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اقت�صاد

حقيقة االقت�صاد الكرد�ستاني بعيد ًا من «بروباغندا» الإعالم
} مرفان شيخموس
احت ّل إقليم كردستان العراق ،أو كما يفضل
الكرد العراقيون تسميته أرض كردستان،
مكانا ً ب���ارزا ً ف��ي ن��ش��رات األخ��ب��ار والمواقع
اإلخبارية المحلية منها واإلقليمية والدولية
أيضاً ،وذلك الرتباط دور هذا اإلقليم بالكثير
من األح���داث الكبرى التي شهدتها الساحة
العراقية منذ أكثر من نصف قرن.
بعيدا ً من كالم السياسة التي لها أصحابها
وروادها سنعمل على توضيح نقاط الضعف
وال��ق��وة في ركائز اقتصاد اإلقليم علنا نفي
بالغرض .
يمثل قطاع النفط ركيزة أساسية لالقتصاد
ف��ي ك��ردس��ت��ان ال���ع���راق ،وت��ش��ي��ر ت��ق��دي��رات
اقتصادية إلى احتواء اإلقليم على أكثر من
 45مليار برميل من البترول .أما التجارة
فهي تعتبر الركيزة الثانية في مصادر الدخل
القومي لإلقليم ال��ذي تربطه عالقة وثيقة
بالجانب التركي حيث يبلغ حجم التبادل
التجاري بينهما  6مليارات دوالر .وتنشط
ضمن اإلقليم أكثر م��ن  200شركة تركية،
باإلضافة إل��ى قطاعي ال��زراع��ة والسياحة
أيضاً.

الكمية المنتجة
والمصدّرة من النفط

وصل معدل تصدير النفط من اإلقليم ومدينة
كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد ،في
العشرين من شهر نيسان المنصرم ،إلى أعلى
مستوياته ،وأعلن طوني ه��اي��وارد ،المدير
التنفيذي لشركة ( )Genel Energyالتي
تنتج النسبة األكبر من النفط في كردستان،
أنّ مستوى تصدير النفط من اإلقليم ،وصل
إلى  650ألف برميل نفط يومياً ،موضحا ً أنّ
اإلنتاج سيرتفع خالل األشهر المقبلة.
ويأتي ه��ذا االرت��ف��اع في التصدير نتيجة
االت��ف��اق النفطي األخ��ي��ر المبرم بين بغداد
وأرب��ي��ل ،وال��ذي أل��زم األخيرة برفع إنتاجها
النفطي من  170ألف برميل نفط يوميا ً بداية
العام  ،2014إلى  650ألف برميل في الوقت
الحالي.
وفي السياق نفسه ،كشف دلشاد شعبان
ن��ائ��ب رئ��ي��س لجنة ال��ث��روات الطبيعية في
برلمان ك��ردس��ت��ان أنّ اإلقليم يستخدم ما
يقارب  150ألف برميل نفط يوميا ً لالستخدام

المحلي ،عالوة على الكمية التي يتم تصديرها
إلى ميناء جيهان التركي ،الفتا ً إلى أنّ «معدل
إنتاج النفط من اإلقليم يقارب  850ألف برميل
نفط يومياً ،وسيتجاوز  900ألف برميل يوميا ً
نهاية العام الحالي».

حصة اإلقليم
ّ
من الموازنة المالية االتحادية

تبلغ حصة اإلقليم من الموازنة المالية
االتحادية  17في المئة وفق الدستور العراقي.
وتوقع مسعود حيدر عضو اللجنة المالية في
البرلمان العراقي أن ترسل الحكومة العراقية
كمخصصات
مبلغ  800مليار دينار عراقي،
ّ
مالية عن شهر نيسان المنصرم .وقال رئيس
لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي ،أريز
عبد الله ،من جهته« :بعد أن تلتزم حكومة
اإلقليم باالتفاق النفطي  100في المئة ،فإنّ
العراق سيحسب نهاية العام الجاري ،الكمية
التي ت ّم تصديرها من اإلقليم لصالح شركة
سومو ،ويتوجب أن تكون بمعدل  550ألف
برميل نفط يومياً ،وفي المقابل ،يتوجب أن
يكون إجمالي األم��وال التي قامت الحكومة
بإرسالها إلى اإلقليم ،يعادل  17في المئة من
الموازنة المالية للعراق.
وتشير المعلومات المتوافرة ع��ن كمية
الـ 650ألف برميل المصدرة يوميا ً من اإلقليم
إلى أنّ  250ألف برميل منها هي من مدينة

كركوك بواقع  100ألف برميل من حقول «باي
حسن» و«هافانا» و 150ألف برميل من «بابا
كركر» ،ولكن ليس هناك اتفاق بين حكومة
اإلقليم والحكومة االت��ح��ادي��ة ف��ي خصوص
الكمية الفائضة عن الكمية المتفق عليها بين
الجانبين.
وكانت السلطات العراقية أعلنت بتاريخ
 2014 – 5 -23اتخاذ إجراءات قانونية ض ّد
تركيا إث��ر إعالنها البدء بتصدير نفط إقليم
كردستان إلى األسواق العالمية.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان ل���وزارة النفط العراقية
باللغة اإلنجليزية« :قدمنا طلب تحكيم ض ّد
الجمهورية التركية وشركة بوتاس لخطوط
نقل النفط التابعة للدولة ،إلى غرفة التجارة
الدولية في باريس».
وي��ش��ك��ل ت��ص��دي��ر ال��ن��ف��ط خ�لاف �ا ً أس��اس��ي�ا ً
والنقطة األه��م في شق الخالفات بين أربيل
وب��غ��داد ،إذ يطالب اإلقليم بحرية التصرف
بالنفط في أراض��ي��ه في حين تحاول بغداد
فرض سلطة مركزية على صادرات النفط في
إقليم كردستان.

قطاع التجارة

يتميز إقليم كردستان بعالقات تجارية
وثيقة مع دول االتحاد األوروبي ومجموعة من
الدول العربية ،ويشير
تقرير ص��ادر عن جهاز التمثيل التجاري
المصري ح��ول نمو العالقات التجارية بين

مو�سم متميز للمحا�صيل
الزراعية ال�شتوية في �سورية
تشير التقديرات األولية ل��وزارة
ال��زراع��ة السورية إل��ى أنّ الموسم
الزراعي الحالي ،وخصوصا ً محصول
القمح «سيكون متميزا ً م��ن حيث
اإلنتاج والجودة» بفضل اإلجراءات
ال��ت��ي اتخذتها الحكومة وانتظام
وتوزع األمطار بأوقات مناسبة .ومن
المتوقع أن يصل إنتاج القمح إلى
 3ماليين طن وأن تستلم مؤسسة
الحبوب  60إل��ى  65في المئة منه
بأسعار مجزية ستحدّدها الحكومة
قريباً.
وأك��د مدير اإلن��ت��اج النباتي في
وزارة الزراعة عبد المعين القضماني
في تصريح لوكالة سانا أنّ انتظام
وتوزع األمطار التي هطلت خالل هذا
الموسم «أوصال المحاصيل الزراعية
إلى بر األمان ،وخصوصا ً محاصيل
القمح والشعير البعل والبقوليات
ال��غ��ذائ��ي��ة وال��م��ح��اص��ي��ل الطبية
والعطرية».
ولفت القضماني إل��ى أنّ نسبة
 98في المئة من المساحة المزروعة
ب��ال��ق��م��ح ال���م���روي ب��ح��ال��ة ج��ي��دة،
وبالنسبة إلى حالة القمح البعل فإنّ
 98في المئة من منطقة االستقرار
األولى والبالغة  322ألف هكتار و 94
في المئة من منطقة االستقرار الثانية
والبالغة  254ألف هكتار و 89في
المئة من منطقة االستقرار الثالثة
والبالغة  50أل��ف هكتار «بحالة
جيدة» في حين أنّ منطقة االستقرار

الرابعة التي التتجاوز مساحتها 3.5
آالف هكتار «حالتها وسط».
وفيما يتعلق بمحصول الشعير
الذي بلغت المساحة المزروع فيها
 1.16مليون هكتار والمروي منها
 60ألف هكتار ،أوضح القضماني أنّ
 96في المئة منه «بحالة جيدة» .أما
مناطق االستقرار األولى التي بلغت
مساحتها  101ألف هكتار فإنّ  95في
المئة منها «بحالة جيدة» واالستقرار
الثانية البالغة  425أل��ف هكتار
 93في المئة منها «بحالة جيدة»
واالستقرار الثالثة  213ألف هكتار
 90في المئة منها «بحالة جيدة»،
وأخيرا ً منطقة االستقرار الرابعة 92
ألف هكتار  60في المئة منها «بحالة
جيدة».
وأوض���ح القضماني أنّ الحالة
العامة للمحاصيل الطبية والعطرية
جيدة ووصلت نسبة تنفيذ زراعتها
إل��ى  128ف��ي المئة حيث وصلت
المساحات المزروعة إل��ى  99ألف
هكتار توزعت إل��ى  30أل��ف هكتار
للكمون و 4.5آالف هكتار لليانسون
و 8.3آالف هكتار لحبة البركة و5.5
آالف هكتار للكزبرة و 55هكتارا ً
للشمرة.
وأك����د م��دي��ر م��ؤس��س��ة ال��ح��ب��وب
موسى نواف العلي ،من جهته ،في
تصريح مماثل أنّ المؤسسة اتخذت
ك ّل اإلجراءات لتسهيل استالم موسم
الحبوب حيث قامت بافتتاح مراكزها

اع��ت��ب��ارا ً م��ن ي���وم أم���س الس��ت�لام
الحبوب ،وذلك بالتنسيق مع اللجان
المعنية بالمحافظات اآلمنة.
وأش��ار العلي إل��ى أنّ المؤسسة
أنهت عملية توزيع أكياس الخيش
المخصصة لتعبئة ال��ق��م��ح على
ّ
جميع المحافظات والتي ت ّم تحديد
سعرها بـ  210ليرات في المحافظات
الشمالية الشرقية و  110ليرات
لباقي المحافظات وستتم إع��ادة
ثمنها إلى المزارعين بعد استالمها
معبأة بالقمح.
ولفت العلي إل��ى أنّ المؤسسة
أمنت ك ّل مستلزمات استالم القمح
اب��ت��داء م��ن ال��رق��ائ��ق البالستيكية
والشوادر لتغطية الكميات المستلمة
وم���واد التعقيم ال��خ��اص��ة بتعقيم
الكميات التي ستخزن قبل نقلها إلى
المحافظات األخرى.
وأع��ل��ن العلي أنّ رئيس مجلس
الوزراء طلب من حاكم مصرف سورية
المركزي تأمين قيم محصول موسم
القمح الحالي ومن الجهات المعنية
األخ���رى اس��ت�لام ك��ام��ل المحصول
وتسهيل إجراءات االستالم وخاصة
شهادات المنشأ.
وك��ان العلي أعلن يوم األح��د عن
مكافأة للفالحين والمنتجين الذين
يوردون أقماحهم إلى فروع المؤسسة
ف��ي المنطقة الجنوبية والوسطى
بمقدار  28ألف ليرة سورية عن ك ّل
طن.

رغم التحديات ،كالضغوط التي تعاني منها اقتصادات
األس��واق السياحية المهمة بالنسبة إلى دب��ي ،وكذلك
أعمال الصيانة في مطار دبي الدولي التي استمرت لمدة
 80يوماً .وأشار إلى أنّ دبي سعت إلى التركيز في شكل
استراتيجي على اتباع نهج استقطاب زوار من أسواق
مختلفة بهدف الح ّد من مخاطر االعتماد على منطقة
جغرافية محدّدة.
وتابع المري« :سنواصل العمل مع شركائنا لزيادة
تنويع أسواقنا وتعزيز فرص النمو ،ومثال على ذلك
سعينا إلى تحقيق االستفادة القصوى من أسواق أوروبا
الشرقية».
وأش��ار البيان إلى أنّ التدفق من األس��واق السياحية
التقليدية بالنسبة إلى دبي شهد زخما ً مستداماً ،حيث
نمت الحركة السياحية الوافدة من معظم األسواق العشرة
التي تصدرت قائمة زوار دبي (من بينها السعودية والهند
وعمان) بنحو  8في المئة ،لكن في المقابل كان هناك أيضا ً
نمو كبير في الحركة السياحية من قبل عدد من األسواق
الناشئة ،التي تشهد نموا ً سريعا ً في الطبقة الوسطى من
ذوي الدخل المرتفع بين سكانها.

 12تريليون دوالر تكلفة الحروب في المنطقة
أظهرت دراسة حديثة صدرت عن
معهد الدراسات األمنية األوروبية
أنّ تكلفة ال��ح��روب وال��ن��زاع��ات في
المنطقة ال��ع��رب��ي��ة خ�ل�ال العقود
األخ��ي��رة تقدر بنحو  12تريليون
دوالر.
وأش���ارت ال��دراس��ة إل��ى أنّ هذه
الخسائر تعني الكلفة المالية الفعلية

للحروب زائ��د الفرص االقتصادية
التي أضاعها العرب بسبب المخاطر
االستثمارية وال تأخذ في الحسبان
ال��خ��س��ائ��ر ال��ب��ش��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة
واإلنسانية.
ولفتت الدراسة إلى أنّ االقتصاد
السوري تدهور إلى أدنى مستوى له
بسبب الحرب الدائرة رحاها هناك

قطاع الصناعة

يع ّد قطاع الصناعة حديث العهد في إقليم
ك��ردس��ت��ان ،وق��د ب��دأ اإلقليم يخطو خطواته
األول����ى ف��ي ال��ص��ن��اع��ة م��ن��ذ بضعة س��ن��وات
خلت وفق نيجرفان البارزاني رئيس حكومة
اإلقليم.
ولكن ما هي المعوقات التي تواجه اقتصاد
اإلقليم حالياً؟
أدى تصريح رئيس الحكومة نيجرفان بأنّ
حكومة بغداد مفلسة وال تملك الميزانية لتدفع
مخصصاتنا إلى إغالق أكثر من  200شركة
ّ
أبوابها والخروج من اإلقليم .أما السياحة فهي
متوقفة في شكل كلي ،وخصوصا ً أنّ اإلقليم
كان يعتمد على السياح العرب في شكل كبير.
باإلضافة إل��ى ذل��ك ،هناك أخبار مسربة
تفيد بأنّ نسبة  60في المئة من نفط اإلقليم
تذهب لصالح أميركا و 15في المئة لصالح
فرنسا و 25في المئة لشعب كردستان .كما
يذهب يوميا ً  550ألف برميل نفط يذهب من
كردستان إلى الحساب البنكي لحكومة بغداد
لصالح شركة سومو للنفط.

وفد �أميركي في �إيران هذا الأ�سبوع
لبحث فر�ص اال�ستثمار في قطاع الطاقة

دبي ا�ستقبلت  13.2مليون �سائح العام الما�ضي
أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أنّ
اإلمارة استقبلت  13.2مليون سائح خالل العام  ،2014ما
يمثل زيادة سنوية بنسبة  8.2في المئة ،وهي نسبة أعلى
بكثير من معدل النمو العالمي في ذلك القطاع البالغة 4.7
في المئة.
ولفتت الدائرة في بيان إلى أنّ هذا النمو يعكس التقدم
المستمر الذي تحرزه دبي نحو تحقيق رؤيتها السياحية
التي تهدف إلى استضافة  20مليون زائر بحلول مطلع
 .2020ودبي ،هي ثاني أكبر إمارة في دولة اإلمارات،
ال تملك م��وارد نفطية كبيرة .وقد تعرضت بقوة ألزمة
اقتصادية في عامي  2008و .2009ويستند اقتصاد دبي
في القسم األكبر منه على قطاعي العقارات والسياحة،
وتمثل العائدات النفطية  4في المئة فقط من عائداتها،
وفقا ً لمشروع موازنة عام .2015
وق��ال هالل سعيد المري ،مدير عام دائ��رة السياحة
والتسويق التجاري في دبي ،إنّ األرقام تؤكد قوة جاذبية
دبي السياحية لفئات عديدة من السياح ومن مناطق
جغرافية مختلفة ،وتؤكد على ف��رص النمو المستمر
المتاحة لها مستقبالً .وأضاف :إنّ ما حققته اإلمارة جاء

مصر واألقليم إلى ارتفاع الصادرات المصرية
إلى اإلقليم بنحو 108في المئة.
أما بالنسبة إلى االستثمارات المصرية في
اإلقليم فهي تتركز في ثالثة مشروعات بإجمالي
قيمة استثمارية تبلغ 847مليون دوالر .فيما
أفاد مسؤولون حكوميون في اإلقليم بأنّ حجم
االستثمارات اإلماراتية في اإلقليم يبلغ 16.5
مليار درهم ،أي ما يعادل  4.5مليارات دوالر،
وأشادوا على هامش «ملتقى ومعرض التجارة
واالستثمار اإلماراتي العراقي الثاني» الذي عقد
في أربيل ،بدور الدولة في دعم خطط تطوير
اإلقليم وتعزيز فرص تنمية العالقات التجارية
واالستثمارية بين اإلمارات وكردستان.
ولكن تبقى العالقة األكثر تميزا ً من الناحية
التجارية هي مع الدولة التركية على الرغم من
الخالفات في المواقف السياسية بين أنقرة
وأربيل التي أعلنت عن افتتاح خمسة معابر
تجارية ج��دي��دة ستفتح على ط��ول الحدود
العراقية التركية ،بحسب االتفاقية التي أعلنها
رئيس حكومة إقليم ك��ردس��ت��ان نيجيرفان
برزاني مع وزير الخارجية التركية أحمد داود
أوغلو منتصف آذار  .2014وتبلغ قيمة التبادل
التجاري بين الجانبين أكثر من  6مليارات
دوالر حيث يعمل ضمن اإلقليم أكثر من 200
شركة تركية كما أسلفنا سابقاً.

حتى اآلن وفي أفضل السيناريوهات
المتفائلة فإنّ إجمالي الناتج المحلي
ال��س��وري يحتاج إل��ى  30عاما ً من
النمو المتواصل وبنسبة تبلغ  5في
المئة حتى يتمكن من العودة إلى
معدالت الدخل العام التي كان عليها
في عام  2010بينما ليبيا ربما تكون
تأخرت اقتصاديا ً  10سنوات.

أعلن مسؤول إيراني أنّ وفدا ً أميركيا ً سيزور إيران هذا األسبوع لبحث فرص
االستثمار في قطاع الطاقة ،في الوقت الذي تتفاوض فيه طهران مع القوى
العالمية للتوصل التفاق نهائي في شأن برنامجها النووي.
ونقلت وكالة مهر لألنباء عن عباس شعري مساعد وزير النفط اإليراني القول
إنه «من المتوقع من زيارة الوفد األميركي هذا األسبوع ،وفي حال رفع العقوبات
عن قطاع النفط اإليراني ،أن نشهد مشاركة شركات نفط وغاز أميركية عالمية
كبرى في إيران في المستقبل».
ولم يفصح شعري عن تفاصيل ،لكنه لفت إلى أنّ ع��ددا ً من «الشركات
األوروبية ـ األميركية أبدت استعدادا ً لالستثمار في مشروعات بتروكيماويات
جديدة في إيران.
يشار إلى أنّ الواليات المتحدة فرضت عقوبات على طهران تحظر على
المواطنين األميركيين إجراء أي معامالت تجارية مباشرة أو غير مباشرة مع
قطاع النفط أو الحكومة أو أفراد على صلة بالقطاع وكذلك أي تمويل.
كما يحظر على الشركات األميركية االستثمار في قطاعي النفط والغاز في
إيران أو أي تعامالت تجارية معهما.

اليونان م�ستعدة ّ
لحل و�سط مع مقر�ضيها
أب��دت اليونان استعدادا ً للتوصل إل��ى ح� ّل وس��ط في أح��دث جولة من
المفاوضات بشأن حزمة اإلنقاذ المالي مع مقرضيها الدوليين ،لكنّ التوصل
إلى اتفاق سوف يحتاج إلى مزيد من التنازالت.
وتجري مفاوضات فنية بين الجانبين منذ يوم الخميس الماضي لبحث
اإلصالحات التي سوف تحتاج أثينا لتنفيذها مقابل االستمرار حتى النهاية
في برنامج حزمة اإلنقاذ المالي المقدمة لها .وهناك مخاوف من إفالس
اليونان في القريب العاجل ،ما يؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة اليورو.
ويتوقع مسؤولو االتحاد األوروبي أن تستمر المحادثات ،وأفاد مصدر بأنه
ال يزال هناك «الكثير من المسائل غير المحسومة» رغم اقتراب اجتماع وزراء
مالية دول منطقة اليورو المقرر في  11أيار الجاري.
وأشار وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس األسبوع الماضي إلى
وجود خالفات في شأن المعاشات ،معلنا ً أنّ حكومته «تعارض بإصرار»
طلبا ً من المقرضين في شأن المعاشات.
ومنذ شباط الماضي ،تسعى اليونان ومقرضوها (المفوضية األوروبية
والبنك المركزي األوروب��ي وصندوق النقد الدولي) إلى إيجاد ح ّل من أجل
حصول اليونان على  7.2مليارات يورو ( 8مليارات دوالر) ،وهي الدفعة
األخيرة الباقية في حزمة اإلنقاذ المالي.
ويتعين على الجانبين التوصل إلى اتفاق سريعا ً ألنّ الجزء األوروب��ي
من حزمة اإلنقاذ المالي سوف ينتهي سريانه بحلول نهاية حزيران .وفي
حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل ذلك ربما تخسر اليونان باقي المساعدات
بالكامل.
وقد نبه وزير االقتصاد اإلسباني لويس دو غيندوس إلى أنّ هدف مجموعة
يوروغروب هو «عودة النمو إلى اليونان» ،مؤكدا ً أنّ على أثينا التي قامت
بـ«مجهود كبير» أن تطبق إصالحات اقتصادية.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة «إل باييس» اإلسبانية «ال يريد أحد أن
تخرج اليونان من منطقة اليورو ،لكن يجب احترام القواعد».

«المركزي الم�صري» يبيع  500مليون دوالر
لتغطية طلبات ا�ستيراد ال�سلع الغذائية
أعلن البنك المركزي المصري أمس عن بيع  500مليون دوالر في سوق ما
بين البنوك (إنتربنك) لتغطية جميع طلبات استيراد السلع الغذائية القائمة
لدى البنوك حتى  30نيسان ،وذلك استعدادا ً لشهر رمضان.
وقال مسؤول في البنك المركزي في تصريح« :قمنا ببيع  500مليون دوالر
للبنوك بسعر  7.54جنيه على أن تقوم ببيعها للمستوردين بسعر 7.55
جنيه».
ويطرح البنك بالفعل عطاءات لبيع الدوالر في أيام األحد واالثنين واألربعاء
والخميس من ك ّل أسبوع.
وتعاني مصر نقصا ً في المعروض من العمالت األجنبية بسبب تراجع
إيرادات السياحة واالستثمارات األجنبية ،فضالً عن أنّ كثيرا ً من المغتربين
يفضلون إرسال أموالهم إلى البالد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها
على أسعار أعلى.
وتحسنت مستويات االحتياطي األجنبي لدى مصر من العملة الصعبة في
نيسان مع وصول ودائع بقيمة ستة مليارات دوالر من السعودية والكويت
واإلمارات العربية المتحدة.
ولفت المسؤول إلى أنّ عطاء يوم االثنين جاء «لتلبية احتياجات السوق
قبل رمضان من اللحوم والدواجن والشاي واأللبان والفول والعدس والذرة
والزيوت والزبد والسمن».

الم�شنوق ودربا�س وقعا مذكرة تعاون
حول انعكا�سات �أزمة النازحين
وقع وزيرا البيئة محمد المشنوق
والشؤون االجتماعية رشيد درباس
ظهر أم��س ،في مقر وزارة البيئة،
م��ذك��رة ت��ع��اون ب��ي��ن ال��وزارت��ي��ن
لتحديد األول���وي���ات ف��ي م��ج��االت
وس��ب��ل ال��ت��ع��اون ،وخ��ص��وص �ا ً في
موضوع أزمة النازحين السوريين
لجهة انعكاسات األزم��ة السورية
على البيئة ،وال سيما على صعيد
النفايات الصلبة والتعديات على
البيئة لجهة تلوث مجاري المياه
والبناء العشوائي وتأثيره على
وجهة استعمال األراضي واألنظمة
األيكولوجية.

المشنوق

وق��ب��ل ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ال��م��ذك��رة،
تحدث وزير البيئة مشيرا ً إلى بعض
م�لام��ح ال��ت��ع��اون بين ال��وزارت��ي��ن،
وقال« :إنّ وزارة البيئة تتولى اليوم
أم��ان��ة س � ّر متابعة خ��ارط��ة طريق
التنمية المستدامة في لبنان ووضع
االستراتيجية الخاصة بهذه التنمية
المستدامة ،ولكننا في هذا الموضوع
لسنا وحدنا فنحن جزء من حكومة
المصلحة الوطنية ون��ت��ع��اون مع
ك��� ّل ال�����وزارات وال سيما ال��ش��ؤون
االجتماعية التي تعنى بأحوال ك ّل
البلد وتعمل على المواطنين ك ّل
المواطنين ،وك� ّل مواطن معني بما
تقوم به هذه الوزارة».
وأض���اف« :هناك أيضا ً مجاالت
للتعاون وهي واسعة بالنسبة إلى
ما نسميه اليوم مسألة النازحين
السوريين في لبنان ،فنحن نتكامل
وإن كانت وزارة الشؤون االجتماعية
تحمل العبء األكبر من ك ّل الوزارات
حاليا ً في لبنان ،ولكننا في إطار
ال��ب��ي��ئ��ة ن��ع��م��ل أي��ض��ا ً للمساعدة
على تحديد ال��ح��اج��ات ولنالمس
ال��م��واض��ي��ع ال��م��ط��روح��ة ج��دي �ا ً في
قضايا النازحين .لقد قدمنا في أيلول
الماضي تقريرا ً موسعا ً مع برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي لحصر تأثير

النزوح على الجوانب البيئية في
لبنان ،واكتشفنا أنّ هذا الموضوع
ي��ص��ل إل����ى م��ئ��ات ال��م�لاي��ي��ن من
الدوالرات .وهنا نتحدث عن الصرف
الصحي وقطع األشجار والنفايات
الصلبة والبنى التحتية والقدرات
البشرية المؤمنة .نقول ذل��ك ألننا
نشعر ب��خ��ط��ورة األم���ر ك��ذل��ك على
النسيج اللبناني وعلى المواطنين
في ك ّل هذه القرى المنتشرة في ك ّل
لبنان لمواجهة هذا الواقع ولمساعدة
إخوتهم السوريين».

درباس

ب��دوره ،قال درب��اس« :نحن اآلن
شريكان في قضية قد ال يبدو للمرء
من ظاهرها أنها على ه��ذه الدرجة
من الخطورة ولكن علينا أن نعترف
أننا أفرطنا كثيرا ً في العبث بالتوازن
البيئي وفرطنا بما حبانا الله من
محيط نقي فعكرناه بالغازات السامة
والتلوث .اآلن نحن في ظروف خاصة
وال سيما عندما نتحدث عن النزوح
السوري ،فالمسألة ال تتوقف فقط
عند الثقل السكاني وال الخطر األمني
وال صعوبة العيش وال المنافسة غير
المشروعة مع المواطنين اللبنانيين
بل أثرها المتمادي ال نلقاه اليوم إنما

نعانيه في المستقبل عندما يتولى
هذا الثقل الحفر عميقا ً في توازن هذه
البيئة».
وأض��اف« :إنّ موضوع النفايات
الصلبة هو جزء بسيط ،فأنا أقول
لكم إنّ البنى التحتية اللبنانية قد
استهلكت على م��دى سنتين فيما
كانت ه��ي معدة لالستعمال على
م��دى  15ع��ام�اً ،واألم��اك��ن ال��ع��ذراء
تنتهك بصورة متسارعة ،الغابات
ليست بمنأى واألنهر جرى تلويثها،
وش��واط��ىء البحار اصبحت مألى
بك ّل أن��واع ال��ق��ذارة ،إذا ً ال بد لهذه
الدولة على حالتها التي تعلمون من
عجز في الخروج من عنق الزجاجة
وانتخاب رئيس للجمهورية ،ومن
عجز عن تجديد التمثيل في مجلس
ال��ن��واب والمجالس البلدية ومن
عجز عن إنجاز موازنة منذ العام
 ،2005ورغ���م ذل��ك نحن ال نرى
هذه العقبات ونعتبرها ذرائ��ع كي
نلتمس المراوحة مكاننا ،فيما ك ّل
مسؤول عليه أال ينظر إلى الذرائع بل
أن يتخطاها وأن يعمل ضمن حدود
إمكانياته وأكثر».
وك��ان وزي��ر البيئة التقى رئيس
مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر،
وتابع معه قضايا تتعلق بالبيئة.

الوحدة الإ�سبانية تد�شن م�شروع تجهيز بالط
بمولد كهربائي و�شبعا ب�شبكة لل�صرف ال�صحي
رانيا العشي
دشن قائد الوحدة اإلسبانية في
«يونيفيل» المقدم أنطونيو رويث
بيريز يورنس ورئيس بلدية بالط
المحامي علي رم��ض��ان ،مشروع
تجهيز البلدة بمولد كهربائي (بقوة
 ) 250kvaبتموبل من المملكة
اإلسبانية  ،وذلك خالل احتفال أقيم
في قاعة مدرسة بالط ،في حضور
ممثلي مكتب ال��ت��ع��اون المدني ـ
العسكري في الكتيبة اإلسبانية
وض��ب��اط م��ن ال��ك��ت��ي��ب��ة وأع��ض��اء
المجلس البلدي وفاعليات تربوية
واج��ت��م��اع��ي��ة وح��ش��د م��ن أه��ال��ي
البلدة.
بعد كلمة لرئيس البلدية علي
رمضان أك��د خاللها «أنّ ما يربط
ال��ب��ل��دة ب��ال��وح��دة اإلسبانية هي
الصداقة والثقة المتبادلة واألخوة
واالهتمام» ،تحدث راعي االحتفال
المقدم ي��ورن��س ،مشيرا ً إل��ى أنّ
هذا المولد سيساعد السكان على
تحسين التغذية بالتيار الكهربائي
وإض�����اءة ب��ي��وت��ه��م ف���ي س��اع��ات
التقنين.
وأضاف »:نك ّرر دعمنا للسلطات
اللبنانية وال��س��ك��ان المحليين

في ه��ذه المنطقة» ،مؤكدا ً التزام
«يونيفيل» بإحالل السالم وترسيخ
األمن واالستقرار في جنوب لبنان.
وف����ي ب���ل���دة ش��ب��ع��ا ـ ق��ض��اء
ح��اص��ب��ي��ا ،دش���ن ق��ائ��د ال��وح��دة
اللوجستية في الكتيبة اإلسبانية
المقدم فرناندو ب��رادا لونا ممثالً
ق��ي��ادة القطاع الشرقي ،ورئيس
اتحاد بلديات العرقوب وبلدية
شبعا محمد صعب ،مشروع شبكة
الصرف الصحي في البلدة بتمويل
من المملكة اإلسبانية ،وذلك خالل

اح��ت��ف��ال أق��ي��م ف��ي ق��اع��ة القصر
ال��ب��ل��دي ف��ي ش��ب��ع��ا ،ف��ي حضور
فعاليات المنطقة ورؤساء بلديات
ومخاتير.
وأل��ق��ى صعب كلمة شكر فيها
الكتيبة اإلسبانية ويونيفيل على
م��ا «قدمتاه م��ن مشاريع حيوية
وانمائية نحن بحاجة إليها» .ثم
تحدث المقدم ب��رادا الفتا ً إل��ى أنّ
«ه��ك��ذا م��ش��اري��ع خلقت ج���وا ً من
التعاون والصداقة المستوحيين
من الثقة واالحترام المتبادلين».

صعب وبرادا يوقعان وثيقة تسلّم مشروع الصرف الصحي في شبعا

موظفو م�ست�شفى �صيدا الحكومي علقوا
اعت�صامهم بعد �صرف  400مليون ليرة
بعد ثمانية أي��ام على اعتصامهم المفتوح ،أعلنت
لجنة متابعة موظفي مستشفى صيدا الحكومي تعليق
االعتصام ومعاودة الموظفين مزاولة عملهم في شكل
طبيعي واستقبال المرضى في المستشفى ،وذلك بعد
االجتماع المثمر مع مكتب وزارة الصحة والتأكد من
وصول حوالة مالية بقيمة  400مليون ليرة وبالتالي
دفع مستحقات الموظفين وتأمين االستمرارية لألشهر
المقبلة.
وكان موظفو المستشفى عقدوا مؤتمرا ً صحافيا ً أمام
مدخل ال��ط��وارئ صباح أم��س في المستشفى تناولوا
فيه آخ��ر ال��ت��ط��ورات على صعيد االع��ت��ص��ام المفتوح
الذي ينفذونه منذ ثمانية أيام للمطالبة بدفع رواتبهم
المستحقة منذ شهرين وغيرها من المطالب.
وتحدث باسم المعتصمين رئيس لجنة المتابعة
لموظفي المستشفى خليل كاعين فقال« :اجتمعنا بكم
اليوم وم��ع بداية األس��ب��وع الثاني من اعتصامنا كي
نطلعكم على كل التطورات التي مررنا بها خالل األسبوع
الماضي ،ولكي نر ّد على العديد من االتهامات واالفتراءات
التي صدرت في حقنا».
وأضاف »:لن نعيد سرد تفاصيل األمور التي دفعتنا
إلى االعتصام ،فكلكم يعرف الظروف المالية والديون
التي ترزح تحتها المؤسسة ،والظروف التي استلمت
فيها اللجنة اإلدارية شؤون المستشفى ،فنحن لم نتقاض
روات��ب الشهرين المنصرمين (آذار و نيسان) والشهر
الثالث على األب��واب .ولنا مستحقات مالية كالمفعول
الرجعي والمدارس ،إضافة إلى الشركات والموردين
الذين لم يقبضوا أي دفعات مالية منذ أكثر من خمسة
أشهر ما دفعهم إلى التوقف عن تسليم البضائع التي
تؤمن استمرار المؤسسة ،باإلضافة إل��ى مستحقات
األطباء التي لم تصرف منذ مدة .إذا ً فالوضع المادي
متأزم ،وهذا ما دفع بالموظفين ممثلين بلجنة المتابعة
وبعلم من اللجنة اإلدارية ممثلة بالدكتور هشام قدورة
إلى اتخاذ قرار بإيقاف العمل داخل المستشفى باستثناء
ال��ح��االت اإلنسانية الحرجة كمرضى غسيل الكلى

ومرضى التالسيميا .ومنذ اليوم األول لالعتصام كانت
مطالبنا واضحة جدا.
وت��وج��ه كاعين «ب��رس��ائ��ل إل��ى جميع الفعاليات
السياسية والدينية في صيدا وإل��ى هيئات المجتمع
المدني ب��ض��رورة ال��وق��وف أم��ام ه��ذه المؤسسة التي
لم تتوان يوما ً عن خدمة المرضى من أبناء المدينة
وضواحيها ،وصوال ً إلى مناطق الجنوب ،رغم ك ّل الظروف
األمنية والمادية التي مررنا بها».
كما توجه باقتراح «إلى رئاسة مجلس الوزراء يتمثل
بصرف مبلغ  3مليارات ليرة كمساهمة عاجلة تصرف
من صندوق الهيئة العليا لإلغاثة لصالح المستشفى،
كما فعل في مرات سابقة في أكثر من موقف».
وأكد ممثل لجنة التنسيق للمستشفيات الحكومية
عصام جبر ،من جهته« ،التضامن الكامل مع مطالب
موظفي المستشفى» ،م��ش �دّدا ً على «ال��رف��ض القاطع
للتعرض ألي من العاملين في القطاع الصحي».
وتحدث الدكتور محمد كجك باسم اللجنة الطبية
معلنا ً تأييد األطباء في المستشفى للمطالب» ،ومذكرا ً
بأنّ «معاناة الموظفين واألطباء داخل المستشقى واحدة
ال تتجزأ».
وكان رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن
البزري التقى في منزله مجلس إدارة مستشفى صيدا
الحكومي برئاسة رئيسه الدكتور هشام قدورة الذي قال
بعد اللقاء« :نحن متحمسون لموضوع مستشفى صيدا
الحكومي وهو يحتضن ك ّل المرضى والمواطنين ،وهذا
المستشفى نعتبره في المكان الصحيح ألنّ موقعه يوجد
فيه كثافة سكانية من لبنانيين وفلسطينيين وسوريين،
ويستقبل ك ّل المواطنين والمرضى» .
وأكد البزري ،من جهته« ،ضرورة اإلسراع في إيجاد
ح ّل للمشكلة التي يعاني منها المستشفى وذلك من أجل
مصالح المرضى والموظفين واألطباء ودور المستشفى»،
مطالبا ً وزير الصحة وائل أبو فاعور «باستقبال مجلس
إدارة المستشفى وصرف سلفة مالية مستعجلة لح ّل
مشكلة أجور الموظفين».

