواكه والخضار في وعاء بدال ً من ترك المياه جارية.
ـ ال تستخدم الماء لتذويب األطعمة المج ّمدة ،بل ضعها في
البراد طوال الليل.
ـ أكشط األطباق بدال ً من شطفها قبل وضعها في آلة غسل
األواني.
الغسالة أو آلة غسل األواني عندما تكون في سعتها
ـ استعمل
ّ
الكاملة ،واختر البرنامج الذي يحدّد المستوى المناسب للمياه.
ومن اإلرشادات الواردة في التعميم حول العشب والحدائق:
ـ إخ َتر أن��واع النباتات المحلية التي تتكيف مع المناخ
المناسب وتتح ّمل الجفاف .استخدم النباتات المحلية مع
تصاميم مناسبة للتقليل من استخدام مياه الريّ  ،وكذلك الح ّد
من انجراف التربة ،ولتخفيض تكاليف الصيانة ،والمحافظة
على الموارد الطبيعية.
ـ حافظ على األشجار والشجيرات الموجودة كونها تتطلّب

«ال�صفدي» تنظم ندوة
عن الزراعة خارج التربة
ّ
نظمت «مؤسسة الصفدي» في مركزها الزراعي في دير دلوم  -ع ّكار ،ندوة
زراعية عن «الزراعة خارج التربة» ،شارك فيها نحو عشرين مزارعا ً ومهندسا ً
زراعيا ً من مختلف مناطق عكار ،وحاضر فيها المهندس الزراعي باسم الخوري.
وقدم الخوري عرضا ً تفصيلياً ،لجهة التعريف بمفهوم الزراعة خارج التربة،
شح المياه.
وأنواعها ،واألسباب العديدة لتطورها وانتشارها في العالم ،وأبرزها ّ
ولفت إلى مع ّوقات انتشار هذه الزراعة في منطقة البحر المتوسط ،فهي ال تزال
في بدايتها ،ثم شرح إيجابيات هذه الزراعة ومن بينها توفير المياه بنسبة  50في
المئة ،والتخلص من مشاكل التربة ،تخفيف تلوث المياه الجوفية ،التوفير في
استعمال األسمدة واستغالل المساحة الزراعية بشكل أفضل.
وتطرق إلى سلبيات اعتماد هذه الزراعة «ومن بينها كلفة االستثمار المرتفعة،
والحاجة الدائمة إلى توافر الكهرباء ،خصوصا ً للزراعة المائية ،وصعوبة توافر
الخبرات الالزمة نظرا ً إلى حداثة هذا النوع من الزراعة في لبنان».
ومن جهة أخرى ،أشار الخوري إلى «أهمية اعتماد تقنية الزراعة خارج التربة
لما تؤ ّمنه من وفرة في مياه الري واألدوية ،التي ّ
حض على استخدامها في الوقت
المناسب ،مع المداورة واحترام فترات التحريم لكل دواء ،خصوصا ً مع استعمال
المصائد الالصقة لمكافحة الحشرات».
وشجع المزارعين على استخدام التقنيات الحديثة لتخفيف األعباء الزراعية،
وبالتالي خفض كلفة اإلنتاج ،وأعطى مثاال ً على ذلك :إنشاء البيوت المحمية ذات
الجوانب العمودية من أجل االستفادة من المساحة الزراعية كاملة ،باإلضافة
إلى الشبك على الجوانب منعا ً لدخول الحشرات ولتخفيف الرطوبة داخل البيت
المحمي .وقد جرى التركيز أيضا ً على النظام العمودي إلنتاج الفراولة.
ثم قدم الخوري عرضا ً بالصور واألرقام لنتائج تطبيقات مؤسسة الصفدي
لهذه الزراعة على أربعة محاصيل.
وفي نهاية اللقاء ،انتقل الجميع إلى البيت المحميّ ،
ليطلعوا عن كثب على
التطبيقات التي تن ّفذها المؤسسة حول الزراعة خارج التربة.

ن�شاطات اقت�صادية
{ استقبل وزي��ر الصناعة حسين الحاج
حسن وف���دا ً م��ن نقابة م��وزع��ي ق��واري��ر الغاز
بالجملة والمفرق ومتفرعاتها في لبنان.
وشدّد الحاج حسن على «أنّ مشروع تنظيم
بخطى ثابتة وال تراجع عنه»،
هذا القطاع يسير
ً
مطالبا ً «بضرورة التزام الموزعين بخطة العمل
المشتركة التي وضعت بالتنسيق بين وزارات
الصناعة والطاقة والمياه والداخلية والبلديات،
لجهة إلزامية تسجيل شركات التوزيع في
وزارة الصناعة وطلب ترخيص يجيز لها توزيع
الغاز ،إضافة إلى التصريح عن عدد السيارات
المولجة بعملية التوزيع».
وأ ّك��د «أنّ القارورة غير الصالحة للتعبئة
واالس��ت��خ��دام ،ه��ي مسؤولية مشتركة بين
شركات التعبئة والتوزيع ،وتقع عليهما عملية
تلفها» ،داعيا ً إل��ى «القيام بأعمال الصيانة
ال��دوري��ة للقوارير م��ن أج��ل المحافظة على
مطابقتها مواصفات ومعايير السالمة العامة».
{ أشار وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان
إلى أنّ «ترابط المياه والطاقة والغذاء أصبح
واقعا ً من أجل استدامة الحياة بكل مكو ّناتها،
من أج��ل ذل��ك ف��إنّ األم��م المتحدة جعلت هذا
العنوان شعارا ً لها هذا العام».

وخالل رعايته افتتاح المؤتمر الخامس من
أسبوع المياه في بيروت بعنوان« :المياه،
الطاقة ،الغذاء ،والعالقة بالنظم اإليكولوجية
في منطقة البحر المتوسط :التحديات الراهنة
والرؤى المستقبلية» في جامعة سيدة اللويزة،
تطرق نظريان إل��ى االستراتيجية الوطنية
لقطاع المياه سنة « ،2010التي وضعتها
ال��وزارة وح��ازت موافقة مجلس ال��وزراء عام
.»2012
وقال«:حرصناخاللوضعهذهاالستراتيجية
على االنفتاح على الشركاء المحليين والجهات
المانحة ،وتأمين مناخ من التشاور والمشاركة
في هذا اإلط��ار ،كما قمنا بالتنسيق مع وزارة
يخص المساحات المزروعة
ال��زراع��ة في ما
ّ
والمساحات المروية وحاجات مياه الري ،وهو
ما يسهم في تأمين أمننا الغذائي».
وأضاف« :ر ّكزنا على أهمية إعادة استخدام
مياه الصرف الصحي المعالجة لتطبيقات
زراع��ي��ة م��ح��ددة .وتض ّمنت االستراتيجية
خطة متكاملة لبناء ال��س��دود لتأمين العجز
المائي المتوقع ،مع التركيز على توليد الطاقة
الكهربائية م��ن ه��ذه ال��س��دود حيث تسمح
الشروط الفنية بذلك».

ك ّميات أق ّل من المياه والصيانة من النباتات المزروعة حديثاً.
ـ تج ّنب اإلفراط في ريّ العشب أو الحديقة .استخدِم أجهزة
استشعار الرطوبة لتحديد احتياجات التربة من المياه ،فإن
زمني محدّد أو تقدير
هذه الطريقة أفضل من استخدام جدول
ّ
احتياجات التربة أو االعتماد على هطول األمطار .إضافة إلى هدر
المياه ،فإن اإلفراط في الريّ يمكن أن يزيد من تس ّرب األسمدة
إلى المياه الجوفية ،ويمكن أن يض ّر األعشاب والنباتات.
ـ إر ِو األشجار والشجيرات لوقت أط��ول وبوتيرة أق � ّل من
النباتات ذات الجذور السطحية التي تتطلّب كميات أقل من
المياه ولكن بوتيرة أكبر .استخدم طريقة ال��ريّ بالتنقيط
لألشجار والشجيرات.
ـ اس��ت��خ�دِم م� ّ
�رش��ات المياه األوتوماتيكية ل���ريّ العشب
والحديقة.
ـ يجب ريّ العشب أو الحديقة خالل أب��رد وقت في النهار
(الصباح الباكر هو االفضل) .إن ريّ النباتات عندما يكون الج ّو
حارا ً ومشمسا ً يتسبّب بهدر المياه ،ألن معظم المياه تتبخر قبل
أن تتمكن النباتات من امتصاصها واالستفادة منها.
ـ تج ّنب أيضا ً ري النباتات في األيام العاصفة.
ـ استخدِم الخرطوم المز ّود بمسكة التح ّكم من أجل تحديد
كمية استهالك المياه.
ـ خ ّفف من األسمدة الكيمياوية التي تع ّزز نم ّو نباتات جديدة
وتحتاج بالتالي إلى ريّ إضافي ،أو ال تستعملها مطلقاً.
ـ ِ
أضف السماد إلى التربة فهو يساعد على امتصاص الماء
واالحتفاظ بها.
ـ استخدم « »mulshحول الشجيرات ونباتات الحديقة
لتقليل ّ
تبخر المياه من سطح التربة ،وخفض نم ّو الحشائش
غير المرغوب بها.

تعاون

ربما تحتاج وزارة البيئة فعالً إلى من يساندها في تعميم
التوعية حول استخدام المياه ،وهنا يكمن دور المجتمع المدني
ووزارات أخرى ،كالتربية والتعليم العالي ،واإلعالم ،واألشغال
العامة والنقل ،وحتى الداخلية والبلدية .فمتى يشهد لبنان هذا
التكاتف من أجل إنقاذ ثروته المائية ،التي يرى البعض أ ّنها لن
تكون «ثرو ًة» في المدى المنظور؟

�إ�ضراب لـ«موظفي الإدارة» في  26و 27الجاري
ح ّذر صندوق النقد الدولي في تقرير من أنّ مناخ
الغموض السائد في أفغانستان والمرتبط باالنتخابات
الرئاسية وانسحاب قوات الحلف األطلسي ،يلقي بثقله
على النشاط االقتصادي في البالد.
ولفت إلى أنه «خالل العقد األخير ،أحرزت أفغانستان
تقدما ً جوهرياً» في مجاالت إعادة اإلعمار أو مكافحة
الفقر ،وذلك بفضل الدعم الكبير للمجتمع الدولي« ،لكن
خالل السنتين الماضيتين ،تأثر النشاط االقتصادي
بالغموض السياسي وال��وض��ع األم��ن��ي وانسحاب
ال��ق��وات الدولية ،وه��ذه المخاوف تقوض الثقة وال
تشجع المستثمرين في القطاع الخاص وتكبح النشاط
االقتصادي».
وأشار الصندوق إلى «أنّ النمو االقتصادي تدهور
في شكل كبير لينخفض من  14في المئة في  2012إلى
 3.6في المئة في  ،2013وسيتراجع أيضا ً إلى  3.2في

المئة هذه السنة».
واعتبر الصندوق أنّ «الظروف األمنية والغموض
السياسي وه��ش��اش��ة ال��م��ؤس��س��ات ال ت���زال تحتوي
النمو».
ولفت صندوق النقد إلى أنّ «هناك الكثير من العمل»،
وأوصى السلطات األفغانية بتطبيق أفضل للسياسات
الرامية إلى تعزيز القطاع المصرفي وتحسين اإلدارة
االقتصادية وقدرة الدولة على جباية الضرائب.
يشار إل��ى أنّ أفغانستان ،وه��ي إح��دى أكثر دول
العالم فقراً ،في مرحلة غموض تغذيها أعمال العنف
المتواصلة وانتخابات رئاسية يفترض أن تحدد خليفة
الرئيس حامد كرزاي ،وهو الرئيس الوحيد الذي حكم
البالد منذ سقوط نظام طالبان في نهاية .2001
وسيتعين على الرئيس الجديد أن يعزز اقتصادا ً
يعتمد في شكل كبير على المساعدة الدولية.

ارتفاع واردات ال�صين من النفط الإيراني الخام
ارتفعت واردات الصين من النفط اإليراني الخام ،لتصل
إلى مستوى قياسي عند حوالى  800ألف برميل يوميا ً في
نيسان ،وبذلك ترتفع واردات األشهر األربعة األول��ى من
العام فوق مستويات ما قبل تشديد العقوبات الغربية في
.2012
وأظهرت بيانات جمركية ارتفاع واردات الصين من الخام
اإليراني  115.3في المئة على أساس سنوي في نيسان
إلى  799ألفا و 865برميال يومياً ،في تسارع لوتيرة زيادة
وارداتها من إيران عقب اتفاق نووي في تشرين الثاني سمح
بتخفيف العقوبات على طهران.
وفي نيسان ،استوردت الهند نحو  225ألف برميل يوميا ً
من الخام اإليراني ،واشترت كوريا الجنوبية  135ألف برميل

يومياً .ويتجاوز إجمالي صادرات إيران إلى آسيا بعد إضافة
واردات الصين سقف المليون برميل يوميا ً لشهر آخر.
وعلى أساس يومي زادت واردات الصين في نيسان 44
في المئة من  555ألفا و 182برميال يوميا ً في آذار.
وسجلت واردات الصين في أول أربعة أشهر من العام
 618ألفا و 170برميال يوميا ،بزيادة  54.5في المئة عنها
قبل عام.
وارتفعت واردات الصين من النفط بما يزيد على 20
في المئة في نيسان مقارنة بها قبل عام ،وسجلت مستوى
قياسيا ً عند  6.78ماليين برميل يوميا بحسب البيانات
الرسمية ،وذلك بفضل ارتفاع الطلب الموسمي ومؤشرات
على تكوين مخزونات.

الو�ضع الأمني وال�سيا�سي
يلقي بثقله على االقت�صاد الأفغاني
الحاج حسن مجتمعا ً إلى وفد موزعي الغاز
{ عرض وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم
أوض��اع القطاع الصناعي مع رئيس جمعية
الصناعيين اللبنانيين ف��ادي الجميّل ،الذي
لفت إل��ى أن��ه ع��رض مع حكيم «واق��ع ق��درات
القطاع الصناعي ،وبعض السياسات المعتمدة
في البلدان األخرى منها األوروبية ومقاربتها
لتشجيع اقتصادها».
وأضاف« :تابعنا بعض القضايا الصناعية
ومنها معالجة أوض��اع القطاعات استكماال

لالجتماعات التي تحصل في وزارة الصناعة
بشأن وضع بعض الحمايات لإلنتاج الصناعي
الوطني .كما تناولنا أكالف اإلنتاج غير المتكافئة
التي ترزح تحت وطأتها القطاعات الصناعية،
وشددنا على ضرورة معالجة أوضاع القطاعات
التي تعاني من أكالف الطاقة المكثفة».
من جهته ،أ ّكد حكيم الحاجة إلى «سياسة
موحدة طويلة األمد تأخذ الصناعة
اقتصادية
ّ
اللبنانية الحيّز األكبر منها».

ح���� ّذر ص���ن���دوق ال��ن��ق��د ال��دول��ي
ف��ي تقرير م��ن أنّ م��ن��اخ الغموض
السائد في أفغانستان والمرتبط
باالنتخابات الرئاسية وانسحاب
قوات الحلف األطلسي ،يلقي بثقله
على النشاط االقتصادي في البالد.
ول��ف��ت إل���ى أن���ه «خ��ل�ال العقد
األخير ،أح��رزت أفغانستان تقدما ً
جوهرياً» في مجاالت إعادة اإلعمار
أو مكافحة الفقر ،وذلك بفضل الدعم
الكبير للمجتمع الدولي« ،لكن خالل
السنتين الماضيتين ،تأثر النشاط
االق��ت��ص��ادي بالغموض السياسي
والوضع األمني وانسحاب القوات
ال��دول��ي��ة ،وه��ذه المخاوف تقوض

الثقة وال تشجع المستثمرين في
ال��ق��ط��اع ال��خ��اص وتكبح النشاط
االقتصادي».
وأش��ار الصندوق إلى «أنّ النمو
االق��ت��ص��ادي ت��ده��ور ف��ي شكل كبير
لينخفض م��ن  14ف��ي ال��م��ئ��ة في
 2012إلى  3.6في المئة في ،2013
وسيتراجع أيضا ً إلى  3.2في المئة
هذه السنة».
واعتبر الصندوق أنّ «الظروف
األم��ن��ي��ة وال���غ���م���وض ال��س��ي��اس��ي
وهشاشة المؤسسات ال تزال تحتوي
النمو».
ولفت صندوق النقد إلى أنّ «هناك
الكثير من العمل» ،وأوصى السلطات

األفغانية بتطبيق أفضل للسياسات
الرامية إلى تعزيز القطاع المصرفي
وتحسين اإلدارة االقتصادية وقدرة
الدولة على جباية الضرائب.
يشار إل��ى أنّ أفغانستان ،وهي
إح��دى أكثر دول العالم ف��ق��راً ،في
مرحلة غموض تغذيها أعمال العنف
المتواصلة وان��ت��خ��اب��ات رئاسية
يفترض أن تحدد خليفة الرئيس
حامد ك��رزاي ،وهو الرئيس الوحيد
ال��ذي حكم البالد منذ سقوط نظام
طالبان في نهاية .2001
وسيتعين على الرئيس الجديد أن
يعزز اقتصادا ً يعتمد في شكل كبير
على المساعدة الدولية.

