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تقرير

نقوال نحاس «يؤدّب» محمد شقير!
محمد وهبة

املتاجرة بالنباتات والحيوانات ،سواء
أكانت على قيد الحياة أم نافقة ،وكذلك
منتجاتها (الغذائية والجلدية والطبية
والعالجية ،والعاج ،واآلالت املوسيقية
والهدايا والنصب التذكارية) .وتغطي
اتفاقية «سايتس» نحو  5آالف جنس
م��ن ال �ح �ي��وان و 25ج�ن�س��ًا م��ن ال �ن�ب��ات.
وت� � �ع � � ّ�د ال� �ت� �م ��اس� �ي ��ح واح � � � � �دًا م � ��ن ت �ل��ك
األص� �ن ��اف امل� �ه ��ددة ب�خ�ط��ر االن� �ق ��راض.
وي��ؤك��د ال��دك�ت��ور عبيده أن ال تماسيح
دخ �ل��ت ل �ب �ن��ان ع �ب��ر امل� �م ��رات ال�ش��رع�ي��ة
للبالد .فجهاز الجمارك واملراقبون من
قبل وزارة ال��زراع��ة ش��رك��اء ال��واج��ب مع
آخ��ري��ن مرتبطني بسكرتيريا اتفاقية
س ��اي� �ت ��س ف � ��ي ج� �ن� �ي ��ف ،وه� � ��م ج �م �ي �ع��ًا
ي �ع �م �ل��ون ع �ل��ى م��راق �ب��ة ك��اف��ة ع�م�ل�ي��ات
االستيراد والتصدير.
ال ينكر عبيده وجود تماسيح صغيرة
ل �ل �ب �ي��ع ف ��ي ل �ب �ن��ان ،وي� �ع ��زي ذل� ��ك إل��ى
ال�ع��دي��د م��ن عمليات ال�ت�ه��ري��ب البرية
على طول الحدود اللبنانية السورية،
ال � �ت� ��ي ال ي �م �ك ��ن ض �ب �ط �ه��ا وت �ط ��وي ��ق

ي �ع �ق��د م �ج �ل��س إدارة غ ��رف ��ة ال �ت �ج��ارة
والصناعة والزراعة في بيروت وجبل
ل�ب�ن��ان ج�ل�س��ة ب�ع��د ظ�ه��ر غ��د ف��ي امل�ق� ّ�ر
امل��ؤق��ت ل�ل�غ��رف��ة .ي��رت�ق��ب أن ت�ك��ون ه��ذه
ال �ج �ل �س��ة ح��ام �ي��ة ج � �دًا ،ك��ون �ه��ا ُح�ب�ل��ى
ب �م �ف��اج��أة م �ص��دره��ا وزي� ��ر االق � ّت �ص��اد
والتجارة نقوال نحاس بما يمثله من
س�ل�ط��ة وص��اي��ة ع �ل��ى ال �غ��رف��ة .ن�ح��اس
ّ
وج��ه رسالة إل��ى أعضاء مجلس إدارة
الغرفة يطلب منهم فيها اتخاذ إجراء
ب �ح ��ق رئ� �ي ��س ال� �غ ��رف ��ة م �ح �م��د ش�ق�ي��ر
ب�س�ب��ب اس�ت�ع�م��ال��ه م��وق�ع��ه ف��ي ال�غ��رف��ة
منبرًا سياسيًا.
ّ
قبل أك�ث��ر م��ن أس�ب��وع�ين ،تلقت رئاسة
م �ج �ل��س إدارة غ ��رف ��ة ب� �ي ��روت رس��ال��ة
ن �ح��اس ال �ت��ي ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا م��ن أع�ض��اء
مجلس اإلدارة ال�ب�ح��ث ف��ي املخالفات
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ي��رت �ك �ب �ه��ا ش �ق �ي��ر.
وبحسب م��ا ق��ال ن�ح��اس ل �ـ«األخ �ب��ار»،
فإن خالصة الرسالة تطلب من أعضاء
مجلس اإلدارة «اإلق� ��رار ب��أن م��ا يقوم
ب��ه رئيس الغرفة ه��و تصرف مخالف
للقوانني املرعية».
ّ
ووفق نص الرسالة التي اطلعت عليها
«األخ� � �ب � ��ار» ،ف� ��إن ط �ل��ب ن �ح��اس مبني
على ما ج��رى خ�لال حفل تكريم حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة والنعوت
ال� �ت ��ي أط �ل �ق �ه��ا ش �ق �ي��ر ب �ح��ق ع � ��دد م��ن
الوزراء عندما قال إنهم «بايعني البلد»،
ث ��م ك� ��ال ل �ه��م ك�ل�ام��ًا م �خ��ال �ف��ًا ل�ل�ق��ان��ون
وم� �ض� �رًا ب��االق �ت �ص��اد .وت �ل �ف��ت رس��ال��ة
نحاس إلى أن سلطة الوصاية تنتظر
اتخاذ اإلج��راءات القانونية بشأن هذا
الكالم املخالف للمادة  12من املرسوم
 36ال � � ��ذي ي� �ن ��ص ع� �ل ��ى أن � ��ه ال ي �ج��وز
للغرفة التعاطي باألعمال التجارية أو
التدخل في األمور السياسية والدينية.
كذلك ،فإن ما قام ويقوم به شقير ّ
يعد
مخالفًا لنص املرسوم  78الصادر في
 30حزيران  1977وال��ذي ّ
يحدد أصول
عمل املؤسسات ذات املنفعة العامة.
ه��ذه ال��رس��ال��ة ل��م تظهر ف�ج��أة ،ب��ل هي
م �ب �ن �ي��ة ع �ل ��ى واق � �ع� ��ة «ك� �ب� �ي ��رة» ج ��رت
خالل الحفل الذي أقامه مجلس رجال

مناطق الخلل فيها ،إال من خالل لجنة
وطنية تشترك فيها مجموعة إدارات
رس �م �ي��ة ووزارات ،ك � � ��وزارة ال ��زراع ��ة،
وال� �ب� �ي� �ئ ��ة ،واالق � �ت � �ص� ��اد ،وال ��داخ �ل �ي ��ة
وال� �ب� �ل ��دي ��ات .وب �ح �س��ب ع� �ب� �ي ��ده ،ف��إن
ال�ت�م��اس�ي��ح إذا م��ا وج� ��دت ف��ي ل�ب�ن��ان
يمكن لها أن تتكاثر ،فهي من فصيلة
ال ��دم ال �ب��ارد ،أي تتأقلم م��ع محيطها
ب� �ك ��ل ت �ف��اص �ي �ل��ه ،وال ت �ش �ك��ل ب � ��رودة
ال �ط �ق��س ع�ق�ب��ة أم��ام �ه��ا ل�لاس�ت�م��راري��ة
وال �ح �ي ��اة .أم ��ا ع �ق��وب��ة اس �ت �ي��راد ه��ذه
األص �ن��اف م��ن ال �ض��واري أو تهريبها،
فخاضعة لقانون العقوبات اللبناني،
فيما ي�ع��اد التمساح إل��ى م�ص��دره إذا
أمكن أو يخضع للقتل الرحيم.
إنها ّ
قصة أخ��رى م��ن قصص الفوضى
القاتلة ف��ي ه��ذا ال�ب�ل��د .تماسيح لبنان
ك�ث�ي��رة م��ا دام ال �ق��ان��ون ال ي�ط� ّ�ب��ق على
م��ن ي�ح�ظ��ون ب��ال�ح�م��اي��ة م��ن ال�س�ل�ط��ات.
ّ
يتغير هذا الواقع ،فال غرابة في
وما لم
أن ت�غ��زو التماسيح وأن ��واع كثيرة من
الكواسر البيوت وليس األنهر فقط.

لبنانية أخرى
طبخة
ـاء:
ّ
اللبنانيات؟
ّ
ّ
صاغية ي��رى أن مشروع
املحامي ن��زار
القانون ال��ذي أق� ّ�رت��ه اللجنة فتح الباب
وأع �ط��ى ال�ق�ض��اء إم�ك��ان� ّ�ي��ة ال �ت �ح� ّ�رك في
ق �ض��اي��ا ال �ع �ن��ف األس � � ��ري ،ل �ك��ن ال �ع �ب��رة
ستكون في تطبيقه .ويضيف «هل ستتم
مواكبة القانون بجهد في املحاكم؟ إذا
ّ
لم ّ
يتم ذلك ،فإن نتائج القانون ستكون
ّ
ّ
سلبية أك�ث��ر منها إي�ج��اب��ي��ة .فبقدر ما
ن�ش�ت�غ��ل ح�ق��وق�ي��ًا ح ��ول ال �ق��ان��ون ب�ق��در
ما يكتسب معناهّ ،أم��ا إذا تركناه على
ّ
حاله فإن هناك إمكانية كبيرة بأن تقوم
ّ
امل�ح��اك��م ال�ش��رع��ي��ة ب��االن�ق�ض��اض عليه.
ف�م�ش��روع ال�ق��ان��ون ه��ذا يعطي إمكانية
ّ
واملضي خطوة إلى األمام ،لكنه
للحراك
في الوقت عينه يسمح للقوى املضادة
بأن تحتفظ بأسلحتها».
إذًا ،هو مشروع قانون آخر ّ
تم تفصيله
على القياسات اللبنانية .الحصول على
ح�ق��وق�ن��ا ل��ن ي �ك��ون أب � �دًا ف ��وق مصلحة
الطوائف العظمى .ف��ي م��راح��ل ع� ّ�دة في
م �ش��روع ال �ق��ان��ون ،س�ت�ص�ط��دم بتبرير
ب �ع��ض ال �ت �ع��دي�ل�ات ال �ت��ي أج ��ري ��ت على
األصلية ،بكونها ّ
ّ
«تميز
نسخة املشروع
ل�ص��ال��ح األن �ث��ى ف��ي ّاألس ��رة (وه ��ذا غير
دستوري م !»)7أي أنه ّ
تم تعديل الكثير
م ��ن امل � � � ��وادّ ،وأواله � � � ��ا ع � �ن ��وان م �ش��روع
ال �ق��ان��ون ،ألن �ه��ا ت�ع�ط��ي ام �ت �ي��ازًا ل�ل�م��رأة
داخ� � ��ل األس � � � ��رة ،ف �م��ا ك � ��ان م ��ن ال�ل�ج�ن��ة

إمكانية
أعطى القضاء
ّ
التحرك ،لكن العبرة
ّ
ستكون في تطبيقه

ّ
الفرعية إال أن حرصت على إلغاء هذه
االم� �ت� �ي ��ازات ،ح��رص��ًا م�ن�ه��ا ع �ل��ى امل ��ادة
السابعة من الدستور التي ّ
تنص على
ّ
أن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ج�م�ي�ع��ًا س��واس �ي��ة أم��ام
ّ
ال� �ق ��ان ��ون .ي �ق��ول ص��اغ �ي��ة إن «امل�ش�ك�ل��ة
األس��اس �ي��ة ف��ي ال �ق� ّ�ان��ون ه��ي ف��ي ك��ون��ه
ان�ط�ل��ق م��ن ف �ك��رة أن� ��ه ال ي��ري��د التمييز
ّ
لصالح امل��رأة ،فشملوا األس��رة كلها في
يميزون ضدّ
املشروع ،وانتهى بهم األمر ّ
ّ
امل��رأة .لكن املشكلة أن القانون يمكن أن
يلجأ إلى تمييز الجهة التي يعتقد أنها
األضعف في أي معادلة ،وهو ما يسمى
ال �ت �م �ي �ي��ز اإلي� �ج ��اب ��ي ،ل �ح �م��اي��ة ال �ط��رف
الضعيف .لكن هنا نحن نعتمد التمييز
ال �س �ل �ب��ي ض� � ّ�د امل � � ��رأة ب��اس �ت �ن��ادن��ا إل��ى
قانوننا لألحوال الشخصية وقوانيننا
ال �ط��ائ �ف �ي��ة» .أه ��م ال �ن �ق��اط ال�س�ل�ب� ّ�ي��ة في

م �ش��روع ال �ق��ان��ون ،ب�ح�س��ب ص��اغ�ي��ة ،أو
ه ��ي ّح �ت��ى «خ �ط �ي��رة» ب�ح�س��ب ت�ع�ب�ي��ره
هي أنه ألول ّ
مرة في القوانني اللبنانية،
وب�ح�س��ب ص�ي��اغ��ة امل� ��ادة ف��ي امل �ش��روع،
ُي ّ
كرس حق الجماع بني الزوج وزوجته
وب��ذل��ك ه��و يجعل منه مفهومًا مدنيًا،
وه��و بالتالي ّ
يشرع عملية االغتصاب
ع� ��وض أن ي �ع��اق��ب ع �ل �ي �ه��ا» .وي�ض�ي��ف
ّ
صاغية إن تكريس فعل املعاقبة على
ال��زن��ى ف��ي م�ش��روع ال�ق��ان��ون ه��ذا أيضًا،
ّ
ي��رت� ّ�د ع�ل��ى امل� ��رأة دوم� ��ًا ،ب�م��ا أن ال��رج��ل
بسهولة لصالحه
يمكن أن يستعمله ّ ّ
ملجرد أنها خرجت مع
في مجتمعاتنا
شخص ال ّ
يوده.
ّ
لكن الكثير من املواد في القانون حمالة
أوج � � � ��ه .ف �ب �ع �ض �ه��ا إي� �ج ��اب ��ي ف� ��ي ح ��ال
ً
ع ��دم ع��رق�ل�ت�ه��ا ب�ح�س��ب ص��اغ �ي��ة .م�ث�لا
ّ
الحمائية للمرأة ف��ي مشروع
التدابير
ّ
القانون مهمة جدًا ،كما أن إنشاء قطعة
ّ
متخصصة بجرائم العنف األسري لدى
امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل�ق��وى األم ��ن ال��داخ�ل��ي،
ي��راع��ى ف��ي تشكيلها أن ت�ض��م عناصر
من اإلناث ،هي نقطة إيجابية في املبدأ.
ل �ك��ن ص��اغ �ي��ة ي �خ ��اف ه �ن��ا «أن ي�ن�ت�ق��ل
م��ا نعيشه م��ع ال�ق�ط��ع امل�ت�خ� ّ�ص�ص��ة في
األم��ن الداخلي إل��ى ه��ذا القانون أيضًا.
إذ أثبتت تجاربنا م��ع مكتب مكافحة
ً
امل �خ��درات وم�ك�ت��ب ح�م��اي��ة اآلداب مثال
ّ
ّ
التخصص يساعد السياسيني على
أن

األع �م��ال ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ت�ك��ري�م��ًا ل�س�لام��ة.
ي��وم�ه��ا ،أط�ل��ق س�لام��ة ك�لام��ًا تحذيريًا
ع��ن وض��ع االق�ت�ص��اد اللبناني عمومًا
واملخاطر التي تحيط باملنطقة .ويبدو
أن كالم سالمة أثار انتباه شقير الذي
أخ� ��ذ ال� �ك�ل�ام وت� �ح � ّ�دث م� ّ
�وج �ه��ًا ك�لام��ه
م �ب��اش��رة إل ��ى ال � � ��وزراء األرب� �ع ��ة ال��ذي��ن
ك��ان��وا م��وج��ودي��ن ف��ي ال�ح�ف��ل (م ��روان
خ �ي��ر ال� ��دي� ��ن ،ن� �ق ��وال ن � �ح ��اس ،ش�ك�ي��ب
قرطباوي ،نقوال صحناوي) وسألهم:
«مل � ��اذا ك�ل�م��ا أب�ل�غ�ن��اك��م ع��ن ص�ع��وب��ات
األوض � � ��اع االق �ت �ص ��ادي ��ة ق �ل �ت��م ل �ن��ا إن
ال ��وض ��ع ج �ي��د وإن ال�ت �ط �م �ي�ن��ات ال�ت��ي

مساهمات تأهيل مبنى
الغرفة لم تتجاوز 580
ألف دوالر من أصل
كلفة  6ماليين دوالر

ت�س��وق��ون�ه��ا م �ص��دره��ا ح��اك��م م�ص��رف
ل �ب �ن��ان ري � ��اض س�ل�ام ��ة ،رغ� ��م أن� ��ه (أي
سالمة) يقول اليوم كالمًا تحذيريًا...؟
أن�ت��م ف��ي ه��ذه الحكومة وزراء بايعني
البلد .هناك الكثير من اإلفالسات بني
م��ؤس �س��ات ل �ب �ن��ان ،وك �ل �ه��ا ن�ت�ي�ج��ة ما
يقوم به الفريق السياسي الحاكم».
ه � � ��ذا ال � �ح� ��دي� ��ث امل � �ن � �ق� ��ول ع � ��ن ب �ع��ض
الحاضرين خالل حفل التكريم ،يحمل
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل ��وق ��ف ال �س �ي��اس��ي ،وه��و
ما أث��ار حفيظة ال��وزراء األرب�ع��ة الذين
ّ
ردوا ب �ع �ب��ارات االس�ت�ه�ج��ان ع�ل�ي��ه ،إال
ّ
�اس،
أن نحاس رد على شقير بكالم ق� ٍ
طالبًا منه التقيد بقوانني تمثيل غرفة
التجارة في بيروت وجبل لبنان وعدم
ّ
مضر باالقتصاد...
إطالق كالم سياسي
واس �ت �ت �ب ��ع ن� �ح ��اس م ��وق �ف ��ه ف� ��ي ح�ف��ل
التكريم بنص ال��رس��ال��ة ال�ت��ي أرسلها

إلى الغرفة طالبًا توزيعها على أعضاء
وخصوصًا أن هناك 6
مجلس اإلدارة،
ّ
من أعضاء املجلس يمثلون الحكومة
في املجلس ،لكنها حتى مساء أمس لم
ّ
تكن قد وزعت على األعضاء.
ل ��م ت� ��أت رس ��ا ّل ��ة ن �ح��اس ف� �ج ��أة .ورغ ��م
ك��ون �ه��ا «م �ه ��ذب ��ة» ج � �دًا ،ج� ��اءت وس��ط
س� �ي ��ل م � ��ن امل �ل��اح � �ظ � ��ات ع� �ل ��ى إن� �ف ��اق
األم ��وال ف��ي غرفة ب�ي��روت ،وخصوصًا
لجهة اإلنفاق على مبنى الغرفة الذي
تجاوزت كلفة تأهيله حوالى  6ماليني
دوالر .ب�ع��ض أع �ض��اء م�ج�ل��س اإلدارة
كانوا يأملون أن يقوم نحاس بالتدقيق
في وجهات اإلنفاق في الغرفة ،وسأل
أح ��ده ��م« :ب ��دأن ��ا ب�ق�ص��ة ت��أه�ي��ل مبنى
الغرفة بكلفة  1.5مليون دوالر واليوم
ت �ج��اوزن��ا م�ب�ل��غ  6م�ل�اي�ي�ن دوالر .هل
إن�ف��اق ك��ل ه��ذا املبلغ ض ��روري؟ أليس
على الغرفة أمور ثانية تقوم بها؟».
وبحسب ّ
رد شقير ،ف��إن كلفة تأهيل
ّ ً
مبنى الغرفة ليس مموال من إيرادات
الغرفة ،بل من مساهمات املنتسبني
وب �ع��ض امل �ص��ادر ال�خ��ارج�ي��ة بنسبة
تفوق  .%70غير أن ك�لام شقير ليس
م��وث �ق ��ًا ف� ��ي م � �ش� ��روع م� ��وازن� ��ة 2013
ال��ذي يشير إلى أن مساهمات تأهيل
ال�ف��رع الرئيسي بلغت  879.5مليون
ليرة ،أي حوالى  583ألف دوالر ،وأن
ما س� ّ�دد من أم��وال الغرفة ضمن بند
«ك �ل �ف��ة م �ش��روع ت��أه �ي��ل م�ب�ن��ى ال �ف��رع
الرئيسي» بلغ  3.1مليارات ليرة ،أي
ما يعادل مليوني دوالر حتى نهاية
ع��ام  .2012وبحسب م�ص��ادر الغرفة،
ف� ��إن م�ب�ل�غ��ًا إض��اف �ي��ًا دف �ع �ت��ه ال �غ��رف��ة
ً
وال ي ��زال م �س� ّ�ج�لا دي �ن��ًا ع�ل�ي�ه��ا ألح��د
املصارف املحلية ...لكن كيف ارتفعت
الكلفة ومن هو املتعهد؟
تشير م �ص��ادر ف��ي ال�غ��رف��ة إل��ى وج��ود
ّ
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل �ش��اري��ع امل �ع��ل �ق��ة بسبب
ام� �ت� �ن ��اع ش �ق �ي��ر ع ��ن ال �س �ي��ر ب �ه��ا رغ��م
ك��ون�ه��ا م �ف �ي��دة .أح ��د أب ��رز األم �ث �ل��ة في
ه��ذا امل�ج��ال ه��و م��رك��ز دع��م املؤسسات
ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة امل�ع�ل��ق تنفيذه
ّ
منذ أكثر م��ن سنتني ،وال��ذي ال يكلف
أكثر من  400ألف دوالر ،وتستفيد منه
 %98من املؤسسات اللبنانية.

1.36
ّ
املحددة»ّ .أما خطورة
التدخل في القطع
ّ
مشروع القانون في شق الحماية فهي
أنه يطال حضانة األطفال .إذ تقول املادة
ّ
ف��ي م �ش��روع ال�ق��ان��ون إن «أم ��ر الحماية
تدبير مؤقت يصدر عن املرجع القضائي
امل �خ �ت ��ص وف � ��ق أح � �ك� ��ام ه � ��ذا ال �ق ��ان ��ون
ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ن �ظ��ر ف ��ي ق �ض��اي��ا ال�ع�ن��ف
األسري .يهدف أمر الحماية إلى حماية
ال �ض �ح �ي��ة وأط �ف��ال �ه��ا وس ��ائ ��ر امل�ق�ي�م�ين
م �ع �ه��ا م ��ن ال� �ف ��روع امل �ع � ّ�رض�ي�ن للخطر
واملساعدين االجتماعيني والشهود أو
أي شخص آخر يقدم املساعدة للضحية
وذل��ك ملنع استمرار العنف أو التهديد
بتكراره .ويقصد باألطفال ،بمفهوم هذا
ال�ق��ان��ون ،أول�ئ��ك ال��ذي��ن ه��م ف��ي حضانة
ال�ض�ح�ي��ة وف��ق أح �ك��ام ق��وان�ين األح ��وال
ال�ش�خ�ص�ي��ة وال �ق��وان�ي�ن امل �ع �م��ول ب �ه��ا».
ف �س� ّ�ج �ل��ت «ك� �ف ��ى» م�ل�اح �ظ��ة ع �ل��ى ه��ذه
امل��ادة رأت فيها «أن قرار الحماية يجب
أن يشمل جميع املوجودين أو املقيمني
م��ع امل ��رأة عند وق��وع العنف بمن فيهم
األط�ف��ال ألن�ه��م ف��ي ه��ذه ال�ح��ال يكونون
ع��رض��ة للعنف أو ش�ه��ودًا عليه .كما ال
يمكن أن نسمح بالتراجع عما هو ّ
مقر
ف ��ي ق ��ان ��ون األح� � � ��داث ،ون �ح��ن ن �ع �ل��م أن
قانون األح��داث يزعج املحاكم الشرعية
وال��روح�ي��ة وه��ي ت�ح��اول ان�ت�ه��از فرصة
ه��ذا امل �ش��روع الس�ت�ع��ادة م��ا ت��م انتزاعه
بواسطة قانون حماية األحداث».

مليار دوالر

قيمة املبالغ اإلجمالية التي تنفق في
لبنان على األدوية واملستحضرات
الصيدالنية بمختلف أشكالها في
عام  .2013هذه التقديرات كشفت
عنها شركة «بزنس مونيتور
انترناشيونال» مشيرة إلى أن
هذا اإلنفاق كان يبلغ  1.3مليار
دوالر في عام  ،2012أي بزيادة
نسبتها  .%4.6لكن على املديني
القصير واملتوسط ،يتوقع أن
تكون الزيادة السنوية في اإلنفاق
 %4.2بسبب األوضاع في سوريا
التي انعكست صعوبات على
طرق التصدير .وبحسب توقعات
الشركة ،فإن ّ
حصة اإلنفاق على
األدوية واملستحضرات الصيدالنية
من الناتج املحلي اإلجمالي بلغت
 %3.02في عام  ،2012ويتوقع أن
تبقى عند حدود  %2.5في عام
 ،2017ما يعني أنها ستبقى األعلى
بني دول الخليج وسابع أعلى نسبة
عامليًا.

