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اقت�صاد

م�شروع المر�أب ...لإعادة �إحياء ّ
التل
�أبناء طرابل�س ير�سمون قرارهم التنموي
} عبدالله خالد
المجتمع الطرابلسي مشغول هذه األيام بمشروع
تنفيذ ال��م��رأب ف��ي ال��ت�� ّل ،وس���ط ان��ق��س��ام ح���ا ّد طال
الفعاليات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وأدى
إلى المزيد من شرذمة هيئات ومؤسسات المجتمع
المدني المنقسمة على ذاتها ،بعد أن تقاسمتها القيادات
السياسية وأفقدتها استقالليتها التي تشكل الضمانة
الوحيدة اللتفافها حول مصلحة طرابلس الحقيقية
بعيدا ً عن غرقها في وح��ول التبعية لهذا الطرف أو
ذاك ومستنقع المصالح الذاتية الضيقة ،بدالً من أن
موحدة تضم مشاريع
تتكاتف وتتضامن حول ورقة ّ
الفيحاء األساسية التي سبق أن قدمت إل��ى مؤتمر
طرابلس اإلنمائي األول بعد أن توافقت عليها الهيئات
الطرابلسية والشمالية وقد تراكم الغبار عليها بعد
أن ركنت في أدراج المهيمنين على القرار السياسي،
نتيجة تمسكهم بسياسة حرمان األطراف من التنمية
التي حصرت في العاصمة بيروت وبعض جوارها.
ثبت ،بما ال يدع أي مجال للشك ،أنّ المطلوب هو
استمرار االنقسام بين أبناء طرابلس للتنصل من
مسؤولية استمرار الحرمان فيها بعد أن تحولت إلى
مدينة منكوبة ،باعتراف المؤسسات الدولية ،بعد أن
تجاوزت نسبة الفقر فيها  57في المئة ،وبالتالي فإنها
في حاجة إل��ى مشاريع تنموية حقيقية تقدم قيمة
مضاقة لالقتصاد الطرابلسي والشمالي ،وتستند إلى
مشاريع اقتصادية منتجة وليس مشاريع ريعية تزيد
أصحاب الثروات غنى على حساب الكادحين الذين
يزدادون فقرا ً نتيجة تفسي البطالة فيها.
إنّ المشاريع التي تحظى باألولوية اليوم وتتقدم
على المشاريع األخ���رى ،وم��ا أك��ث��ره��ا ،يفترض أن
تتركز على إعادة إحياء المشاريع المجمدة حاليا ً وفي
مقدمتها تطبيق قانون حصرية معرض الرئيس رشيد
كرامي ،وتفعيل المرفأ في إطار خطة تشمل ك ّل المرافئ
اللبنانية ،وتشغيل المطار ،وإعادة بناء سكة الحديد،
وتفعيل المنطقة االقتصادية الخاصة ،وإيجاد ح ّل
الموحد،
لمعضلة المصفاة ،وإتمام المبنى الجامعي
ّ
وإط��ل�اق محطتي التسفير ،وااله��ت��م��ام باألسواق
الداخلية .ك ّل هذه المشاريع تتقدم على مشروع تنفيذ
المرأب بالشكل المبتور ال��ذي قدم فيه ،وخصوصا ً
بعد المواقف المتس ِّرعة والمتناقضة التي اتخذها
المجلس البلدي والتي عكست حجم الضغوط التي
تعرض لها أعضاؤه ،رغم تعدّد انتماءاتهم ووالءاتهم.
فقد اتخذ أعضاء المجلس البلدي قرارا ًباإلجماع ،وهم
الذين لم يتفقوا سابقاً ،رفضوا فيه مشروع المرأب
الذي تقدم به مجلس اإلنماء واإلعمار ،ثم وافقوا بعد
أسبوع على المشروع ،باإلجماع .وفي هذا السياق،
برزت مواقف متناقضة من أطراف طرابلسية متعدّدة
تفاوتت بين الرفض والتأييد ،تخللتها اعتصامات
متعدّدة ترواحت المواقف فيها بين التنديد والدعم،
عكست م���دى ال��ش��رخ ال���ذي أح��دث��ه ال��م��ش��روع بين
أبناء المجتمع الواحد كنتيجة للتفاوت في وجهات
النظر حول من يملك قرار طرابلس ويحدّد أولوياتها
ويرسم استراتيجيتها التنموية ،وم��ا إذا كانت هذه
االستراتيجية توضع في طرابلس أم خارجها .ويبدو
أنّ حجم التناقض الذي ظهر ،فاجأ المهتمين بتمرير
المشروع بدليل تبدّل اللهجة كمقدمة إلح��داث نقلة
توسع المشروع وتضمنه أفكارا ً ال تقتصر
تؤدي إلى ّ
على المرأب ،بل تتعداه لتصل إلى بناء قصر ثقافي
يتض ّمن عناصر متعدّدة من ضمنها المرأب بالطبع.
في الواقع ،إنّ مشروع المرأب هو مشروع قديم،
بدأ التفكير فيه بعد هدم السراي القديمة ،وقد ظهر
أول مخطط له في عهد الرئيس السابق لبلدية طرابلس

عشير الداية ،ثم واجهته عقبات حالت دون تنفيذه
ليتبناه رئيس البلدية سامي منقارة بعد أن أ ّم��ن له
التمويل من االتحاد األوروب��ي ،ثم انتكس المشروع
بعد أن واجه بعض العقبات التقنية ،وتك ّرر األمر مع
الرؤساء سمير شعراني ورشيد جمالي ونادر غزال.
إنّ م��ا أع��اق تنفيذ ه��ذا المشروع ه��و أن��ه ل��م يمهد
ل��ه ب���دراس���ة ش��ام��ل��ة ت��ت��ن��اول ال���ج���دوى االقتصادية
والمعوقات التقنية التي يمكن أن تعترضه ،باإلضافة
إل��ى أنّ المشروع ك��ان يقتصر على ال��م��رأب ،وجلب
التفكير في توسيعه معوقات جديدة ،فقد ت ّم اكتشاف
المياه على عمق  17متراً ،األمر الذي يفرض تكاليف
إضافية .كما أنّ توسيع المشروع ليشمل «المنشية»
و«قصر نوفل» ومبنى «األوب��را» ،من شأنه أن يخلق
عقبات جديدة تفرضها ش��روط تقديم األرض كهبة
يسقط مفعولها إذا ت ّم تبديلها ،وهذا يعني أنه ال ب ّد من
إع��ادة النظر في المشروع والقيام بدراسات جديدة
تأخذ في االعتبار ك�� ّل العقبات واالع��ت��راض��ات التي
ب��رزت خالل ح��راك المجتمع المدني ،وفي مقدمتها
توسيع ال��م��ش��روع ليستوعب إع���ادة ب��ن��اء السراي
القديمة وتحويلها إلى قصر ثقافي للمؤتمرات وإعادة
ترميم وتجميل الساحة ،في إط��ار مخطط توجيهي
يشمل إعادة تأهيل منطقة الت ّل لتستعيد دورها السابق
ووظيفتها كمنطقة تشكل منطلقا ً للحداثة ومجاراة
تط ّور العصر .إنّ مشروع اإلرث الثقافي ،وبالشكل
الذي انتهى إليه بعد سقف النهر والكوارث التي نجمت
عنه ،يؤكد أنّ القرار الذي يرسم خارج طرابلس يلبي
م��ص��ال��ح م��ن ات���خ���ذوه ،ول���و ع��ل��ى ح��س��اب مصلحة
طرابلس العليا ،وبالتالي ال ب�� ّد من إش��راك طرابلس
(فعاليات وهيئات مجتمع مدني) في ك�� ّل القرارات
المتعلقة بتنمية طرابلس والشمال ،وخصوصا ًبعد أن
أثبت مجلس اإلنماء واإلعمار فشله في تلمس نبض
الشارع الطرابلسي وفهم حقيقة تطلعاته في استعادة
موقعه ودوره في خريطة التنمية اللبنانية.
لم يعد مه ّما ًاليوم أن ترتفع وتيرة الشكوى والتذ ّمر
والتنصل م��ن المسؤولية وإلقائها على اآلخرين،
ويجب أن يقترن االع��ت��راض بتلمس المدخل إلزالة
أسباب ذلك التذمر وتلك الشكوى وتصويب مسار
البوصلة باتجاه العمل على رسم استراتيجية متكاملة
لتنمية طرابلس ،ومعها الشمال ،في إطار خطة وطنية
تستند إلى اإلنماء المتوازن الذي أق ّره دستور البالد،
ورف���ض االن��ت��ق��ال م��ن مرحلة الغبن وال��ح��رم��ان إلى
مرحلة التسويف والمماطلة واإلصرار على الحصول
على الحقوق كاملة وغير منقوصة .فلم يعد مقبوالً
أن ترصد األموال لمشاريع طرابلس ،ثم تختقي تلك
األموال ليظهر أنها تقلصت من دون أي ضمان جدي
بعدم تقلصها من جديد أو إلغائها .وقصة الـ100
مليون دوالر خير دليل على ذلك .ولم يعد مجديا ً أن
تخصص لطرابلس مشاريع هامشية ال تقدم قيمة
ّ
مضافة إلى اقتصادها ،وال ب ّد من اإلصرار على تقديم
مشاريع اقتصادية منتجة تشكل البديل الموضوعي
لالقتصاد الريعي المعتمد ف��ي لبنان ،وخصوصا ً
أنّ طرابلس تملك من القدرات واإلمكانات ما يؤهلها
لتحقيق ذل��ك ،إذا فرضت ص��دور ال��ق��رار السياسي
الذي يسمح بإقرارها وتنفيذها.
بهذه الخلفية يمكن التعامل مع مشروع المرأب
الذي أقره المجلس البلدي بعد الضغوط التي مورست
عليه ،مع أنه كان قد رفضه في السابق مص ّرا ً على
توسيعه واعتباره جزءا ً من مشروع كبير ،في إطار
خطة شاملة إلع��ادة تأهيل منطقة الت ّل ،لتقوم بدور
مركزي في تنمية طرابلس كمقدمة ال ب ّد منها الستعادة
تواصلها مع المناطق الشمالية ،باعتبارها عاصمتها،
واللبنانية باعتبارها العاصمة الثانية في لبنان.

خفايا الدعم الخليجي لم�صر في م�ؤتمر �شرم ال�شيخ
مرفان شيخموس
ع��ام  ،2011وبعد اإلط��اح��ة بحكم مع ّمر
القذافي في انتفاضة مدعومة من حلف شمال
األطلسي «ناتو» في حقبة ما سمي بالربيع
العربي ،شهدت ليبيا حالة من عدم االستقرار
واالضطراب.
منذ ذلك الحين ،أعربت السلطات المصرية
عن قلقها إزاء صعود الحركات الجهادية
وعدم االستقرار في شرق ليبيا ،وهي المنطقة
التي تعتبر القاهرة أنها قد تحولت إلى منطقة
عبور آمن لإلسالميين المطلوبين بعد أحداث
 30ح��زي��ران  2013وال��ت��ي أدت إل��ى عزل
الرئيس محمد مرسي المدعوم من اإلخ��وان
المسلمين.
ف��ي  12ش��ب��اط  ،2015أص���در تنظيم
«داع���ش» ت��ق��ري��را ً ف��ي المجلة اإللكترونية
الخاصة «داب���ق» ،ظهرت فيه ص��ور لواحد
وعشرين مصريا ً قبطيا ً كانوا قد اختطفوا في
مدينة س��رت ،وبعد ثالثة أي��ام ّ
بث التنظيم
اإلره��اب��ي شريط فيديو يظهر قطع رؤوس
ال��ره��ائ��ن على ال��ش��اط��ئ ،وأك���دت الكنيسة
القبطية المصرية مقتل األقباط ،في حين دان
األزهر هذا الحادث.
وعلى األث��ر ،أعلن الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي فترة سبعة أيام من الحداد
الوطني ،ودع��ا إل��ى عقد اجتماع عاجل مع
أعلى هيئة أمنية في البالد في مجلس الدفاع
الوطني .ودعا السيسي إلى استصدار قرار من
األمم المتحدة يمنح تفويضا ً لتشكيل تحالف
دولي للتدخل في ليبيا بعد أن قصفت طائراته
أهدافا ً لتنظيم «داعش» هناك.
وق��ال ف��ي مقابلة بثتها إذاع���ة أوروب���ا 1
الفرنسية في تاريخ  17شباط  2015إنه ما
من خيار آخر ،في ضوء موافقة شعب ليبيا
وحكومتها ودعوتهما مصر إلى التحرك.
بالعودة إلى التاريخ ،ونظرا ً إلى الدعم
ال��ذي قدمته الحكومة القطرية ل�لإخ��وان،
وخصوصا ً أنّ الدوحة كانت مق ّرا ً لقيادات
تنظيم اإلخ���وان بعد ف� ّ
�ض اعتصام رابعة
العدوية في آب  ،2013أصبحت بدائل جماعة
اإلخ���وان المسلمين محصورة بعد إع�لان
مجلس التعاون الخليجي ،من الدوحة ،دعم
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
تمتلك «الجماعة» ع���ددا ً م��ن الخيارات،
على مستوى ال��دول التي يمكن أن تستقبل
مسؤوليها ،وف��ي مقدمتها تركيا م��ن خالل
«حزب السعادة» الذي يمثل ذراع «اإلخوان»
ف��ي أن��ق��رة ،فضالً ع��ن تأييد رئيس ال��وزراء
ال��ت��رك��ي رج���ب ط��ي��ب أردوغ�������ان ،لمسار
«الجماعة» ودفاعه عنها وهي خارج السلطة،
والدعم السابق لها وهي في السلطة.
ربما تأخذ قطر خطوات في اتجاه تصفية
ملف «الجماعة» ال��ذي أزع��ج دول الخليج
بعد احتضانها الغير مب ّرر لقيادات الجماعة
لديها ،فقطر
وكيل أميركا في المنطقة من دون منازع ،
ومن خاللها تقوم الواليات المتحدة األميركية
بالضغط على األنظمة العربية ،وق��د جاء
طردها بعض «اإلخ���وان» ،قبل شهور ،بعد
رفض مصر المشاركة في التحالف الدولي
لقتال «داع����ش» ،بحجة أنّ أم��ي��رك��ا تدعم
«اإلخ��وان» في مصر ،وانشغال القاهرة ،في
الوقت نفسه ،بمحاربة اإلرهاب على أراضيها،
وهو ما دفع األميركيين إلى اإليعاز لقطر بطرد

بعض المحسوبين على «اإلخ��وان» ،والذين
ي��ظ��ه��رون ف��ي ب��ع��ض ال��ف��ض��ائ��ي��ات وليسوا
القيادات الحقيقية المؤثرة في «التنظيم»،
وذل��ك إليصال رسالة ب��أنّ أميركا تقف ض ّد
اإلرهاب.
يبدو أنّ الدعم الخليجي الجديد لمصر في
مؤتمر شرم الشيخ  2015 3- 14-بقيادته
األميركية والذي قدّر بعشرات المليارات من
الدوالرات ،لم يكن عن عبث ولم يأتِ من فراغ
أو بمحض الصدفة ،أما المواطن المصري فهو
تحسن في أحواله المعيشية،
لم يلمس أي
ّ
من المساعدات الخليجية السابقة التي أعلن
عنها عقب ث��ورة  30حزيران  2013والتي
بلغت آنذاك  30مليار دوالر ،على شكل منح
ومساعدات نفطية وودائع مصرفية.
فما هي أبرز الصفقات التي وقعتها مصر
خالل المؤتمر؟
وقعت مصر واإلم����ارات ،اتفاقية إنشاء
ال��ع��اص��م��ة اإلداري����ة ال��ج��دي��دة بتكلفة 45
مليار دوالر  ،في حضور الرئيس عبدالفتاح
السيسي ونائب رئيس دولة اإلمارات الشيخ
محمد ب��ن راش���د آل م��ك��ت��وم .وش��ه��د رئيس
الوزراء المصري ابراهيم محلب مراسم توقيع
اتفاقية بين وزارة اإلسكان والشركة العربية،
في شأن مشروع «تنمية جنوب مارينا» على
مساحة  2800ف��دان لتكون مركزا ً سياحيا ً
وتجاريا ً سكنيا ً بتكلفة  24مليار جنيه.
ووقعت مع االتحاد األوروبي مذكرة تفاهم
لدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية في
مصر ،بمنحة تقدر بـ 130مليون يورو ،كما
وقع البنك األوروبي لالستثمار قرضا ً بقيمة
 120مليون يورو مع البنك األهلي المصري،
لدعم شركات القطاع الخاص في مصر.
وشهدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة
(الوزير محمد شاكر) مراسم توقيع  7مذكرات
ت��ف��اه��م ب��ي��ن ال�����وزارة وش��رك��ة «سيمنس»
األل��م��ان��ي��ة و« »state gridالصينية

و«أكواباور» السعودية و«مصدر» اإلماراتية،
بإجمالي استثمارات  20مليار دوالر.
ووق��ع وزي��ر البترول وال��ث��روة المعدنية
شريف اسماعيل اتفاقية بقيمة  12مليار
دوالر ،ف��ي م��ج��ال ال��ب��ت��رول وال���غ���از ،مع
شركة النفط البريطانية العمالقة «بريتش
بتروليوم» .كما وقعت ال��وزارة اتفاقية مع
ّ
ضخ 5
شركة «إيني» اإليطالية ،تهدف إلى
مليارات دوالر استثمارات جديدة في أنشطة
تنمية الحقول ،ووق��ع المهندس خالد عبد
البديع ،رئيس شركة «إيجاس مصر» ،مذكرة
تفاهم مع رئيسة شركة «هيدروكاربونس»
القبرصية توال أونوفري ،لعمل دراسة جدوى
تصدير الغاز ال ُم َسال من قبرص ،باستخدام
البنية التحتية الموجودة في مصر.
ووق��ع��ت وزي���رة ال��ت��ع��اون ال��دول��ي نجالء
األهواني  4اتفاقيات مع رئيس مجموعة البنك
اإلسالمي للتنمية أحمد محمد علي ،بقيمة
إجمالية تتجاوز  800مليون دوالر ،للمساهمة
ف��ي تمويل م��ش��روع��ات «ال��رب��ط الكهربائي
المصري – السعودي» ،اتفاق إيجار بقيمة
 220مليون دوالر ،و«تطوير مطار شرم
الشيخ» ،اتفاق إيجار على شريحتين األولى
بقيمة  226٫8والثانية بـ ،230٫2و«تطوير
معمل تكرير أس��ي��وط» ،اتفاق إيجار بقيمة
 198مليون دوالر.
كما وقعت األهواني مع أحمد علي اتفاقا ً
إطاريا ً بقيمة  3مليارات دوالر مع المؤسسة
الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة ،إحدى
المؤسسات التابعة لمجموعة البنك ،لصالح
الهيئة العامة للبترول وذلك لتمويل استيراد
المنتجات البترولية التي تحتاجها السوق
المصرية مثل «البوتاجاز» و«السوالر» خالل
السنوات الثالث المقبلة.
ووقعت وزارة النقل  6اتفاقيات مع شركات
عالمية لتنفيذ مشروعات في الموانئ والسكة
الحديد بقيمة  2.2مليار دوالر ،واتفاقية شراكة

مع شركة «أفيك إنترناشيونال القابضة»
الصينية لتصنيع القطارات في مصر بقيمة
 500مليون دوالر ،واتفاقية إنشاء وتشغيل
وإدارة وتمويل م��ش��روع القطار المكهرب
«اإلس��ك��ن��دري��ة – أب��وق��ي��ر» بتكلفة إجمالية
مقدارها  500مليون دوالر.
وتضمنت االتفاقيات مذكرة تفاهم في شأن
االستثمار في خط سكة حديد نقل البضائع
«السخنة ـ حلوان» باستثمارات بقيمة 490
مليون دوالر ،باإلضافة إل��ى مذكرة تفاهم
إلن��ش��اء وتطوير محطة متعدّدة األغ��راض
في ميناء اإلسكندرية بـ  250مليون دوالر
ومذكرة تفاهم مع سكك حديد إيطاليا في شأن
االستشارات العامة لمشروع القطار السريع
«القاهرة ـ اإلسكندرية» ومشروع تطوير خط
أبو قير بقيمة  10ماليين دوالر.
ووق��ع وزي��ر التموين خالد حنفي اتفاقية
مع شركة «السودين» السعودية برئاسة
أحمد السودين ،لمشروع المركز اللوجيستي
العالمي ف��ي دم��ي��اط ،والمدينة التجارية
الترفيهية في خليج السويس باستثمارات
تقدر بـ  ٦مليارات دوالر ،في شكل مبدئي
وب��ال��ت��ع��اون م��ع ش��رك��ة «ت��ش��ي��ن��ا ه��ارب��ر»
الصينية.
فهل الهدف من تلك الخطوات األميركية
ـ الخليجية الجديدة بدعم مصر عن طريق
مؤتمر شرم الشيخ هو إبعاد مصر عن دورها
العربي واإلقليمي ،أم أنها تعبِّر عن خشية
خليجية بقيادة سعودية من تقارب سوري ـ
مصري كان وشيكا ً في محاربة تنظيم اإلخوان
المسلمين،
أم أنّ تحييد مصر عن روسيا كان الهدف
األهم؟
تبقى االحتماالت كافة واردة وتبقى اإلجابة
برسم تلك الدول...

لحام و�سام «�أور�شليم المذهّ ب»
كرمه ومنحه با�سم ّ
دروي�ش ّ

حق مكت�سب ّ
نكد :الكهرباء ّ
لكل مواطن ومهمتنا �إي�صالها �إلى الجميع

تفقد م�صانع الأدوية في جدرا وال�شويفات والجمهور

الحاج ح�سن :لتطوير القطاع
و�إيجاد الحلول للم�شاكل التي تواجهه
زار وزير الصناعة حسين الحاج حسن ،يرافقه المدير
العام للوزارة داني جدعون ،شركة «أروان» للصناعات
الدوائية في بلدة جدرا الساحلية في إقليم الخروب ،حيث
جال على أقسام اإلنتاج واطلع على التقنيات الحديثة
المعتمدة في التصنيع والتقى رئيس مجلس اإلدارة
المهندس عبد الرزاق يوسف ،ونائبة رئيس مجلس اإلدارة
الدكتورة رويدة دهام والمسؤولين في الشركة.
وشرح يوسف لوزير الصناعة مق ّومات صناعة الدواء
في لبنان وحجم السوق وإيجابياته ومعوقاته ،الفتا ً إلى
أنّ الشركة استثمرت «حوالى  87مليون دوالر بالقيمة
السوقية حتى اليوم ،إيمانا ً من المساهمين بأنّ صناعة
ال��دواء في لبنان والعالم العربي في حاجة إل��ى هذه
االستثمارات».
ودع���ا ال��ح��اج ح��س��ن ،م��ن ج��ه��ت��ه ،تجمع أص��ح��اب
الصناعات الدوائية إلى «إع��داد ورقة متكاملة ،وتنظيم
ورش��ة مع وزراء الصناعة والصحة والمالية والعمل
واالقتصاد والدفاع والداخلية في يوم واحد» .وقال« :إنّ
الصناعات الدوائية اللبنانية يجب أن تكون حصتها
 200مليون دوالر وعلينا أن نصل إلى هذا الرقم ،ويجب
أن يزيد عدد المصانع الدوائية من  6إلى  ،10فالدولة
تخرج صيادلة وكيميائيين وبيوكيميائيين بالعشرات
والمئات واآلالف ،فأين تجد لهم فرص العمل إذا لم تكن في
الصناعات الدوائية والغذائية»؟
وأكد «أنّ الصناعات الدوائية صناعات غير ملوثة وال
تحتاج إلى مساحات ضخمة ،وهي صناعات ال تحتاج إلى

الحاج حسن خالل زيارته شركة أروان في جدرا

طاقة مكثفة ،وبالتالي فإنّ كلفة إنتاجها تعتمد على الكفاءة
البشرية ،ولذلك علينا زي��ادة ع��دد مصانع الصناعات
الدوائية وال نكتفي بـ  6مصانع موجودة ،بل يجب أن يصل
العدد إلى  20مصنعا ً دوائياً».
ثم انتقل وزير الصناعة إلى مصنع األمصال اللبنانية
في الشويفات ،والتقى المسؤولين فيه .ورحب المدير
العام للمصنع طارق طبارة به شاكرا ً اهتمامه بالصناعة
اللبنانية .ثم جرى عرض ألبرز المشاكل المتعلقة بكلفة
اإلنتاج وعمليات التصدير.
ولفت ال��ح��اج حسن إل��ى «أنّ المشاكل الصناعية
متشابهة في مختلف القطاعات اإلنتاجية ،ولكن ال يمكن
أن ينمو اقتصاد لبنان من دون صناعة وهي قطاع واعد
لتوفر التمويل الضروري والكادر البشري المؤهل وموقع
لبنان الجغرافي المميز».
وق��ال« :قريبا ً سنعقد ورش��ة عمل متكاملة للصناعة
الدوائية في لبنان بمشاركة مختلف ال��وزارات المعنية
ونستعرض ك ّل جوانب الملف لتطوير هذه الصناعة بعد
إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهها سواء في
الداخل أو مع البلدان التي تصدر إليها ،ونحن نطمح إلى
أن تأخذ الصناعة الدوائية الوطنية حجما ً في السوق
اللبناني بما يساوي  200مليون دوالر وأن يصل التصدير
إلى مئة مليون دوالر».
كما زار وزي��ر الصناعة مصنع «ف��ارم��ادي��ك��س» في
الجمهور ،حيث جال متفقدا ً األقسام ،ون ّوه بجودة صناعة
الدواء في لبنان.

نكد متوسطا ً درويش وصيقلي

جانب من الحضور

زحلة ـ أحمد موسى
ك ّرم رئيس أساقفة الفرزل وزحلة
والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
ال��م��ط��ران ع��ص��ام يوحنا دروي���ش،
رئيس مجلس اإلدارة المدير العام
لشركة كهرباء زحلة المهندس أسعد
نكد ،بمنحه وسام «أورشليم المذهّ ب»
باسم البطريرك غريغوريوس الثالث
لحام ،في احتفال أقيم في مطرانية
سيدة النجاة في زحلة ،ش��ارك فيه
النواب :عاصم عراجي ،إيلي ماروني،
طوني أبو خاطر ،وشانت جنجنيان،
الدكتور ربيع الدبس ،وشخصيات
وفاعليات المنطقة.
وق���ال دروي���ش ف��ي كلمة ألقاها
بالمناسبة« :باسم أهل زحلة نلتقي
ال��ي��وم لنشكر الصديق أسعد نكد
ونك ّرمه ،ألنّ حلم زحلة وجوارها
تحقق ،فسطعت بيوتها وشوارعها
وط��رق��ات��ه��ا بفضل ص��اح��ب اله ّمة
العلية واإلرادة الصلبة والمشاريع
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ح��ي��وي��ة المهندس
الصديق أسعد نكد ال��ذي أسعدنا
بمشروعه الجبار الذي تحقق ،رغم

العراقيل والمضايقات التي واجهته
لفترة طويلة».
وأض�����اف« :ل���و ك���ان ف��ي لبنان
شخصيات تعمل به ّمة المهندس نكد
وروحانيته ،لما كنا اليوم نعيش
أوض��اع�ا ً مأساوية كهذه في البنى
التحتية من كهرباء ومياه طرقات».
وأك��د أنّ «زحلة في حاجة اليوم
إلى ك ّل واحد منكم فعند غياب قدرات
الدولة تبقى المبادرات الفردية هي
التي تساهم في إنماء المدينة» ،داعيا ً
«م��ن عنده ال��ق��درة أن يساهم ،ولو
بمشروع صغير ،لتبقى زحلة مثاال ً
يُحتذى».
وف��ي ختام كلمته ،قلد المطران
دروي�����ش ال��م��ه��ن��دس ن��ك��د ب��اس��م
البطريرك لحام صليب أورشليم
المذهب «تقديرا ً لجهوده وإنجازه
الكبير».
أما نكد ،فقد شكر المطران درويش
على «لفتته الكريمة» ،والحضور
لتلبيتهم الدعوة ،وقال« :باسم كهرباء
زحلة أشكر جميع أبناء وسكان مدينة
زحلة وبلدات الكرك ،الفرزل ،أبلح،
النبي أيال ،نيحا ،رياق ،علي النهري،

حارة الفيكاني ،سعدنايل ،تعلبايا،
تعنايل ،بر الياس ،المرج ،الروضة،
قاع الريم ،وحزرتا ،ألنهم أفادوا من
الكهرباء  .24/24وأش��ك��ر جميع
الفاعليات ال��روح��ي��ة والسياسية
والعسكرية واألم��ن��ي��ة والحزبية
واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية
واإلعالمية والصحية والتربوية وك ّل
رؤساء البلديات والمجالس البلدية،
والمخاتير والمجالس االختيارية
وه��ي��ئ��ات المجتمع ال��م��دن��ي على
العاطفة المؤثرة التي أحاطوا بها
الشركة ،سواء عبر االتصاالت او عبر
المواقف التي عبروا فيها عن ثقتهم
وتشجيعهم ودعمهم لمشروع توفير
الكهرباء  24ساعة.»24/
وق���ال« :ل���وال م��س��اع��دة الجميع
لما استطعنا تحقيق الحلم ،ولو
لم يكن هناك إقبال على المشروع
من المجتمع المدني وم��ن الهيئات
اإلداري��ة والسياسية والروحية ،لما
استطعنا تأمين الكهرباء .24/24
ه��ذا المشروع هو حلم ك � ّل بقاعي،
وه��ذا الحلم أصبح حقيقة .تحدثت
عن مشروع اإلنتاج منذ أكثر من 5

أع��وام ،واليوم ال نريد التعالي على
أحد ،وال أن نتحدى أحداً ،لك ّل مواطن
ّ
ح��ق مكتسب أن ينعم
ف��ي لبنان
بالكهرباء على مدار الساعة».
ولفت إلى «أنّ نسبة الجباية في
البقاع ال��ي��وم ه��ي  100ف��ي المئة،
وال وج����ود ل��ل��س��رق��ات أو ت�لاع��ب
بالعدادات» .وأض��اف« :عام 1923
كان أول اشتراك في كهرباء زحلة في
سوق البالط من آل أبو يارد ،وكانت
الشركة في حينه توفر الكهرباء في
شكل متواصل ،واليوم في  2015ال
يمكننا أن نقبل إال بتوفير الكهرباء
 ،24/24لهذا عملنا جاهدين على
تحقيق المشروع الحلم».
وتوجه إلى نواب زحلة قائالً« :أنا
ال استطيع أن أنسى أنّ ك ّل النواب
الحاضرين شجعوني منذ عامين في
مجلس النواب ودعموا شركة كهرباء
زح��ل��ة ف��ي اإلن��ت��اج .ش��رك��ة كهرباء
زحلة وأسعد نكد ال يتعامالن في
السياسة أبداً ،وشركة كهرباء زحلة
ليس لديها انتماء سياسي أو ديني،
مهمتها إيصال الكهرباء إلى الجميع،
أينما ك��ان��وا وبالطريقة السليمة،

وأن���ا أع��د جميع المشتركين ب��أنّ
أبواب شركة كهرباء زحلة مفتوحة
لتلقي اق��ت��راح��ات��ه��م وت��س��اؤالت��ه��م
ومراجعاتهم ،ألننا وإي��اك��م ننجز
اليوم مشروعا ً جديدا ً لزحلة لم تشهد
مثله منذ  35عاماً».
وألقى المعتمد البطريركي للروم
األرثوذكس في روسيا المطران نيفن
صيقلي ،ال���ذي حضر م��ن موسكو
خ��ص��ي��ص �ا ً ل��م��ش��ارك��ة ال��زح��ل��ي��ي��ن
ف��رح��ت��ه��م ،ك��ل��م��ة ه��ن��أ ف��ي��ه��ا زحلة
«بإنجاز» المهندس نكد .وقال« :أو ّد
أن أش��ك��ر س��ي��ادة ال��م��ط��ران عصام
يوحنا دروي��ش على لفتته الكريمة
لعزيزنا أسعد ،والتي أراد منها أن
يشير إلى تقديره للرجال الرجال،
إلى محبته لزحلة وللبنان ،فاليوم
هو يوم لبنان الحلو».
وأضاف« :إنّ هذه الدار التي ننتمي
كلنا إليها في هذه المدينة ،لها تاريخ
حافل بالمكرمات ،دار عزيزة علينا
جميعاً ،وإنّ تكريم العزيز أسعد في
هذه الدار يعني تكريم زحلة له بك ّل
كنائسها ،بك ّل جوامعها ومناطقها
المجاورة».

