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اقت�صاد

التجارة وال�صناعة ...ولعبة ّ
�شد الحبل
} لمياء عاصي
اجتماعات وتصريحات ثم اجتماعات نوعية
ومشتركة ،ويستمر ال��ع��راك بين الصناعيين
والتجار ،ك ّل فريق يسوق من الحجج ما يتيسر
ل��ه ،وال��ن��ق��اط ال��ت��ي يرتكز إليها ال��ت��ج��ار تتعلق
ب��دوره��م الوطني ف��ي تأمين السلع األساسية
للمواطنين ،أما الصناعيون ،فلديهم نقاط أقوى
وأهمها أنّ دع��م الصناعة الوطنية هو السبيل
الوحيد إلى اقتصاد معافى يؤمن فرص العمل
ويخلق القيم المضافة في االقتصاد ،مع أنّ ك ّل
طرف لديه نقاط منطقية ،لكنه يفكر من خالل
مصالحه المباشرة والضيقة ،وتبدو الحكومة
حكما ً حياديا ً يسجل نقاط ك�� ّل م��ن الفريقين،
من دون دور واضح في حسم لعبة ش ّد الحبل
بينهما ،عبر إقرار رؤية أو استراتيجية وطنية
عليا ال تقبل المساومة والجدل.
في االجتماع األخير بين الفريقين ،نصحت
ال��ح��ك��وم��ة ال��ص��ن��اع��ي��ي��ن ب���أن ي��ج��ع��ل��وا صوتهم
أع��ل��ى ،ألنّ ص����راخ ال��ت��ج��ار ال���دائ���م وحججهم
ال��ت��ي ي��س��وق��ون��ه��ا ل��ي��ل ن���ه���ار ،ت��ش��ك��ل ضغطا ً
ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ة يجعلها تستجيب لمطالبهم
وت��م��ن��ح��ه��م إج�����ازات االس���ت���ي���راد ت��ح��ت ذرائ���ع
م��خ��ت��ل��ف��ة ،أول��ه��ا م��ص��ل��ح��ة ال��وط��ن وال��م��واط��ن،
وثانيها المخزون االستراتيجي وتوفير السلع
األس���اس���ي���ة ،وم���ع���روف أن���ه ال ت��وج��د معايير
محدّدة للسلع لتكون أساسية أو كمالية ،وحتى
ال��ي��وم ل��م ت��ت��ج��رأ ال��ح��ك��وم��ة ع��ل��ى ت��ح��دي��د الئحة
واضحة ومعلنة بالسلع األساسية والسموح
ب��اس��ت��ي��راده��ا ،س���واء ك��ان��ت مصنعة أو نصف
مصنعة ،وم���ن ال��ب��دي��ه��ي أن ت��ك��ون م��ن المواد
التي ال تغطيها الصناعة الوطنية وتصنف بأنها
م��ن االح��ت��ي��اج��ات ال��ض��روري��ة للمواطنين .أما
وزارة الصناعة ،فهي الشاهد الذي «ما شافش
ح��اج��ة» ،مشغولة دائ��م��ا ً بقضايا مؤسساتها
ال��م��م��ل��وك��ة ل��ل��دول��ة ،وك��أن��ه��ا وزارة مؤسسات
ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ال��ص��ن��اع��ي ف��ق��ط ،إذ أنّ النأي
بالنفس عن التجاذبات بين الصناعيين والتجار
هو األضمن ،في ظ ّل مساعي ونفوذ مجموعات
الضغط من الطرفين لدى أصحاب القرار.
في دول العالم قاطبة ،هناك استراتيجيات
اقتصادية ثابتة أو متغيرة ومتطورة ،حسب
جدول زمني معروف ومدروس من ك ّل القوى
ال��ف��اع��ل��ة وذات ال��ع�لاق��ة ف��ي ال��م��ج��ت��م��ع ،وهناك
دعم وتمكين للصناعة الوطنية ليشت ّد عودها
واعتبارات ومعايير ومؤشرات هي التي تلعب
الدور األكبر في توجيه االقتصاد الوطني.
أن تكون سورية في حالة حرب ،سبب مهم
جدا ً يدعو متخذي القرار االقتصادي إلى وضع
سياسات طويلة األم��د لدعم الصناعة الوطنية
وتمكين المنتج المحلي أوالً ،وهو ما تقتضيه
المصلحة الوطنية الحقيقية ،لسبب مهم وهو
أنّ الصناعة أساسية في رفع الناتج اإلجمالي
المحلي ال���ذي ي��ؤث��ر ،ب����دوره ،على ك�� ّل الحياة
االقتصادية ،وألننا نمر في ظروف استثنائية،
وه���ي ح��ال��ة ت��ف��رد ل��ه��ا ب��ن��ود خ��اص��ة ف��ي معظم
االتفاقيات الدولية ،فماذا فعلنا لتعريف وتبني
ال��ث��واب��ت ف��ي سياستنا االق��ت��ص��ادي��ة بعد أربع
سنوات من الحرب؟
ي��ج��ب أن ي��رت��ك��ز اق��ت��ص��اد ال��ح��رب ع���دد من
النقاط أهمها :
 تخفيف أي إنفاق استهالكي غير ضروريوالتركيز على االستثمار في المشاريع المنتجة
والتي تسعى إلى إح�لال اإلنتاج المحلي مح ّل
المستوردات لتخفيف النزيف في االحتياطيات
الوطنية م��ن العمالت الصعبة ،ولتحقيق هذا
ال��ه��دف ال ب�� ّد م��ن تقديم التسهيالت اإلجرائية

ال��ت��ي ال تكلف ال��ح��ك��وم��ة ،ووض���ع ال��م��زي��د من
العراقيل أمام المستوردات ،إضافة إلى العمل
بشتى السبل على تعزيز واردات الخزينة من
العمالت الصعبة .وم��ن أج��ل ه��ذا الهدف أيضا ً
يمكن رف��ع ال��رس��وم الجمركية على ال���واردات
بالنسبة إلى السلع التي يوجد لها بديل وطني.
 ل��ض��م��ان اس��ت��م��رار إن��ت��اج ال��س��ل��ع محلياً،ال ب��� ّد م��ن ت��ف��ح��ص سلسلة اإلن��ت��اج والتوزيع
وإج��راءات التسعير وضمان الجودة وغيرها،
والتأكد من أنّ مجموع هذه اإلجراءات سيكون
مشجعا ً لإلنتاج وأنّ أي خلل في مرحلة منها
سيعيق موضوع اإلنتاج في ح ّد ذات��ه ،فقضية
تسعير األدوية مثالً وعدم قبول وزارة الصحة
ب��رف��ع أس��ع��ار األدوي���ة ال��ت��ي طلبها المصنعون
بسبب غ�لاء ال��م��واد األول��ي��ة الناجم عن ارتفاع
أسعار ال��دوالر أم��ام الليرة ،من دون أن تؤمن
لهم بديالً مناسباً ،من حيث التمويل بأسعار
للصرف ت��ك��ون مقبولة وم��ن��اف��س��ة ،ب��ل اكتفت
الوزارة بالقول إنّ دخول المواطنين ال تتحمل
المزيد من الغالء في أسعار األدوية ،وهذا كالم
صحيح ،لكن هل تكفي األعذار؟
النتيجة المباشرة لعدم اتخاذ أي قرار لدعم
ش��رك��ات األدوي����ة ،جعلت الكثير م��ن أصحاب
معامل األدوي��ة يلجأون إل��ى أح��د خيارين :إما
استيراد مواد أولية أرخص وذات فعالية أق ّل،
أو االمتناع عن تصنيع األدوي��ة التي يحتاجها
ال��ن��اس ،وم��ن ال��م��ع��روف أنّ األدوي����ة ال تتمتع
ب��ال��م��رون��ة ف��ي ال��ط��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا ،وخ��ص��وص��ا ً أنّ
المريض يحتاج إلى دواء ليشفى ،فالموضوع
ال يحتمل التأجيل ،وعدم توفر الدواء سيجعل
ال��ن��اس ي��ل��ج��أون إل���ى ال�����دواء ال��م��ه��رب ،أي أنّ
ال��م��وض��وع برمته سيكون لصالح التهريب،
وسيسبب انحسار صناعة الدواء في سورية،
كقطاع حقق نجاحا ً ملحوظاً .الموضوع إذن
خطير وال يحتمل التردّد ،بل يجب معالجته بما
يستحق من الجرأة .
 يجب أن تستخدم سورية البنود والفقراتال���خ���اص���ة ب���ال���ظ���روف االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة لتقلص
االستيراد من الدول األخرى التي ترتبط معها
بهذا االتفاق ،من أجل أن تشجع صناعييها على
اإلنتاج ورفع كفاءة اإلنتاج لتغطية احتياجات
السوق المحلي.
 ال��ص��ن��اع��ة وال��ن��ظ��ام ال��م��ص��رف��ي :ال يمكنت��وق��ع صناعة وطنية م��ن دون س��وق ائتماني
يسهل دورة اإلن��ت��اج ،وإنّ اس��ت��م��رار التوقف
عن اإلق��راض ،ال يمكن أن يخدم الصناعة التي
تشكل م��ع ال��زراع��ة االق��ت��ص��اد الحقيقي للبلد،
وم���ا ن��ش��ه��ده ال��ي��وم ه��و ت��ص��ري��ح��ات ب��ي��ن حين
وآخ��ر م��ن قبل البنك المركزي ع��ن نيته إعادة
ال��ق��روض التشغيلية القصيرة ذات م��دة العام
الواحد ،طبعا ً عودة هذه القروض شي جيد ،بل
ممتاز ،إذا استفادت منه المنشآت الصناعية في
الشكل المناسب.
ط��رح م��وض��وع تمكين اإلن��ت��اج المحلي قبل
األزمة وبعدها  ،ومنذ األيام األولى كان واضحا
أنّ الدولة يجب أن تحسم خياراتها ،وأن تتوقف
عن االستجابة لمجموعات الضغط المتنفذة هنا
وهناك ،إذ أنّ ق��رارات الحكومة يجب أن تعبر
عن قناعاتها المستندة إلى المعرفة الكاملة بك ّل
قطاع ،وليس بناء على المساجالت التي تحدث
في االجتماع ،كما أنّ ال��ق��رارات أو السياسات
يجب أن يكون لها نهج واضح ومعلن وشفاف،
وه����ذا م���ا ي��ط��ال��ب ب���ه ات���ح���ادي غ���رف التجارة
وغ��رف الصناعة على ح�� ّد س���واء ،بينما تلعب
الحكومة دورا ً غير مفهوم ،وكأنها تستجدي
كال الطرفين أن يخففوا الضجيج ،لتتمكن من
النوم.

ن�شاطات اقت�صادية
{ استقبل وزي��ر العمل سجعان
قزي في مكتبه في الوزارة مدير عام
منظمة العمل العربية فايز المطيري،
في زي��ارة هي األول��ى له لبلد عربي
بعد انتخابه مديرا ً للمنظمة .وحضر
االج��ت��م��اع م��دي��ر ع��ام وزارة العمل
يوسف نعوس ومستشار المطيري
حمزة أحمد.
وق��ال ق��زي بعد اللقاء« :أبلغت
سعادة المدير موقف لبنان الداعم
له والوقوف إلى جانبه في مهمته
الجديدة ،وخصوصا ً أننا نعول على
نجاحه ألنه ال يأتي إلى هذا المنصب
ليتقاعد ب��ل ليعطي آم���اال ً للشباب
العربي والشابات العربيات ،كما
للعمال وأرب��اب العمل ولكي يطلق
حركة اجتماعية وإنسانية في قلب
العمل العربي».
وثمن المطيري ،من جهته ،دور
وزير العمل في مؤتمر العمل العربي
ال��ذي انعقد في الكويت وأدى إلى
ات��ف��اق ب��ي��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة على
انتخابه مديرا ً للمنظمة.
{ دش���ن أس��اق��ف��ة زح��ل��ة عصام
دروي����ش ،ج���وزف م��ع��وض ،أن��دره
ح��داد ،بولس سفر ونيفن صيقلي
محطة توليد ال��ك��ه��رب��اء الجديدة
ال��ت��اب��ع��ة ل��ش��رك��ة ك��ه��رب��اء زح��ل��ة
ف��ي ك��س��ارة وال��ت��ي ت��غ��ذي زحلة
وقضائها 24/24،ساعة ،في حضور
المدير العام لكهرباء زحلة المهندس
أسعد نكد ولفيف من الكهنة.
وب��ع��د ص�ل�اة ال��ت��ب��ري��ك ،اعتبر
المعتمد البطريركي نيفن صيقلي
«أنّ محطة توليد الكهرباء الجديدة
لم تعد لكهرباء زحلة وأسعد نكد
إنما هي لك ّل الزحليين والبقاعيين»،
مشدّدا ً على «ض��رورة الحفاظ على
هذا المرفق الحيوي ،ومباركا ً الهالي
زحلة والجوار النور المستدام».
{ جال رئيس اتحاد غرفة التجارة
الصناعة والزراعة في لبنان رئيس
غ��رف��ة ب��ي��روت وج��ب��ل لبنان محمد
شقير في أس��واق المتن الشمالي،
يرافقه نائبا رئيس الغرفة غابي تامر

رئي�س الحكومة رعى افتتاح م�ؤتمر رجال الأعمال العرب وال�صينيين:
لبنان يعتزم االن�ضمام كع�ضو فاعل �إلى البنك الآ�سيوي لال�ستثمار في البنى التحتية
اف��ت��ت��ح رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة تمام
س�لام فعاليات اليوم األول للدورة
ال��س��ادس��ة لمؤتمر رج���ال األع��م��ال
العرب والصينيين والدورة الرابعة
ل��ن��دوة االس��ت��ث��م��ار ،بعنوان «بناء
ح��زام اقتصادي لطريق الحرير»،
وذلك بتنظيم من االتحاد العام لغرف
التجارة والصناعة والزراعة للبالد
العربية ،إضافة إلى ك ّل من جامعة
ال���دول العربية ،وزارة الخارجية
وال��م��غ��ت��رب��ي��ن ف��ي ل��ب��ن��ان ،وزارة
االقتصاد والتجارة في لبنان ،وزارة
السياحة في لبنان ،وزارة التجارة
ووزارة الخارجية ف��ي جمهورية
الصين الشعبية ،اتحاد غرف التجارة
والصناعة والزراعة في لبنان ،اتحاد
رج��ال األع��م��ال ال��ع��رب ،المؤسسة
العامة لتشجيع االستثمارات في
لبنان «إي��دال» ،إضافة إلى المجلس
الصيني لتعزيز التجارة الدولية،
وذل���ك ب��دع��م م��ن «م��ص��رف لبنان»
والشريك االستراتيجي «فرنسبنك»
و«تجمع رج���ال وس��ي��دات األع��م��ال
اللبناني  -الصيني» ،وبالتعاون مع
مجموعة االقتصاد واألعمال.
وح��ظ��ي ال��م��ؤت��م��ر ب��م��ش��ارك��ة ما
ي��زي��د ع��ن  300شخصية صينية
ومؤسسات تجارية وصناعية ومالية
ورجال أعمال ومستثمرين ،فضالً عن
حضور  400شخصية رسمية قيادية
لبنانية وعربية رفيعة المستوى.

سالم

وف��ي كلمة ألقاها خ�لال الجلسة
االفتتاحية ،لفت سالم إلى أنّ الصين
«أص��ب��ح��ت م��ن��ذ س��ن��ي��ن ،ال��ش��ري��ك
التجاري األول للبنان ونحن نتوقع
أن تتسع ه��ذه ال��ش��راك��ة وتتعزز
بفعل اآلفاق الجديدة للتعاون ،التي
يفتحها المسار االقتصادي لمشروع
طريق الحرير».
وأوض��ح «أنّ لبنان يعتزم أيضا ً
االنضمام كعضو فاعل إل��ى البنك
اآلس���ي���وي ل�لاس��ت��ث��م��ار ف��ي البنى
التحتية Asian Infrastructure
 Investment Bankال���ذي
سيلعب ،بال شك ،دورا ً رئيسيا ً في
الهندسة المالية للمشاريع الكبرى
على طول طريق الحرير».
وأضاف« :لقد شغر منصب رئيس
الجمهورية منذ عام كامل ،ولم يتمكن
أعضاء مجلس النواب حتى اليوم
من القيام بواجبهم الدستوري في
انتخاب رئيس جديد .كما أنّ العقد
التشريعي العادي للمجلس سينتهي
بعد أربعة أي��ام ،ما يعني أنّ البالد
ستحرم من الممارسة الديمقراطية
األكثر حيوية ،أي التشريع .لكن هل
نستسلم لليأس؟ بالتأكيد لن نفعل
ذلك .وأحد األسباب التي تحضنا على
عدم االستسالم ،هو مناسبات مثل
مؤتمركم هذا ،الذي جذب شخصيات
معتبرة لزيارة لبنان ،ولالستثمار في
لبنان ،وإلقامة شراكات مع مؤسسات
لبنان ورج��ال األعمال اللبنانيين.
وإذا ك��ان لألمل من تعريف ،أق��ول:
حضوركم هو تعريف األمل».

زينغواي وانغ

وأش����ار ن��ائ��ب رئ��ي��س المؤتمر
الشعبي الصيني زينغواي وان��غ،
إلى أنّ «الحزام االقتصادي لطريق
الحرير الذي طرحه الرئيس الصيني،
من شأنه أن يعزز العالقات الطيبة

سالم متوسطا ً المشاركين في المؤتمر
التي لطالما كانت تجمع الصين مع
البلدان العربية على م ّر العصور»،
داع��ي�ا ً «البلدان العربية ألن تكون
شريكا ً استراتيجيا ً في هذا المشروع،
نظرا ً إلى موقعها االستراتيجي في
ال��ع��ال��م» .وأض���اف« :الصين تمثل
شريكا ً استراتيجيا ً للبلدان العربية
وال��ع��ك��س ص��ح��ي��ح ،ل���ذا م��ن المهم
ت��ط��وي��ر ال��ع�لاق��ات إل���ى مستويات
أوس��ع ،علما ً أنّ التبادل االقتصادي
والتجاري تطور في شكل هائل في
السنوات الماضية ،ونأمل أن يواصل
التطور لما فيه من مصلحة مشتركة،
وخصوصا ً أنّ هناك مجاالت واسعة
للتعاون» ،موضحا ً أنّ «الصين تعمل
على فتح األس��واق أم��ام المنتجات
العربية».
وختم« :نقترح لتطوير لتعزيز
ال��ع�لاق��ات ب��ي��ن ال��ص��ي��ن وال��ب��ل��دان
ال��ع��رب��ي��ة ،أوال ً دع���م ال��ت��ع��اون في
قطاع الطاقة ،وثانيا ً رفع مستوى
االس��ت��ث��م��ارات وه���ذه مهمة رج��ال
األعمال العرب والصينيين ،وثالثا ً
دع���م ال��ت��واص��ل ف��ي م��ج��ال البنى
التحتية ،وراب��ع��ا ً تحسين آليات
التبادل».

القصار

وأش��ار الرئيس الفخري لالتحاد
ال��ع��ام ل��غ��رف ال��ت��ج��ارة والصناعة
وال��زراع��ة للبالد العربية ،الوزير
ال��س��اب��ق ع��دن��ان ال��ق��ص��ار ،إل��ى أنّ
«األهمية االستثنائية لهذا المنتدى
أنه يعقد في بيروت بمناسبة مرور
 60عاما ً على توقيع أول اتفاق تجاري
بين لبنان والصين في العام ،»1955
مشدّدا ً على أنّ «منتدانا يحتل اليوم
أهمية تاريخية ،لما يجسده شعاره
بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير،
من طموحات تستهدف إحياء طريق
الحرير القديم واالرتقاء به وتوسيعه
برا ً وبحرا ً إلى مستوى حداثة القرن
الحادي والعشرين ،إذ أن من شأن
ذلك أن يعزز اآلم��ال ويفتح األب��واب
على مصراعيها آلف��اق ج��دي��دة من
التعاون االقتصادي االستراتيجي
والمنافع المشتركة الكبيرة ،وعلى
وجه الخصوص بين الصين والعالم
العربي» ،معتبرا ً أنّ «لبنان سيحتل
في هذا اإلطار موقعا مميزاً ،باعتباره
نقطة التقاطع لخطوط الحزام البرية
والبحرية لطريق الحرير الجديد».

�شركة الترابة الوطنية تو�ضح:
نعمل وفق المعايير البيئية الدولية
أوضحت شركة الترابة الوطنية ،في بيان« ،ما ت ّم تداوله مؤخرا ً في وسائل
اإلعالم عن الشركة وعملها ،الفتة إلى أنها تحترم «المعايير البيئية الوطنية
ونلتزم بالمعايير البيئية الدولية وهذا ما تؤكده حيازة الشركة لعدة شهادات
دولية في هذا المجال لعل أبرزها نظام إدارة البيئة  ISO 14001:2009من
مؤسسة  VDZاأللمانية».
وأش��ارت الشركة إل��ى أنها تحتاج إل��ى «أنظمة حديثة تتالءم وطبيعة
صناعتها ،منها عامل االستثمار وتصنيف مالئم لألراضي مما يسمح بالتطوير
والتحديث ،وإنّ طلب شركة الترابة الوطنية للترخيص لزيادة اإلنتاج يشمل
تحديث المصنع القائم».
وأملت «من اللجنة المزمع تشكيلها بهدف التنسيق بين الوزارات المعنية
(الصناعة ،البيئة والتنظيم المدني) المساهمة في النهوض بقطاع األسمنت
لناحية توفير الشروط اللوجستية والقانونية التي تسمح بتحديثه» ،مؤكدة
أنها تعمل «بموجب المذكرة اإلرشادية لصناعة األسمنت بالتعاون مع وزارة
البيئة اللبنانية ،ونلتزم بالكشف الطبي الدوري لجميع العمال والموظفين
حيث يتم إجراء صور شعاعية للصدر وكانت النتيجة دائما ً جيدة».
واش��ار بيان الشركة إلى «أنّ  Green Beltيشكل عمليا ً ح��دود العمل
شركة الترابة الوطنية مع القرى المجاورة للمقلع ،كما تتم زراعة المساحات
المستثمرة في المقلع بصورة مستمرة».

قزي مستقبالً المطيري

لجنة ن�ساء بعلبك طالبت
بت�سوية �أو�ضاع رخ�ص البناء
نكد محاطا ً باألساقفة خالل التدشين
ونبيل فهد ،بدعوة من رئيس اتحاد
تجار جبل لبنان نسيب الجميل،
ل�ل�اط�ل�اع ع��ل��ى أوض�����اع المنطقة
التجارية وللوقوف إلى جانب التجار
ومساندتهم لتمرير ه��ذه المرحلة
الصعبة.
وأطلق شقير خالل الجولة نداء
للقوى السياسية ،دعاهم فيه الى
تحمل مسؤولياتها التاريخية« ،إلنقاذ

(أحمد موسى
البلد الذي بات على شفير االنهيار على
المستويات كافة ،ال سيما اقتصاديا ً
واجتماعياً» ،معتبرا ً أنّ «الخالص
ال��وح��ي��د ي��ت��م��ث��ل اآلن ب���اإلس���راع
ف��ي ان��ت��خ��اب رئ��ي��س للجمهورية،
رئيس يعيد الهيبة للدولة ،ويعيد
المؤسسات الدستورية إلى عملها
الطبيعي ،ويعيد الثقة بلبنان في
الداخل والخارج».

نفذت لجنة «نساء بعلبك» اعتصاما ً أمام سراي بعلبك الحكومي مطالبة بتسوية
أوضاع رخص البناء التي تم توقيفها من قبل وزارة الداخلية بعدما منحت بلدية
بعلبك رخص بناء لمستحقيها رغم دفع كافة الرسوم المتوجبة.
وطالبت اللجنة بـ«إنصاف أبناء بعلبك التي يعمل  65في المئة من سكانها في
مجال البناء ومشتقاته ،وهو مصدر رزقهم الوحيد».
وتحدثت باسم المعتصمات مها صلح مناشدة وزير الداخلية «رفع الظلم عن أبناء
المدينة الذين يعيشون من العمل في مجال البناء» ،واعتبرت أنّ «وقف تراخيص
البناء زاد من مشاكل العائالت البعلبكية ،وفاقم أمورهم المعيشية».
وأصدرت اللجنة بيانا ً طالبت فيه وزير الداخلية بالعودة عن «القرار الظالم في ّ
حق
منطقة قدر لها الظلم والغبن واإلجحاف بالحقوق منذ االستقالل وحتى يومنا هذا».
وأضاف البيان« :إنّ محافظتنا المستحدثة ويا ليتها بقيت قضاء إداريا ً غير منظمة
عقاريا ً وأراضيها غير مفرزة بمجملها وال يمكن لمالكها الحصول على تراخيص من
التنظيم المدني ،وال ح ّل لهذه المعضلة المزمنة إال بالسماح للبلديات بإعادة إصدار
تصاريح البناء ،ريثما يعود المجلس النيابي إلى وظيفته التشريعية واعتماد
الالمركزية اإلدارية».

ون��� ّوه سفير الصين ف��ي لبنان
جيانغ جيانغ ،بانعقاد المؤتمر
ف��ي العاصمة اللبنانية ب��ي��روت،
آم�ل� ًا «ال��ن��ج��اح للمؤتمر وال��خ��روج
بتوصيات من شأنها تعزيز التعاون
االقتصادي والتبادل التجاري بين
البلدان العربية والصين».

العربي

وركزت كلمة األمين العام لجامعة
ال��دول العربية ،التي ألقاها نيابة
عنه مدير إدارة العالقات االقتصادية
الدكتور ثامر العاني ،على األهمية
ال��ت��ي ت��م��ث��ل��ه��ا م���ب���ادرة «ال���ح���زام
االقتصادي لطريق الحرير» ،الفتا ً
إلى أنّ «هذه المبادرة جاءت لتعميق
ال��ت��ع��اون االق��ت��ص��ادي بين ال��دول
المطلة على ح��زام الطريق» ،الفتا ً
إلى أنّ «تجسيد روح طريق الحرير
يمثل تعزيز االستفادة المتبادلة بين
الحضارات ويعكس حق اآلخرين في
اختيار طريقهم في الحياة ،ويصمم
أيضا ً على التعاون والكسب المشترك
والمناشدة إلى الحوار والسالم».

بينغ

أم�����ا ن���ائ���ب رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س
الصيني لتعزيز التجارة الدولية
( ،CCPITYu Pingف��ش �دّد في
كلمته على «ض��رورة االستمرار في
تعزيز العالقات العربية  -الصينية
على شتى الصعد والمستويات»،
متطرقا ً إلى «أهمية الحزام االقتصادي
لطريق الحرير في تعزيز التجارة
الدولية».

شقير

ول��ف��ت ال��ن��ائ��ب األول ل��رئ��ي��س
االتحاد االتحاد العام لغرف التجارة
والصناعة والزراعة للبالد العربية،
رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة
والزراعة في لبنان محمد شقير إلى
«أنّ العالقات بين لبنان والصين لها
طابع خاص ،فهي قديمة ومميزة»،
منوها ً ب��ال��دور الكبير ال��ذي ق��ام به
رئيس الهيئات االقتصادية عدنان
القصار «لك ّل ما بذله لتطوير هذه
العالقات ،وللتوصل إلى هذا االتفاق
التاريخي ،وهو محط اعتزاز من قبل
القطاع الخاص لتكريسه دور لبنان
كمركز اقتصادي».

الذويخ

ون���وه سفير دول���ة ال��ك��وي��ت في
بكين ،ورئيس اللجنة االقتصادية في
مجلس السفراء العرب المعتمدين في
الصين محمد صالح الذويخ« ،بعمق
العالقات التي تجمع البلدان العربية
مع الصين» ،مشيرا ً إل��ى «تضاعف
حجم التبادل التجاري بين الصين
وال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة ف��ي ال��س��ن��وات
األخيرة ،حيث بلغ حجم هذا التبادل
في العام  2014المنصرم  240مليار
دوالر ،وم��ن المتوقع أن يصل إلى
 300مليار دوالر خالل العام 2015
الحالي» ،الفتا ً إلى أنّ «مبادرة الرئيس
الصيني شي جين بينغ في إنشاء
ال��ح��زام االقتصادي لطريق الحرير
وطريق الحرير البحري ،تشكل بعدا ً
وسقفا ً وحلما ً جديدا لما يمكن أن
تكون عليه آفاق العالقات بين الدول
العربية وأي كتلة اقتصادية عالمية
كبيرة».

الطباع

وقال رئيس اتحاد رجال األعمال
العرب حمدي الطباع« :إننا نجتمع
في ظروف ودولية وإقليمية وعربية
في غاية الدقة والتعقيد» ،الفتا ً إلى
«أهمية المبادرة التي أطلقها الرئيس
الصيني والمتمثلة في بناء الحزام
االق��ت��ص��ادي لطريق الحرير ،ومنذ
تأسيس المنتدى العربي ـ الصيني
دخل التعاون التجاري مرحلة جديدة
من النمو والتدفقات حيث شهد حجم
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ن��م��وا ً سريعاً،
ليرتفع إلى قرابة  240مليار دوالر
عام  ،2013فأصبحت الصين ثاني
أكبر شريك تجاري للعالم العربي
ككل والشريك التجاري األول لتسع
دول عربية».
وفور انتهاء الجلسة االفتتاحية ت ّم
تسليم دروع تقديرية إلى الشخصيات
الرسمية ال��م��ش��ارك��ة ف��ي المؤتمر
م��ن الجانبين اللبناني والعربي
والصيني ،وك��ذل��ك دروع تكريمية
إلى الجهات والمؤسسات الراعية،
وشخصيات عربية وصينية.

لقاءات وجلسات عمل

وعقد لقاء لرؤساء الوفود العربية
والصينية المشاركة ف��ي السراي
الحكومي مع الرئيس تمام سالم،

ول��ق��اء آخ��ر م��ع ممثلين ع��ن القطاع
الخاص اللبناني في غرفة التجارة
والصناعة والزراعة في بيروت وجبل
لبنان .كذلك تخلل المؤتمر لقاءات عمل
ثنائية  B2B MEETINGSبين
رجال األعمال العرب والصينيين.
وجرى على هامش المؤتمر ،توقيع
مذكرة تفاهم للتعاون بين االتحاد
ال��ع��ام ل��غ��رف ال��ت��ج��ارة والصناعة
والزراعة للبالد العربية والمجلس
الصيني لتعزيز التجارة الدولية
( ،)CCPITت��س��ت��ه��دف تفعيل
التعاون في إط��ار الغرفة التجارية
ال��ع��رب��ي��ة ـ الصينية المشتركة.
ومذكرة تفاهم للتعاون بين اتحاد
غرف التجارة والصناعة والزراعة
في لبنان والمجلس الصيني لتعزيز
ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة (،)CCPIT
تستهدف تطوير م��ج��االت وآل��ي��ات
التعاون بين الطرفين.
كذلك عقد في مق ّر االتحاد العام
لغرف التجارة والصناعة والزراعة
للبالد العربية «مبنى عدنان القصار
لالقتصاد العربي» ،اجتماع مشترك
ضم الرئيس الفخري لالتحاد العام
ل��غ��رف ال��ت��ج��ارة ال��ع��رب��ي��ة ع��دن��ان
ال��ق��ص��ار ،ورئ��ي��س ات��ح��اد ال��غ��رف
العربية محمدو ولد محمد محمود،
ون��ائ��ب رئ��ي��س المجلس الصيني
ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة YU
 ،PINGونائب مقاطعة نيغيشيا
الصينية ،WONG HE SHAN
واألمين العام التحاد الغرف العربية
الدكتور عماد شهاب ،واألمين العام
المساعد شاهين علي شاهين ،إضافة
إلى مشاركة وفد اقتصادي كبير من
الصين.
وتضمن ال��ي��وم األول للمؤتمر،
عقد ث�لاث جلسات ح��وار بمشاركة
نخبة من الوزراء العرب والصينيين،
والشخصيات الرسمية من العالم
العربيوالصين،إضافةإلىأكاديميين
واختصاصيين ورج��ال أعمال ،وقد
حملت الجلسة األول��ى عنوان «آفاق
ومستقبل التعاون االقتصادي بين
الصين وال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي» ،بينما
الجلسة الثانية فكانت بعنوان «بناء
ال��ش��راك��ة التجارية واالقتصادية
الصينية  -العربية لحزام وطريق
حرير واح���د» ،أم��ا الجلسة الثالثة
فكانت ب��ع��ن��وان «ت��ع��زي��ز وتوثيق
التعاون االستثماري والمالي بين
العالم العربي والصين».
وس���وف تعقد ف��ي ال��ي��وم الثاني
للمؤتمر ورشة عمل تديرها المؤسسة
العامة لتشجيع االستثمارات في
لبنان (إي����دال) ع��ن م��ن��اخ وف��رص
االستثمار ف��ي لبنان .كذلك سوف
تعقد جلسة عمل بعنوان «لبنان:
آف���اق واع����دة لالستثمار ف��ي إط��ار
الحزام االقتصادي لطريق الحرير».
وسيتضمن ال��ي��وم الثاني للمؤتمر
حلقات حوارية مخصصة للقاءات
ثنائية بين رج��ال األع��م��ال العرب
والصينيين ،حول القطاعات التالية:
التجارة ،الصناعة ،الزراعة واألمن
ال��غ��ذائ��ي ،ال��م��ص��ارف ،السياحة،
الطاقة والطاقة المتجددة ،البنى
التحتية بما فيها قطاع النقل (السكك
الحديدية والطرق والموانئ والطيران
واالتصاالت والكهرباء).
وصاحب المؤتمر معرض ضخم
للشركات وال��م��ؤس��س��ات الراعية،
حيث عرضت منتجاتها وخدماتها
ومشاريعها ومبادراتها.

«الأ�شغال» �أقرت م�شروعي قانون ّ
�سد ب�سري
أقرت لجنة األشغال والطاقة ،خالل
جلسة عقدتها صباح أمس برئاسة
رئيس اللجنة النائب محمد قباني
وحضور ال��ن��واب :ب��در ون��وس ،علي
عمار ،خالد زهرمان ،خضر حبيب،
قاسم هاشم ،عالء ترو ،الوليد سكرية،
مشروعي قانون يتعلقان بس ّد بسري.
واوض���ح قباني بعد الجلسة أن
المشروع سيتم «بتمويل من البنك
الدولي وهو أهم مصدر بل سيصبح
أه��م مصدر للمياه لمنطقة بيروت
وضواحيها ،سيخزن مئة مليون متر
مكعب وسيخدم المنطقة الممتدة من
الدامور إلى الجديدة حتى ارتفاع 200

متر ،ومدته سبع سنوات ،إضافة إلى
سنتين لالستمالك».
وأض���اف« :الموضوع الثاني هو
متابعة تنفيذ قانون السير ،وقد تألفت
لجنة فرعية برئاسة رئيس اللجنة
األم (النائب قباني) ،لمتابعة هذا
الموضوع إضافة إلى عدد من النواب
وممثلي الجمعيات األهلية وه��ذه
المتابعة اليومية سببها أننا نعلق
أهمية كبيرة على استمرار الزخم الذي
بدأ في قانون السير ،وهنا أود أن ألفت
إلى أنّ جمعية «ي��ازا» تقوم بدراسة
أود أن أشير إلى بعض النتائج التي
توصلت إليها ف��ي الفترة بين 22

نيسان و 25أي��ار .في منطقة المتن
اإلحصائيات تقول في نفس الفترة
الزمنية عام  2013كان يوجد  6قتلى
و 54جريحاً ،في العام  6 ،2014قتلى
و 65جريحاً ،وفي العام  2015عندما
ب��دأ تنفيذ قانون السير تماماً ،كان
يوجد قتيل واحد وتسعة جرحى ،هذه
النتائج الكبيرة جدا ً من حيث تأثير
قانون السير على السالمة العامة،
نحن ن��ري��د أن تستمر ال أن يخف
تأثيرها ،لذلك سنتابع التنفيذ وإن
شاء الله سيخدم هذا القانون الجديد
حياة اللبنانيين وخصوصا ً الشباب
منهم».

البعريني :م�أ�ساة حلت بمزارعي البطاطا في عكار
أكد رئيس التجمع الشعبي العكاري النائب السابق
وجيه البعريني خالل استقباله وفودا ً من مزارعي عكار
يشكون له عدم تصريف اإلنتاج الزراعي ،وخصوصا ً
البطاطا وت��دن��ي األس��ع��ار« ،أنّ م��أس��اة اقتصادية -
اجتماعية تحل هذا العام بمزارعي البطاطا العكاريين
بسبب تعطيل إمكان التصدير إلى العراق عبر سورية،
وإلى دول الخليج العربي عبر األردن وقبلها عبر سورية،
والمعلوم أن السوق اللبنانية ال تستهلك إال القليل

من األنتاج ،والبطاطا كما هو معروف تكلفة زراعتها
مرتفعة بسبب إرتفاع أسعار البذار والسماد وما يتبع
ذلك من لوازم زراعتها مما سيلحق خسائر فوق الطاقة
بالمزارعين وعائالتهم ،وتأتي هذه الحالة الخطيرة
مضافة إلى اإلنتاج اآلخر من البرتقال إلى التفاح إلى
سائر المواسم وال من يرف له جفن من الطبقة السياسية
الحاكمة ،ولم نلمس أي تحرك جدي من وزارتي الزراعة
واإلقتصاد».

لجنة تكرير المياه بحثت قرار �إقفال المحطات
اجتمعت لجنة متابعة محطات
تكرير المياه في لبنان مع مستشاري
وزارة الصناعة الستكمال البحث
بالمستجدات والتطورات على صعيد
ملف محطات التكرير وق���رار وزي��ر
الصحة إقفال المحطات حتى تاريخ
 12حزيران .2015
وصدر عن المجتمعين بيان جاء
فيه  »:أك��دت وزارة الصناعة على

حقها القانوني بإصدار التراخيص
بإنشاء واستثمار محطات معالجة
وتعبئة وبيع مياه الشرب المعبأة
بالمشاركة مع وزارة الصحة وأنها لن
ّ
الحق حفاظا ً منها على
تتخلى عن هذا
سالمة الغذاء».
وأض���اف« :اطلعت اللجنة على
مضمون الكتاب ال��ذي سيوجه من
وزارة الصناعة إل��ى وزارة الصحة

خص هذا الموضوع ،بانتظار
فيما
ّ
توقيع معالي وزي��ر الصناعة فور
حضوره إل��ى ال���وزارة غ��دا ً األربعاء
(اليوم)».
وتق ّرر «توجيه كتاب رسمي من
وزارة الصناعة إلى وزارة الداخلية
ل��ت��م��دي��د م��ه��ل��ة االس��ت��ح��ص��ال على
التراخيص وع���دم إق��ف��ال المحالت
خالل هذه المهلة».

