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أخبار
إجراءات تجاه النازحني السوريني
األن ��واع ال�ت��ي ب��ات��ت م �ه��ددة ب��االن�ق��راض.
وت �ش �ي��ر ال� ��دراس� ��ة إل� ��ى أن ه� ��ذه امل �غ��اور
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ق ��د ت�ش�ك�ل��ت ب �ف �ع��ل ال �ع��وام��ل
ال�ج�ي��ول��وج�ي��ة م�ن��ذ آالف ال �س �ن��وات ،وأن
ت��دم �ي��ره��ا ي �ش �ك��ل خ� �س ��ارة ن �ه��ائ �ي��ة وال
تعوض ملوائل آالف األنواع من الكائنات
ال�ح�ي��ة ،وبينها أن ��واع ن ��ادرة تعيش في
باطن األرض بعيدًا عن الضوء.
أدت العوامل الكيميائية والهيدرولوجية
للحجر الجيري إلى تطور فريد للتنوع
ال� �ب� �ي ��ول ��وج ��ي ض� �م� �ن� �ه ��ا ،ب� �م ��ا ف � ��ي ذل ��ك
أن� ��واع معينة م��ن ال�خ�ف��اف�ي��ش وال�ق��واق��ع
واألس � �م ��اك .وم ��ن األم �ث �ل��ة ال �ت��ي تقدمها
الدراسة وج��ود  ٪80من أن��واع الحلزون
(أك �ث��ر م��ن  ١٠٠٠ن� ��وع) ف��ي م��ال �ي��زي��ا في
 ٪1من املناطق الغنية بالحجر الجيري
والكراست.
وتحولت بعض مناطق الحجر الجيري
ل �ت �ص �ب��ح م�ل�اج ��ئ م �ه �م��ة ل �ل�أن� ��واع ال �ت��ي
ك ��ان ��ت ذات ي� � ��وم أك � �ث ��ر ان � �ت � �ش� ��ارًا ،م�ث��ل
ً
ب �ع��ض ال��رئ �ي �س �ي��ات .وف� �ض�ل�ا ع ��ن ذل ��ك،
ف��إن ال�ع��دي��د م��ن أن ��واع ال�ح�ج��ر ال�ج�ي��ري،
وموائلها ،يمكن أن توفر خدمات النظام
البيئي املهمة .على سبيل امل�ث��ال ،يمكن
العصافير الكهفية والخفافيش أن تكافح
اآلفات وتوفر األسمدة للمزورعات .كذلك
ال تعيش سحلية ( )Proteus anguinusإال
ف��ي ال�ك�ه��وف الجيرية ف��ي أوروب ��ا وع��دد
من دول املتوسط .واحتاج برنامج رصد
وت �ت �ب��ع ل �ه��ذا ال� �ن ��وع م ��ن ال �س �ح��ال��ي إل��ى
إج ��راء ف�ح��وص ال�ح�م��ض ال �ن��ووي داخ��ل
الكهوف الجيرية في البلقان للتعرف إلى
أماكن تكاثر سحلية (،)Proteus anguinus
فيما يمكن عمليات حفر الحجر الجيري
واس� �ت� �خ ��راج ��ه ل �ص �ن��اع��ة اإلس� �م� �ن ��ت أن
ت �ق �ض��ي ع �ل��ى أن � � ��واع غ �ي��ر م �ك �ت �ش �ف��ة م��ن
السحالي وغيرها من الكائنات النادرة
والفريدة.
وت�ش�ك��ل م �خ��ازن ال�ح�ج��ر ال�ج�ي��ري خ��زان��ًا
ط�ب�ي�ع�ي��ًا ل�ل�م�ي��اه ال �ج��وف �ي��ة ،إض��اف��ة إل��ى
أن ال �ع��دي��د م ��ن ال �ك �ه��وف وال �ت �ض��اري��س

ال � �ك� ��ارس � �ت � �ي� ��ة ت� �ش� �ك ��ل م� � ��واق� � ��ع ث �ق��اف �ي��ة
وس�ي��اح�ي��ة م�ه�م��ة وف��ري��دة للمجتمعات
املحلية.
وت � �ق� ��ول ال � ��دراس � ��ة إن ش� ��رك� ��ات ص �ن��اع��ة
ٔ
املسوولة عن اإلدارة الفعالة
اإلسمنت هي
ٔ
للمقالع وإع��ادة تأهليها .وال ينبغي ان
تتناقض توجيهات إع��ادة التأهيل بأي
شكل من األش�ك��ال مع االل�ت��زام القانوني،
ٔ
ول�ك��ن ينبغي ان ت�ك��ون دائ�م��ًا متممة له،
ٔ
ٔ
ب ��ل واب� �ع ��د م �ن��ه  .وي �ن �ب �غ��ي ان تتضمن
خطة إعادة التأهيل ترك املوقع في حالة

مقالع اإلسمنت
أدت إلى تدهور العديد
من األنواع التي باتت
مهددة باالنقراض

ٓ
امنة ومستقرة .وتشتمل قواعد السالمة
للمقلع املراد إعادة تأهيله على ثبات ميل
ٔ
املنحدرات والطرق واكوام املواد الخام.
في لبنان ،تقول شركة هولسيم لصناعة
اإلس� �م� �ن ��ت ف� ��ي ش �ك ��ا إن� �ه ��ا ت �ق ��دم ��ت ف��ي
ع��ام  ٢٠٠٣إل��ى امل�ج�ل��س األع �ل��ى للمقالع
وال � �ك � �س� ��ارات ب �م �ل��ف اس �ت �ث �م��ار وإع� � ��ادة
تأهيل لجزء من مقلعها .وتضم املساحة
ال�ت��ي ت�ن��وي ال�ش��رك��ة إع ��ادة تأهيلها ٥٠
أل ��ف م �ت��ر م��رب��ع .وي �ض��م م �ش��روع إع ��ادة
التأهيل ،الذي سينجز هذا العام ،دراسة
ألصناف الحيوانات والنباتات ودراسة
هيدرولوجية .ومن املقرر تحريج املنطقة
امل �ع��اد ت��أه�ي�ل�ه��ا ب��أص�ن��اف م��ن االش �ج��ار
املحلية حفاظًا على التنوع البيولوجي.

ُ
وسيستخدم املوقع في األبحاث العلمية
وألهداف تعليمية .لكن هذه املبادرة على
أه�م�ي�ت�ه��ا ت�ب�ق��ى م �ب ��ادرة ط��وع �ي��ة ،إذ إن
مقالع اإلسمنت في لبنان ال ت��زال خارج
اإلط��ار القانوني امللزم ألصحاب املقالع
بأعمال إع��ادة التأهيل من خالل كفاالت
ُ َّ
م��ال �ي��ة ال ت �س��ل��م إال ب �ع��د ض �م��ان عملية
إعادة التأهيل.
ب��دوره��ا تقدمت ش��رك��ة ال�ت��راب��ة الوطنية
(السبع) بطلب إلى وزارة البيئة إلنشاء
ح� � ��زام أخ � �ض ��ر ،ي ��ؤم ��ن ح �م��اي��ة ووق ��اي ��ة
وتحريجًا وكاسرًا للرياح ،عند الحدود
ال�ف��اص�ل��ة ب�ي�ن م�ق��ال�ع�ه��ا وب �ل��دات زك ��رون
وب ��رغ ��ون وب ��ده ��ون .وي �ت �ب�ين م ��ن ت�ق��ري��ر
«التنظيم املدني» أن املخطط التوجيهي
ل�ه��ذه ال �ب �ل��دات ق��د ل�ح��ظ ع��دة تصنيفات
(زراعية ،وديان وأحراج ،منطقة حماية)
دون لحظ أي منطقة ارت�ف��اق�ي��ة للمقالع
وال� � �ك� � �س � ��ارات .وت� ��رف� ��ض وزارة ال �ب �ي �ئ��ة
امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ت�ح��وي��ل ه��ذه امل�ن�ط�ق��ة إل��ى
م�ن�ط �ق��ة م �ق��ال��ع ،ع �ل �م��ًا أن ت�ج�م�ي��د م�ل��ف
ال�ت�ص�ن�ي��ف ل��م ي �ت��راف��ق م��ع ض�ب��ط وزارة
البيئة الستثمار املقلع من قبل الشركة،
حيث إن أعمال الحفر في هذه املناطق قد
طاولت أكثر من  ٧٠باملئة من األراضي.
وبحسب كتيب صادر عن مبادرة التنمية
املستدامة لدعم صناعة اإلسمنت ()CSI
ت�ع�م��ل أك �ث��ر م��ن  ٢٣ش��رك��ة ع��امل�ي��ة ،تملك
م �ص��ان��ع ف ��ي أك �ث��ر م ��ن  100دول � ��ة ،على
م �ب��ادرات إع ��ادة تأهيل مقالع اإلسمنت
ُ
ال�ت��ي اس��ت�خ��رج م�خ��زون�ه��ا .وم��ن األمثلة
ّ
الكتيب إنشاء درب طبيعي،
التي يقدمها
ٔ
في مقلع  Nusslochفي املانيا ،يستخدمه
تحولت
 ٢٠ألف زائر سنويًا للمنطقة التي ُ ِّ
إل��ى محمية طبيعية .وف��ي الهند ن��ف��ذت
ٔ
اعمال تحسني التنوع البيولوجي حول
مصنعي إسمنت  Sonadihو Arasmeta
لإلسهام ف��ي خطط التنوع البيولوجي
ُ
املحلي ،وزرع ما مجموعه  70,000شجرة
في جزء من برنامج للحفاظ على اإلرث
الطبيعي الفريد.

تقرير

الدعم يصيب األثرياء أكثر من الفقراء!

برنامج نقابات العاملني في قطاع الغاز والتنقيب
أطلق اتحاد نقابات العاملني في قطاع الغاز والتنقيب ،برنامجه الخاص
بملف التنقيب عن الغاز والنفط في لبنان .وطالب االتحاد بإعادة
النظر في التشريعات والقوانني الصادرة منذ عام  ،2010إضافة إلى
إعادة النظر في هيكلية هيئة إدارة قطاع البترول وصالحياتها ومدى
استقالليتها عن وصاية وزير الطاقة ،وحجم السلطات املمنوحة
للهيئة ،التي تحصر فيها كل القرارات الخاصة بالتنقيب ومشتقاته
من دون أي مشاركة فيها أو رقابة لها حتى من قبل املجلس النيابي.
كذلك إنشاء الصندوق السيادي للنفط ،الذي من شأنه أن يجعل من
ً
تلك االحتياطات واالستثمارات ادخارًا وطنيًا مستقال عن املصاريف
ً
الحكومية ،وأن يكون حاكم مصرف لبنان مسؤوال عن حسن إدارته
ويخصص له مجلس إدارة مستقل .كذلك املطالبة بإنشاء وزارة للنفط،
والدفاع عن الثروة البحرية من الهيمنة االسرائيلية على جزء من
مياهنا االقليمية بكل الوسائل املتاحة.

ال تغيير في ساعات التقنني
أكدت الشركة املتعهدة ّ KVAأن «انقطاع التيار الكهربائي في بيروت
في غير توقيت التقنني املعلن سابقا ،مرده الى تقنني معتمد من
مؤسسة كهرباء لبنان» ،اال ان املؤسسة اعلنت ان «ال تغيير في برنامج
التقنيني املعتمد ،وهو ثالث ساعات يوميا نهارا في العاصمة ،وقد
تكون هناك اسباب تقنية وضغط على املحوالت ،ما استدعى قطع
التيار لبعض الوقت لتخفيف الضغط عن املحوالت».

محمد وهبة
ق��ال تقرير ن�ش��ره  SGBLب��االس�ت�ن��اد الى
ب�ي��ان��ات ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال��دول��ي ،إن دع��م
امل �ح��روق��ات وال �غ ��ذاء ف��ي ل�ب�ن��ان يستفيد
م �ن��ه األث ��ري ��اء أك �ث��ر م��ن ال �ف �ق��راء .وي�ش�ي��ر
ً
التقرير إلى أن هذا الدعم يضع ثقال كبيرًا
على املالية العامة ،متجاوزًا ك��ون الدعم
هو إحدى أدوات الحماية االجتماعية.
ويضيف التقرير أن شريحة األكثر فقرًا
هم األقل إفادة .ففي مجال دعم الكهرباء،
ال تزيد ّ
حصة ه��ذه الشريحة على ،%10
ً
ّ
فيما تبلغ حصة األكثر ثراء في لبنان ما
نسبته  .%33وت ��زداد ال �ه� ّ�وة ب�ين شرائح
امل�س�ت�ف�ي��دي��ن ع�ن��دم��ا ي�ت�ع�ل��ق األ ّم ��ر ب��دع��م
املحروقات ،فالشريحة التي تمثل نسبة
ال� �ـ %10األك�ث��ر ف�ق�رًا ال ت��زي��د ّ
حصتها من
على  %5م��ن ال��دع��م ،أم��ا الشريحة
ال��دع��م
ال �ت��ي ت �م� ّ�ث��ل ن�س�ب��ة ال � � �ـ %10األك �ث ��ر ث� � ً
�راء،
ف �ت �س �ت �ح��وذ ع �ل��ى ح � ّ�ص ��ة  %38م ��ن دع��م
املحروقات.
وفي الواقع ،إن دعم املحروقات املستعملة
إلنتاج الكهرباء يفوق ما تنفقه الحكومة
على الصحة وعلى التعليم .ال بل إن الدعم
الوحيد الذي يصيب الفقراء بنسبة أعلى
مما يصيب األث��ري��اء ه��و دع��م ال�خ�ب��ز ،إذ
تذهب  %25من قيمة الدعم إلى الشريحة
األك�ث��ر ف�ق�رًا ،و %14إل��ى الشريحة األكثر
ث� ً
�راء .غير أن بعض الخبراء ي��ؤك��دون أن
ال�ن�ت�ي�ج��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��دع��م ال�خ�ب��ز متصلة
أك�ث��ر ب��أن�م��اط االس �ت �ه�لاك ف��ي ل�ب�ن��ان بني
ال �ط �ب �ق��ات االج �ت �م ��اع �ي ��ة ،ألن اس �ت �ه�ل�اك
ه ��ذه ال �ط �ب �ق��ات ألص� �ن ��اف ال� �غ ��ذاء ليست
م�ت�س��اوي��ة ،ب��ل إن ن��وع�ي�ت��ه متصلة أكثر
بمستويات الدخل ،وال سيما أن األثرياء
ال ي�س�ت�ه�ل�ك��ون ال �خ �ب��ز ال �ع��رب��ي امل��دع��وم

اتخذت بلدية شبعا مجموعة إجراءات تجاه النازحني السوريني
بالتشاور مع النائب قاسم هاشم ومفتي مرجعيون وحاصبيا
القاضي الشيخ حسن دلي ومخاتير البلدة .تنص هذه اإلجراءات على
تنظيم السير ملنع حصول إشكاالت قد تكون ذريعة لخلق مشاكل،
وعدم استقبال نازحني جدد في شبعا ،التي لم يعد بامكانها استيعاب
املزيد منهم .كذلك طلبت من الجيش اللبناني والقوى االمنية التشدد
على املعابر ،والسماح فقط بدخول املواد الغذائية ،ومالحقة كل شخص
يسعى لالستفادة وتقديم املصلحة الشخصية على املصلحة العامة
وتحميله املسؤولية كاملة ،حيث أن هذا االمر قد يستغل للعبث بأمن
ً
البلدة ،إضافة إلى تفعيل دور شرطة البلدية وزيادة عددهم ليتمكنوا
من الحفاظ على أمن البلدة على مدار الساعة ،كخطوة اولى وملدة
شهرينُ .يذكر أن شبعا تؤوي أكثر من  7000نازح سوري ،أتوا
بمعظمهم من بلدة بيت جن السورية الواقعة على الحدود اللبنانية -
السورية.
وأصدرت بلدية جزين  -عني مجدلني قرارا يتعلق بالالجئني والعمال
السوريني ،يقضي باتخاذ تدابير احترازية في حقهم ،مثل «منع
تجولهم بعد الساعة الثامنة مساء .وعدم ايواء اي الجئ سوري جديد
اعتبارا من تاريخ  ،2014/8/6وذلك حفاظا على السالمة والصحة
العامة.
كذلك يمنع استيعاب اكثر من عائلة واحدة او خمسة افراد في كل
وحدة سكنية ،شرط ان تتوافر فيها الشروط السكنية االساسية ،كما
يطلب الى جميع املتعهدين ان يتقدموا من البلدية باالوراق الثبوتية
للعمال املستخدمني لديهم».

توسع عجز امليزان التجاري

تزداد ّ
الهوة بني شرائح املستفيدين عندما يتعلق األمر بدعم املحروقات (هيثم املوسوي)

الدعم الوحيد
الذي يصيب الفقراء
بنسبة أعلى مما يصيب
األثرياء هو دعم الخبز

ب��امل �س �ت��وى ن �ف �س��ه م �ث��ل ال� �ف� �ق ��راء ،ب ��ل إن
األثرياء يتسهلكون أصنافًا مختلفة من
منتجات الخبز غير الخبز العربي.
وب�ح�س��ب ال�ت�ق��ري��ر ،ح� ّ�ول��ت ال�ح�ك��وم��ة في
ع��ام  2013نحو  2.03مليار دوالر لدعم

ال �ك �ه��رب��اء ،وه ��و م��ا ي� ��وازي  %14.86من
مجمل إنفاقها .وخالل السنوات الخمس
األخ �ي��رة أنفقت الحكومة أك�ث��ر م��ن 8.72
م �ل �ي��ار دوالر إل � ��ى ال� �ك� �ه ��رب ��اء .وت �ت��وق��ع
الحكومة أن تدفع املبلغ نفسه ،أي 2.03
مليار دوالر في عام .2014
صندوق النقد الدولي يرى أن دعم بعض
ال �س �ل� ّ�ع ي �ش �ت��ت األس � �ع� ��ار ف ��ي االق �ت �ص��اد
وي �ح��ف��ز االس �ت �ه�ل�اك امل� �ف ��رط ،ف ��ي م�ق��اب��ل
تقليص الصادرات ،فيما يترك أثرًا سلبيًا
على االختناقات املرورية ،وعلى الصحة
وعلى البيئة أي�ض��ًا .وف��ي بعض البلدان
ّ
يشجع االق�ت�ص��ادات
ت�ب�ّي�نّ أن ه��ذا ال��دع��م
املوازية ،أي األعمال غير النظامية.
ولذلك ،ينصح صندوق النقد الدولي بأن
يجري استهداف الفقراء مباشرة بالدعم
الحكومي ،نظرًا إلى فعالية هذه الوسيلة،
ب��رأي��ه ،ل�ك��ون�ه��ا ت��ؤم��ن للمستهدفني من
الفقراء شبكة من الحماية االجتماعية.

أظهرت أرقام التجارة الخارجية للبنان في النصف األول من عام 2014
انخفاضًا في الواردات بنسبة  ،%4.7وانخفاضًا للصادرات بنسبة
 ،% 28.2ما يؤدي إلى توسع العجز في التجارة الخارجية بنسبة
 ،%1.7كما ُيظهر التقرير األسبوعي لبنك «عودة» لشهر تموز من العام
ً
الجاري ،نقال عن إحصاءات إدارة الجمارك اللبنانية .يتابع التقرير أن
العجز التجاري ارتفع من  8.48مليارات دوالر في األشهر الستة األولى
من عام  2013إلى  8.62مليارات دوالر في األشهر الستة األولى من
عام .2014
وفي التفاصيل ،وصلت الواردات إلى  10.28مليارات دوالر في النصف
األول من العام الحالي ،مسجلة انخفاضًا يبلغ  %4.7مقارنة بالفترة
ذاتها من العام املاضي .وتؤلف الواردات من املنتجات املعدنية %23
من قيمة الواردات اإلجمالية ،تليها املاكينات بنسبة  ،%11فاملنتجات
الكيميائية بنسبة  ،%10فاملعادن األساسية بنسبة  ،%8فاملواد
الغذائية املصنعة ومعدات النقل بنسبة  %7لكل منهما.
أما الصادرات ،فوصلت قيمتها اإلجمالية إلى  1.66مليار دوالر
في األشهر الستة األولى من العام الحالي ،مسجلة انخفاضًا بنسبة
 ،%28.2قياسًا بالفترة نفسها من العام املاضي .وسجل اللؤلؤ
واألحجار الكريمة وشبه الكريمة نسبة الفتة من الصادرات تبلغ ،%18
تليها املواد الغذائية املصنعة بنسبة  ،%16فاملاكينات بنسبة ،%14
واملعادن األساسية بنسبة  ،%12واملنتجات الكيميائية بنسبة .%10
(األخبار ،وطنية)

