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اقت�صاد
ندوة عن �أ�سباب تراجع �صرف الليرة �أمام الدوالر والحلول المقترحة

الثقة ...وال �شيء �آخر
} لمياء عاصي
اعتبرت الثقة األس��اس ال��ذي بنى اإلن��س��ان عليه
معظم تعامالته االقتصادية واالجتماعية تاريخياً،
واليوم مع ازدياد تعقيد المنظومات االقتصادية في
النظام العالمي الجديد تبدو الحاجة أكبر إلى الثقة،
وخصوصا ً على صعيد االقتصاد الوطني ،حيث أنّ
ضعف الثقة بين صناع القرار االقتصادي والناس
هو سيد الموقف .دائما ً هناك من يشكك في نوايا
الحكومة وق��رارات��ه��ا ،حتى لو ك��ان ال��ق��رار جيداً...
باتوا يعتبرونه مقدّمة لشيء سيّئ ،ربما يضمر لهم،
وبالرغم من أنّ ذلك يجافي المنطق ،إذ كيف يمكن
أن تستهدف الحكومة مواطنيها ...ولماذا؟ اإلجابة
تكمن في الشعور العام بالقلق وف��ق��دان الثقة بين
األطراف ،نتيجة للقرارات الحكومية التي لم يفهمها
ال��ن��اس ،ب��رغ��م وج���ود دواع وأس��ب��اب موضوعية
تب ّررها أحياناً ،وهذه الحال ليست بجديدة ،وإنما
سبقت أزمتنا الوطنية بسنوات.
ك��ان الناس يشعرون ب��ال��دور الكبير للدولة في
حياتهم منذ ستينيات القرن الماضي ،أو ما ُس ّمي
ب��ال��دور األب���وي للدولة ،التي كفلت تأمين التعليم
وال��ص��ح��ة ،وف���رص ال��ع��م��ل ...وه��ي المسؤولة عن
الخدمات األساسية للمواطنين من كهرباء وماء
وات��ص��االت بأسعار مقبولة ...وتساعد في تأمين
السكن ...وتوفر القروض للمنتجين والمستهلكين
على ح�� ّد س���واء ،ليحدث بعد ذل��ك ال��ت��ح�� ّول باتجاه
اقتصاد السوق ...وليبدأ مسلسل تطبيق السياسات
والقرارات التي تستلزمها عملية الفطام الصعبة عن
الرعاية الشاملة ،بدءا ً من توقف الدولة عن التوسع
ف��ي ال��ق��ط��اع ال���ع���ام ،ووق����ف التشغيل والتوظيف
ألسباب اجتماعية في ال��دول��ة ...وص��والً إل��ى رفع
الدعم عن حوامل الطاقة .ال ننسى أنّ معظم الدول
ال��ت��ي س����ارت ف���ي ط��ري��ق اإلص��ل��اح االق��ت��ص��ادي،
اتخذت إجراءات صعبة ومؤلمة ...أثرت على أعداد
كبيرة من الناس ،ولكن بعض هذه الدول استطاعت
أن تمضي في طريق التح ّول االقتصادي ،بخطوات
ذكية وتدريجية وبنوع من الشفافية واالنفتاح بين
الحكومة والمواطنين ،وأقنعتهم بأنها تفعل ك ّل
شيء لمصلحتهم على المدى الطويل.
في هذا السياق ،عقد مؤتمر لألمم المتحدة ،حول
(ب��ن��اء الثقة ف��ي الحكومة) ف��ي فيينا ع��ام ،2007
بمشاركة المجتمع المدني والبلديات من دول كثيرة
ح��ول ال��ع��ال��م ،وأه��� ّم النقاط التي أكدتها توصيات
المؤتمر للمساهمة في تعزيز الثقة بالحكومة هي:
أوالً :المتانة المؤسساتية واح��ت��رام الدستور
وك��ذل��ك تحديد األول���وي���ات ب��وض��وح وال��س��ع��ي إلى
تحقيقها.
ثانياً :تحقيق اإلن��ص��اف وال��م��س��اواة ف��ي تقديم
الخدمات االجتماعية.
ثالثاً :تعزيز المشاركة المحلية.
رابعاً :زيادة الشفافية والمساءلة من أجل مكافحة
الفساد.
خامساً :تحسين العالقة بين المواطنين والحكومة
باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
س���ادس���اً :إش����راك ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي ف��ي صنع
السياسات العامة على نحو ف ّعال.
وأخيراً ،بناء عالقات إيجابية وف ّعالة مع وسائل
اإلع��ل�ام واع��ت��م��اد م��ب��دأ الشفافية ف��ي المعلومات
العامة ،وت ّم تطبيق ما ُس ّمي بالمعلومات الحكومية
المفتوحة أو الــ.Open Government Data
مشكلة الثقة بين الحكومة والجمهور ،موجودة
في معظم الدول وال سيما النامية منها ،حيث تتهم
الحكومات بعدم قول الحقيقة وبالكذب أحياناً.
مثالً ...في سورية ،صدرت بعض التصريحات
مؤخرا ً تقول إنّ اإلص��اب��ات بالتهاب الكبد الوبائي
هي ضمن النسب العادية ،في حين تقول الوقائع،
إنّ هناك انتشارا ً واضحا ً وأكثر من المعدّل الطبيعي
لهذا المرض ،وخصوصا ً في المدارس ،وهذا يذكر
بما قاله الكاتب ممدوح عدوان ذات يوم «أنّ الحكومة
تكذب في أعداد المصابين بالكوليرا ،وتكذب حتى
ف��ي ن��ش��رات ال��ط��ق��س ،»...ق��د يبدو األم��ر مضحكاً،
ولكنه إلى ح ّد م��ا ...صحيح وال أحد يدرك الحكمة
من هذه التصريحات البعيدة عن الواقع.
يعلم السوريون أنّ الحرب على بلدهم طاحنة
وم��ري��رة وغ��ي��ر مسبوقة ف��ي ال��ت��اري��خ ،وأدّت إلى
ظ���روف اقتصادية صعبة ج���داً ،جعلتهم يفقدون
ع��م��ل��ه��م ودخ��ل��ه��م وأك���ث���ر م���ن  % 70م���ن قدرتهم
الشرائية وباتوا يعيشون على قارعة الفقر ،وفي
الوقت الذي يسمعون فيه تصريحات حكومية غير
واقعية عن تحسين مستواهم المعيشي ،في حين
تتوالى إج����راءات رف��ع األس��ع��ار لمشتقات الطاقة

ومعظم المستلزمات الضرورية لحياتهم اليومية،
األم��ر ال��ذي يجعل الناس تلقائيا ً غير مصدّقين لما
يسمعون ،إذ أنّ وعيهم كبير ويعرفون الواقع.
أح��د المواقع االلكترونية المعروفة نشر مقاالً
تحت عنوان الف��ت يقول« :المطلوب من الحكومة
أن ت��ك ّ
��ف ع��ن التصريحات ال��م��س��ت��ف��زة» ،مثل هذه
ً
ً
العناوين تعكس إحباطا واض��ح��ا ف��ي ال��ش��ارع من
األداء ال��ح��ك��وم��ي ،وه��ن��ا ي��ج��در بنا ال��ت��س��اؤل حول
الكلفة االق��ت��ص��ادي��ة لضعف أو ف��ق��دان ال��ث��ق��ة بين
الجمهور والحكومة؟ لإلجابة على ه��ذا السؤال،
نالحظ انخفاضأ ً كبيرا ً في نسبة الناس التي تصدّق
التصريحات بشأن :سعر الليرة ،توفر المشتقات
ال��ب��ت��رول��ي��ة ،إع�����ادة اإلع���م���ار ،ت��ح��س��ي��ن المستوى
المعيشي للناس ،وكبح جماح األسعار ...وغيرها،
وهي مواضيع اقتصادية هامة يلعب فيها العرض
والطلب دورا ً حاسما ً في تحديد أسعارها وتوجهات
ال��ن��اس ح��ول��ه��ا ،وه���و م��ا ت���رص���ده االقتصاديات
السلوكية أو ،behavioral economics
التي تهت ّم بدراسة األنماط السلوكية للمستهلكين
واآلث��ار االقتصادية الناشئة عنها ،والتي تؤكد أنّ
حالة عدم اليقين في أي دولة ينتج عنها آثار سلبية
على المستوى االقتصادي.
تغيّر نمط وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ك��إح��دى ث��م��ار ثورة
أي
االت��ص��االت والمعلومات ،ول��م يعد باستطاعة ّ
حكومة تجاهل ال���رأي ال��ع��ام ،ب��ل أصبح الجمهور
يعبّر عن وجهة نظره آنياً ،حول القضايا العامة عبر
وسائل التواصل االجتماعي ،وهي الشكل التفاعلي
لإلعالم ال��ذي لم يكن موجودا ً في الماضي ،حيث
كان اإلعالم ملكا ً للحكومة ،ويقوم بإيصال الرسائل
ال��ت��ي تريدها للناس ب��غ ّ
��ض النظر ع��ن مضمونها،
وكان في إمكان أي وسيلة إعالم أن تنقل ما تشاء
من الحقائق وتتجاهل أو تغيّر ما تشاء من الوقائع
بدون أي مشكلة.
إنّ ضعف الثقة بالحكومة تنشأ من تناقض كبير
بين ما تحلم الحكومة في تقديمه للناس ،وقدرتها
الحقيقية على فعل ذلك ،إضافة إلى عدد من العوامل
أهمها:
 1ـ القرارات الصادمة والمفاجئة وغير المسبوقة
بتمهيد إعالمي مناسب لشرح مب ّررات القرار وإبراز
الحجج المقنعة لهذا اإلجراء.
ألي ق���رار ،مما يجعل
 2ـ اإلع���داد غير الكافي ّ
الحكومة مضطرة إما إللغائه الحقا ً أو العدول عنه،
أو إلص���دار ق���رارات أخ��رى لتعديله أو تصحيحه،
وهذا يفاقم ضعف الثقة بها.
 3ـ عدم وضوح الرسالة اإلعالمية ومنطقيتها،
قبل وبعد القرار.
 4ـ عدم انخراط المؤسسات في اإلعداد للقرار
بشكل فاعل ،مما يجعل المؤسسات المسؤولة عن
تطبيق القرار غير مقتنعة به ،وهذا يؤدّي إلى فشل
التطبيق.
 5ـ التصريحات المتناقضة بين أعضاء الحكومة
أح��ي��ان��اً ،واالس��ت��ف��زازي��ة للمواطنين أحيانا ً أخرى،
فيبدو المشهد وكأنه م��ب��اراة ك��رة ق��دم والفريق ال
يلعب بشكل منسجم.
ه���ذه ال��ع��وام��ل ،ت��ع�� ّم��ق ال��ف��ج��وة ب��ي��ن المواطنين
والحكومة ،وتجعل الناس تشكك حتى بالقرارات
الجيدة ،وإذا أرادت الحكومة تجسير فجوة الثقة ال
ب ّد من العوامل التالية:
 1ـ صنع وصياغة السياسات العامة الحكومية،
بطريقة مؤسساتية معتمدة ع��ل��ى ال��خ��ب��راء ،وأن
تكون SMARTأي محدّدة ،قابلة للقياس ،قابلة
للتحقيق ،لها عالقة بالرؤية الشاملة في البلد ،ذات
إطار زمني محدد.
 2ـ ال��ت��ح��دث إل���ى ال��ن��اس ب��ن��وع م��ن الشفافية،
وبروح إيجابية وتحميلهم مسؤلياتهم للتصدّي لما
تتع ّرض له بلدهم.
 3ـ إنفاذ القانون بشكل متساو على الجميع،
بدون محاباة لفئة دون أخرى ،وخصوصا ً األقارب
واألصحاب.
 4ـ التزام الحكومة بتع ّهداتها مهما كان الثمن،
أي
واعتماد اسلوب التوضيح للناس واالعتذار عن ّ
أمر ال تستطيع الحكومة تنفيذه.
أخ��ي��راً ،وم��ن أج��ل تنفيذ ما سبق ،ال ب�� ّد م��ن بناء
جسور متينة والتعامل بروح الشراكة مع الالعبين
الرئيسيين ف��ي الحياة االقتصادية واالجتماعية،
وهم عبارة عن السلطات المحلية والمجتمع المدني
وال��ق��ط��اع ال���خ���اص وال��ن��ق��اب��ات ووس���ائ���ل اإلع�ل�ام
وال��ج��ام��ع��ات وغ��ي��ره��م ،ول��ع�� ّل اإلع�ل�ام وخصوصا ً
اإللكتروني والتفاعلي ووسائل التواصل االجتماعي
يمكن أن ي��ق��وم ب���دور ه���ام ف��ي ن��ق��ل ال��رس��ال��ة في
االتجاهين بين الحكومة والناس.

رندة بري رعت اختتام �شهر الت�سوق في �صور:
لت�أهيل الطرقات والبنى التحتية في المدينة
رع��ت رئيسة الجمعية الوطنية
«للحفاظ على آث��ار وت��راث الجنوب»
رن��دة عاصي ب��ري ،حفل اختتام شهر
التسوق شباط  ،2015ال��ذي أقامته
جمعية تجار صور بالتعاون مع بلدية
المدينة وشركة ليدر ،وذل��ك باحتفال
أقيم في باحة الجامعة اإلسالمية في
صور.
وأل��ق��ى أح��م��د جبيلي كلمة باسم
جمعية تجار ص��ور ،فأكد أنّ «شهر
السياحة والتسوق ك��ان ناجحاً ،في
معظم نشاطاته ،وقد ترك أثرا ً جيدا ً على
كافة الصعد التجارية واالقتصادية»،
ش��اك��را ب��ل��دي��ة ص���ور ع��ل��ى «دع��م��ه��ا
الالمحدود ماديا ً ولوجستيا ً ومعنوياً،
المتثمل بشخص رئيسها ،وكافة أعضاء
المجلس البلدي ،كذلك شركة ليدر على
الجهد الجبار ال��ذي بذلته بشخص
مديرها محمد شحادة ،وبلدية العباسية
والجامعة اإلسالمية وكافة القيمين على
إنجاح مهرجان التسوق».
وألقى رئيس مجلس إدارة وكالة
التنمية االقتصادية المحلية في الجنوب
 LEDAعلي داوود كلمة المؤسسات
الراعية ،فنوه «بجمعية تجار صور،
ال��ت��ي أثبتت وب��ال��ت��ع��اون م��ع جميع
الجهات والمؤسسات الراعية ،أنها دائما ً
تفي بوعودها ومواعيدها ،وفي إظهار
أنّ مدينة ص��ور ،تستطيع أن تلعب

دورا ً مه ّما ً وب��ارزا ً في تنشيط الحركة
االقتصادية من خالل التعاون والتكامل
بين جميع جمعيات المجتمع المدني،
أل ّننا في أمس الحاجة إلى هذا التعاون
على مستوى المدينة والوطن».
ولفت رئيس بلدية صور حسن دبوق
إل��ى «أنّ شهر التسوق ،وبالرغم من
الظروف الصعبة التي يم ّر بها الوطن،
تميز بابتداع أساليب جديدة وفاعلة
للترويج ،أبرزها األنشطة والمسابقات
الجوالة في الشوارع واألماكن العامة،
التي شملت توزيع الهدايا ،ما أعطى قيمة
مضافة إلى فعاليات شهر التسوق».
من جهتها ،اعتبرت راعية االحتفال
«أنّ مدينة صور شهدت عبر تاريخها
الغابر والحديث موجات محو مماثلة
لهذه الموجات ،التي تشهدها المعالم
ال��ت��راث��ي��ة وال��ح��ض��اري��ة ف��ي س��وري��ة
والعراق وغيرها من األقطار العربية».
وخاطبت أهل مدينة صور ومجلسها
ال��ب��ل��دي وك���� ّل فاعلياتها الثقافية
والتربوية واالجتماعية ،قائلة« :إنّ
المطلوب ال��ي��وم ،وأكثر من أي وقت،
عدم توفير أي جهد لحماية هذا التراث
والثروة وتحصينها ،ألنّ هذه الهجمة
يبدو أنها ليست هجمة ع��اب��رة ،فهي
مبرمجة على نحو مدروس ،بهدف محو
الذاكرة اإلنسانية برمتها ،ومحو الذاكرة
العربية واستيالد وعي جديد إلنسان

قائم على الحقد والكراهية ،بدل هذه
الثقافة التي استقينا منها عناوين القوة
والعزة والكرامة والتعايش».
وأضافت« :في هذه المرحلة التي
تطفو فيها على السطح ،قضية البيئة
وسالمة الغذاء ،أتمنى على ك ّل أصحاب
اإلنتاج ،صناعيين ،تجارا ً وحرفيين،
مراعاة الجوانب التي تحفظ البيئة في
هذه المنطقة ،ال سيما شاطئ المدينة،
الذي يعتبر األجمل واألكبر في منطقة
الشرقاألوسط،وهومصدرغنىللمدينة
وللجنوب ،ونقطة ج��ذب اقتصادي
وسياحي واستثماري ،باإلضافة إلى
مراعاة معايير الجودة وسالمة الغذاء
في ك ّل المنتجات والصناعات الغذائية
ومياة الشفة ،فاعتماد هذه الخطوات ال
يمثل انتقاصا ً للمنتجات والصناعات،
إنما يع ّزز الثقة بها وبأصحابها».
وشدّدت على «ضرورة إيالء مداخل
ص���ور ،ال سيما المدخلين الجنوبي
والشمالي ،عناية قصوى لجهة تأهيل
الطرقات والبنى التحتية على نحو الئق
وحديث .مع العلم المسبق بأنّ هذا األمر
يفوق طاقة البلدية واالتحاد ،ولكن من
المفيد أن نرفع الصوت في هذا المجال،
ألنّ المطلوب أن يكون هناك سهولة
وع���دم م��ع��ان��اة ف��ي ح��رك��ة االنسياب
دخوال ً وخروجا ً من المدينة وإلى قرى
القضاء».

وزير المال ال�سوري :نرف�ض �أن نكون رهينة لدى البنك الدولي
تركزت مناقشات ن��دوة البعث االقتصادية
التي أقامها فرع دمشق لـ«حزب البعث العربي
االشتراكي» تحت عنوان «حماية الليرة السورية
مسؤوليتنا جميعاً» ،حول أسباب تراجع صرف
الليرة أمام ال��دوالر والمتالعبين بسعر صرفها
والحلول المقترحة للنهوض بها وتحسين
الوضع المعيشي للمواطنين.
وتساءل المشاركون في الندوة ،في حضور
وزي��ر المالية السوري اسماعيل اسماعيل عن
دور السياسة النقدية الحالية المتمثلة بمصرف
سورية المركزي في سعر صرف الليرة ،وع ّما إذا
مؤسسات الصرافة الخاصة هي المحدّد
كانت
ّ
األس��اس��ي لسعر صرفها والمتحكم في كمية
المعروض من القطع األجنبي في األسواق ،وعن
دور القطاع الخاص في هذا الموضوع.
ودعا المشاركون إلى «االهتمام بالمواطن الذي
صمد على مدى أربع سنوات وإحداث خلية أزمة
اقتصادية تض ّم فعاليات اقتصادية من القطاعين
العام والخاص وخبراء ومستشارين اقتصاديين
وتفعيل أدوات السياسة النقدية واالهتمام بتنفيذ
المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية
الصغر التي من شأنها تشغيل األيدي العاملة
وتأمين متطلبات األس���واق المحلية بأسعار
مقبولة ودوران عجلة اإلنتاج».
وش �دّدوا على ضرورة «تقييم سياسة البنك
المركزي في موضوع التدخل وتحقيق االكتفاء
الذاتي ونقل االستثمارات إلى أماكن آمنة لتعزيز
اإلنتاج المحلي وفتح أسواق جديدة للتصدير
وض��رورة تحريك واستثمار المصارف لألموال
المودعة بها في مشاريع إنتاجية واالبتعاد عن
التصريحات التي من شأنها رفع سعر الدوالر
أمام الليرة».
ودعا رئيس اتحاد غرف التجارة غسان قالع
إلى «مشاركة المواطن في الحوار والنقاش في
الشأن االقتصادي» ،مجدّدا ً انتقاده «تحميل
التاجر ك ّل ما يحصل في السوق النقدية والزرع

(سانا)

المشاركون في الندوة
في ذهن المواطن أنّ خصمه هو التاجر» ،مؤكدا ً
«أنّ الحلول هي عبارة عن أفكار مشتركة يقدمها
مجموعة من المعنيين في االقتصاد إلى الحكومة
لتأخذ القرار المناسب».
ولفت قالع إلى «أنّ الوزراء الذين تعاقبوا لم
يعطوا الفرصة لتطبيق فكر ومضامين اقتصاد
السوق االجتماعي التي اعتمدت» ،موضحا ً «أنّ
السياستين النقدية واالقتصادية يجب أن تكونا
كسكة القطار يجب عدم االنحراف عنها».
وأشار الدكتور دريد درغام األستاذ المساعد في
المعهد العالي إلدارة األعمال في دمشق إلى أنه
«بين عامي  2002و  2003كانت هناك محاوالت
عدة إلع��ادة احتواء السياسة النقدية لكنها لم
تستكمل أدواتها وعملت الحكومات المتعاقبة
على مدى عشر سنوات على الحفاظ على سعر
صرف الليرة السورية الذي تراوح بين  46و54
ليرة ،لكونها اعتبرت أنّ ذلك هو السبيل الوحيد
واألساس لدعم االقتصاد ويجب الدفاع عنه».

وأشار درغام إلى «أنّ الحلول لرفع قيمة صرف
الليرة أم��ام ال��دوالر تتركز بمجموعة من األمور
أهمها إيجاد إدارة نقدية افضل للكتلة المالية
الموجودة حاليا ً وتحقيق التقاص اإللكتروني
بالسرعة الالزمة بشكل يحول دون قيام التجار
بسحب أموالهم نقدا ً من أي مصرف وض��رورة
إعادة هيكلة القطاع العام» ،معتبرا ً أنه «من غير
الطبيعي التركيز على فكرة الدوام من دون تحقيق
إنتاج فعلي».
وأوض��ح درغ��ام «أنّ ع��دم منح روات��ب الح ّد
األدنى قد يحدث إشكالية حقيقية نظرا ً إلى وجود
أع��داد كثيرة من المواطنين المحرومين من أي
دخ��ل» ،الفتا ً إل��ى «ض��رورة تبسيط اإلج��راءات
عبر المنظومة اإللكترونية بما يسهم في تبادل
المستندات وتخفيف الوقت والجهد الذي يبذله
المواطن إلنجاز أي إضبارة».
وأوضح الدكتور أكرم الحوراني ،رئيس قسم
المصارف في كلية االقتصاد« ،أنّ الحكومة تحاول

تحقيق استقرار في األسعار والمحافظة على
ح ّد أدنى من المدخرات وتأمين متطلبات األمن
والدفاع ،لكن هناك نقصا ً في الشفافية في التعامل
مع المواطن» ،الفتا ً إلى «أنّ من يحدّد صرف الدوالر
هم قلة من المضاربين الذين لهم عالقات مع بعض
ضعاف النفوس في األسواق والتي ال تقتصر على
سوق دمشق لألوراق المالية ،ما يضطر المصرف
المركزي إلى التدخل بكميات كبيرة من القطع
لتمويل االحتياجات غير التجارية والتي تع ّد
الحامل األساسي لسعر الصرف األعلى».
ورأى الحوراني «أنّ المحافظة على سعر
الصرف بـ  50ليرة لمدة ربع قرن ليست إنجازا ً
ألنّ التكلفة الحقيقية لهذا الموضوع ستظهر قريبا ً
عندما تتكشف احتياطيات المركزي من القطع،
منتقدا ًسياسة االنفتاح االقتصادي وتحرير أسعار
المواد التي أدت إلى تراجع العملية اإلنتاجية
وزيادة البطالة والفقر».
وأوضح وزير المالية اسماعيل اسماعيل «أنّ
األزمة التي تعيشها سورية أصعب من أي أزمة
حدثت في العالم» ،الفتا ً إلى «أنّ الحرب العالمية
الثانية ذهب ضحيتها عشرات الدول بينما الحرب
التي نشهدها لم تذهب ضحيتها إال سورية».
ولفت اسماعيل إل��ى «أنّ ارت��ف��اع المديونية
الداخلية يؤثر على سعر الصرف ،وخصوصا ً أنّ
الحكومة لم يعد لديها مورد من القطع األجنبي
إال الحواالت وهناك غياب للتوازن بين الكتلة
السلعية والنقدية في ظل األزم��ة الحالية ،ما
يجعلنا أمام خيار واحد وهو االستدانة ،وهذا ما
رفضته القيادة رفضا ً قاطعا وستبقى ترفض ألنّ
سيادة وكرامة سورية أقوى وأكبر وال يمكن أن
نقبل بوضع أنفسنا رهينة البنك الدولي ما يتطلب
من الجميع العمل ضمن اإلمكانيات المتاحة».
وأشار وزير المالية إلى «أنّ هم الحكومة اليوم
هو تأمين القطاعين العسكري واألمني والصحة
والمشافي والسلع الغذائية للمواطنين والسلع
األولية لقطاع الصناعة».

اختتام الم�ؤتمر الرابع للنماذج المبتكرة لإدارة الموارد الرملية

زعيتر :ملتزمون مبادئ بروتوكول
الإدارة المتكاملة للمناطق ال�ساحلية في المتو�سط
رعى وزير األشغال العامة والنقل
غ��ازي زعيتر اختتام المؤتمر الرابع
للنماذج المبتكرة إلدارة الموارد الرملية
في المناطق البحرية الساحلية وخطة
دفاع استراتيجية للسواحل في دول
البحر ال��م��ت��وس��ط ،ال��م��ش��روع ال��ذي
يم ّوله االتحاد األوروبي بالشراكة مع
الجمعية التونسية لهندسة السواحل
والموانىء البحرية (تونس ،أريانة)
وهيرولت قسم التنمية المستدامة (في
فرنسا النغدوك روس��ي��ون) ومنطقة
توسكانا في إيطاليا ،وكالة حماية
وتخطيط السواحل في تونس واتحاد
بلديات ساحل الزهراني في لبنان
وجمعية «أمواج البيئة» ـ لبنان ،وهو
بإدارة منطقة التسيو ووزارة البيئة في
إيطاليا.
واخ��ت��ت��م��ت أع��م��ال ال��م��ؤت��م��ر في
أنصارية ،في حضور ممثل االتحاد
األوروبي أليسيو ساتا ،مسؤول مكتب
الشؤون البلدية واالختيارية في حركة
«أمل» ـ إقليم الجنوب عدنان جزيني،
رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني
علي م��ط��ر ،رئ��ي��س جمعية «أم���واج
البيئة» مالك غندور وممثلين لوزارات
األشغال والبيئة والزراعة والمديرية
ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع ال��م��دن��ي وال��ش��رك��اء
المعنيين بالمشروع ورؤساء مجالس
بلدية واختيارية وممثلين لعدد من
الجمعيات األهلية.
وبعد كلمة ترحيبية لرئيس اتحاد
بلديات ساحل الزهراني علي مطر،
ألقى ممثل االتحاد األوروبي كلمة أشار
خصص 200
فيها إل��ى أنّ «االت��ح��اد ّ
مليون يورو لتنفيذ  150مشروعا ً وهذا
المشروع واحد من هذه المشاريع».
ثم ألقى مدير المشروع باولو لوبينو
كلمة تحدث فيها عن أهمية المشروع.

وت��ح��دث المهندس م��ال��ك غندور
باسم «جمعية أم���واج البيئة» عن
«المشاريع التي تنفذها الجمعية
بالتعاون مع وزارة البيئة ،وخاصة
في مجال المحميات البحرية وسواها
من المشاريع».
ثم ألقى زعيتر كلمة جاء فيها« :لقاؤنا
اليوم يمثل محطة علمية وإنمائية
ب���ارزة يجمع نخبة من أه��ل الخبرة
واالخ��ت��ص��اص ف��ي ال���دول الصديقة
والشقيقة المشاركة في اتفاقية التنمية
البيئية المستدامة للمناطق البحرية
الساحلية .وتعتبر التنمية المستدامة
من القضايا األساسية المطروحة اليوم
لدى الدول المهتمة بالتنمية الشاملة،
ارتباطا ً بالبيئة من خالل المحافظة
على م��وارده��ا ومكوناتها لصالح
حاضر ومستقبل شعوب هذه الدول».

وأضاف« :إنّ لبنان هو من بين األطراف
المتعاقدةفيالبروتوكولالحاليبشأن
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
في المتوسط ،هذا البروتوكول يأتي
لتعزيز تطبيق قانون حماية البيئة
في لبنان والذي يلحظ حماية الساحل
والبيئة البحرية من التلوث ،في حين
يشكل الشاطىء اللبناني ث��روة ذات
أهمية بالغة تتعرض لتعديات مختلفة
ت��ط��ال المياه الجوفية والسطحية
واألرض المتاخمة للشاطىء واإلرث
الحضاري والثقافي».
وت��اب��ع زع��ي��ت��ر« :إنّ ب��روت��وك��ول
اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
في المتوسط ينبثق من التعديالت
التي طرأت على اتفاقية حماية البيئة
البحرية والمناطق الساحلية في
المتوسط والتي أق � ّرت في برشلونة

متوسطا ً المشاركين في المؤتمر
زعيتر
ّ

�إقفال وا�سترداد �إجازة فتح
وا�ستثمار �صيدليتين في بعلبك
ق ّرر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إقفال واسترداد إجازة فتح واستثمار
صيدلية الحسيني في بعلبك لصاحبتها الصيدلية القانونية ماريا د .أ .وإقفال
واسترداد إجازة فتح واستثمار صيدلية بعلبك الكبرى في دورس في بعلبك
للصيدلي القانوني علي م .ج ،.وذلك بعد أن ثبتت لرئيس مصلحة الصيدلة
المخالفات لقانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان ،والتي اقترفها الصيدليان
المذكوران.
وأودع��ت وزارة الصحة الملف جانب النيابة العامة التمييزية في البقاع
لالطالع ومتابعة التحقيقات للوقوف على المخالفات والمخالفين والمتورطين،
وبالتالي اتخاذ اإلجراءات القانونية المقتضاة.

اعت�صام للمالكين �أمام المتحف
رف�ض ًا لتعديل قانون الإيجارات
نفذ أصحاب األمالك والعقارات اعتصاما ً أمام المتحف الوطني« ،متابعة
للتحركات السابقة في مواجهة التعديالت المقترحة على قانون اإليجارات»،
رافعين ش��ع��ارات تطالب «ب��اس��ت��رداد األم�ل�اك بعد استئجار لعشرات
السنين».
وألقى نقيب مالكي العقارات جوزيف زغيب كلمة رأى فيها أنّ «محاولة
التعديل للقانون هي بمثابة مشروع تأميم» ،رافضا ً التعديالت «إال ما يتماشى
منها مع قرار المجلس الدستوري».
وطالب «بالتعويض على المالكين عن األربعين سنة التي أجبرتهم الدولة
فيها على إسكان الناس بالبالش» ،معلنا ً «االستعداد للطعن أمام المجلس
الدستوري إذا أرادوا تمرير التعديالت غصبا ً عنا» ،ومؤكدا ً «االستمرار بالتحرك
وبحملة فكوا عن ضهرنا».
وناشد زغيب أهالي األشرفية «عدم التجاوب مع التظاهر واالعتصام باسم
المستأجرين».

ع��ام  1995وص����ادق عليها لبنان
بموجب القانون الرقم  ،2008/34كما
أنّ هذا البروتوكول يأخذ في االعتبار
ض���رورة حماية ال��م��واق��ع الطبيعية
والثقافية والتنوع البيولوجي على
امتداد الشاطىء إلنقاذ ما تبقى من
ثروة طبيعية وحضارية وهو يشكل
ترجمة فعلية وعملية للتنمية بمفهومها
الشامل نظرا ً إلى تأثيراته اإليجابية
على اإلنتاج واإلنماء ،إضافة إلى آثاره
اإليجابية المباشرة على الصعيد
البيئي».
وأك����د ال���ت���زام وزارة األش��غ��ال
العامة والنقل« ،ووفقا ً للصالحيات
والمسؤويات المناطة بها ،مبادىء
بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق
ال��س��اح��ل��ي��ة ف���ي ال��م��ت��وس��ط وب��ك � ّل
تفاصيله ،وال سيما لناحية الح ّد من

(مصطفى الحمود)

التوسع الخطي للتنمية الحضرية
وخلق بنية أساسية جديدة للنقل
على ط��ول الساحل وتوفير حرية
وصول الجمهور إلى البحر وعلى طول
الشاطىء ،وكذلك تخطيط المناطق
الساحلية وإدارت��ه��ا بهدف الحفاظ
عليها وضمان تنميتها المستدامة
واألهم ضمان التنسيق بين مختلف
المختصة على المستويات
السلطات
ّ
الوطنية واإلقليمية والمحلية وتالحم
االستراتيجيات والخطط والبرامج
الساحلية المعتمدة بين مختلف
اإلدارات والسلطات في بلدان حوض
المتوسط».
ول��ف��ت زع��ي��ت��ر إل���ى «أنّ ق��ي��ادة
عمليات تنمية شاملة أو موضعية
تقتضي توزيعا ً واضحا ً للمهام بين
القطاعين العام والخاص ،وتنسيقا ً
لألهداف بينهما والتأسيس مجدّدا ً
للدولة ،وترسيخ بنيتها المؤسساتية
بحيث تغدو ممثلة لمجموع مصالح
أفرادها وفئاتها ،وبحيث يغدو العقل
السياسي واإلداري معنيا ً بك ّل األهداف
واالحتياجات دفعة واحدة».
وك��ان الوفد ال��دول��ي المشارك في
أعمال المؤتمر زار رئيسة «جمعية
أم���واج البيئة» رن��دى عاصي ب��ري،
في دارت��ه��ا في المصيلح ،ووضعها
ف��ي طبيعة وأهمية ال��م��ش��روع على
المستوى البيئي ،السيما لجهة حماية
وتحصين البيئة البحرية في ساحل
منطقة الزهراني.
وتطرق البحث إلى سبل التعاون
ب��ي��ن «ج��م��ع��ي��ة أم������واج ال��ب��ي��ئ��ة»
والجمعيات المشاركة في مشروع
 ،MEDSANDCOASTفضالً
عن التعاون األكاديمي في المجاالت
البيئية.

تد�شين م�شروع �شبكة �إنارة ومولد كهربائي
في الحميري بتمويل من ال�صندوق الكويتي
أقامت بلدية الحميري حفل تدشين
مشروع شبكة إنارة ومولد كهربائي
بقوة  )K.V.A( 150والمم َّول من
صندوق التنمية الكويتي ،في مطعم
تيروس  -استراحة صور السياحية،
في حضور راعي االحتفال مدير عام
صندوق التنمية الكويتي المهندس
ن���واف ال���دب���وس ،ال��م��ه��ن��دس علي
خليفة ،رئيس البلدية حسن عرفات
ب���ري وأع��ض��اء المجلس ال��ب��ل��دي،
وفاعليات.
وألقى رئيس البلدية كلمة شكر
فيها «االلتفاتة الطيبة والكريمة
على المكرمة التي قدمها الصندوق
الكويتي إلى البلدة التي عانت الكثير
من تقنين الكهرباء».
وأع����رب ال���دب���وس ،ب����دوره ،عن
سعادته بإنجاز المشروع الذي ت ّم
بسرعة وب��ال��م��واص��ف��ات ال��م��ح�دّدة
والمطلوبة ،وق����ال»:إنّ بين لبنان
وال��ك��وي��ت ع�لاق��ات أخ��وة تاريخية
م��ن ال��ق��ي��ادات السياسية وص���وال ً
إلى الفرد المواطن فيهما ،والكويت
منحاز دائ��م�ا ً إل��ى جانب لبنان في
جميع قضاياه المحقة ،وخصوصا ً
إبّان العدوان اإلسرائيلي عليه ،وإنّ
المشاريع اإلنمائية التي تقام هي
بتوجيهات وأوامر من صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح جابر أحمد

رئيس البلدية يمنح الدبوس درعا ً تقديرية
الصباح الذي يقف إلى جانب لبنان
الشقيق والعزيز لتحريك العجلة
االقتصادية فيه وازده��اره وتطوره.
ولقد أنجزنا العديد من المشاريع
التي حلت مشكالت كثيرة وخلقت
ف��رص عمل متنوعة وشملت جميع
المناطق اللبنانية م��ن الجنوب،
الجبل ،بيروت ،البقاع إلى الشمال،
بالتعاون والتنسيق مع الحكومة
اللبنانية وم���ع مجلسي اإلع��م��ار
والجنوب والجمعيات والبلديات،
وخصوصا ً بعد عدوان تموز 2006
على لبنان».

وأض�����اف« :ل��ق��د م��ول��ن��ا منحة
لدراسة القطاع الكهربائي في لبنان
إليجاد البديل األفضل ،بالتعاون
مع وزارة الطاقة والموارد المائية
وال��ه��ي��ئ��ات االس��ت��ش��اري��ة .وه���ذا
المشروع يلزمه تعاون كبير بين
جميع األطراف كونه يشمل التوليد
والنقل وال��ت��وزي��ع ،وسنسعى إلى
إع����ادة ت��أه��ي��ل وت��ط��وي��ر وت��ق��وي��ة
محطات الكهرباء في الزوق والجية
والزهراني وربطها بالوحدات علها
تح ّل بعض المشاكل التي يعاني
منها القطاع الكهربائي».

