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حمليات

تجددة ...هل ّ
الطاقة ال ُم ِّ
تحل �أزمة لبنان؟

يوسف الصايغ
بهدف تعميق ثقافة المواطنين
حول الطاقة المتجدِّدة وكفاءة الطاقة،
أق��ام المركز اللبناني لحفظ الطاقة
التابع ل���وزارة الطاقة والمياه من
خ�لال م��ش��روع ،MED-DESIRE
ورشة عمل تفاعلية بين خبراء الطاقة
واإلعالميين ،برعاية وحضور نقيب
المح ِّررين الياس عون.
استهلت الورشة بكلمة نائب رئيس
المركز زي��اد ال��زي��ن ال��ذي أش��ار إلى
«أهمية هذه الورشة التي تتزامن مع
قمة المناخ العالمية والتي من شأنها
استحداث آلية جديدة للتواصل بين
خبراء الطاقة واإلعالميين» ،معتبرا ً
أنّ «المركز اللبناني لحفظ الطاقة
يضع الخطط واالستراتيجيات التي
من شأنها تحقيق أه��داف الحكومة
اللبنانية في موضوعات كفاءة الطاقة
والطاقة المتجدِّدة» ،مؤكدا ً أنّ «العمل
ال يقتصر على الخطط ،إنما المبادرة
إل��ى تنفيذ مجموعة م��ن المشاريع
الرائدة والنموذجية».
وشكر النقيب ع��ون ،م��ن جهته،
المركز على «تنظيم ه��ذه الورشة
وإعطاء الفرصة لإلعالميين ليستمعوا
إل��ى م��ا ل��دى الخبراء م��ن معلومات
وأرقام حول الطاقة المتجدِّدة» ،الفتا ً
إل��ى أنّ «الطاقة في لبنان معظمها
يهدر في البحر ،لذلك يجب أن نعي ما
يرسم من حلول وما يقوم به الخبراء
في المركز» ،طالبا ً من «اإلعالميين أن
يسألوا عن أهمية حفظ الطاقة وكيفية
استعمالها بالشكل الالزم بعيدا ً عن
الهدر».
ث��م ك��ان ع��رض م��رئ��ي للمهندس
الطاقوي في المركز راني األشقر أبرز
من خالله ماهية وأه��داف ونشاطات
مشروع  ،MED-DESIREمشيرا ً
إلى أنّ «المشروع ينتهي آخر العام
الحالي ،لكنّ المركز يبقى مدعوما ً من
ال���وزارة ومستمرا ً في إنجازاته إلى
حين تحقيق األهداف كافة».

ترشيد استهالك الطاقة
التقليدية وإنتاج المتجدِّدة

وأش��ارت المستشارة التقنية في
المركز سورينا مرتضى ،من جهتها،
ف��ي حديث ل��ـ «ال��ب��ن��اء» على هامش
ورشة العمل إلى أنّ هدف المركز من
خالل الورشة «يتمحور حول كيفية
ترشيد استهالك الطاقة التقليدية من
جهة ،والمساهمة في إنتاج الطاقة
المتجدِّدة من جهة ثانية ،وذلك ترجمة
لتعهد لبنان خالل قمة كوبنهاغن عام
 2009حيث التزم بإنتاج  12في
المئة من طاقته عبر الطاقة المتجدِّدة
في العام .»2020
ولفتت إلى «أنّ الدعوة لإلعالميين
ت��أت��ي إل��ى ج��ان��ب ح��م�لات التوعية
والنشاطات واإلع�لان��ات التي نقوم
ب��ه��ا ،ب��ه��دف ال���وص���ول إل���ى أوس��ع
شريحة من المواطنين اللبنانيين
لنقول لهم إنّ بإمكانهم تخفيف فاتورة
استهالكهم الشهرية من خالل االعتماد
على مصادر الطاقة المتجدِّدة».
وح�����ول ال��ع��م��ل ع��ل��ى تخفيض
اس��ت��ه�لاك ال��ط��اق��ة بنسبة خمسة
في المئة في العام  ،2020أش��ارت
مرتضى إلى االعتماد «على الخطوات

درع تكريمية من «تجمع العلماء»لـ «المنار»
ووقفة ت�ضامنية معها في ب ّر اليا�س

العقالنية علميا ً وم���ادي���اً» ،الفتة
إل��ى «أنّ خفض االستهالك يتم عبر
م���ب���ادرات ع���دة م��ن خ�ل�ال قطاعات
مختلفة أب��رزه��ا الحكومي ،والنقل
والصناعة وقطاع المباني الذي هو
المستهلك األول للكهرباء ،وفي حال
ت ّم العمل على مشروع العزل الحراري
ف��ي ال��م��ب��ان��ي واس��ت��ع��م��ال األدوات
ِّ
الموفرة للطاقة يمكن تحقيق خفض
االستهالك بنسبة خمسة في المئة».
ك��م��ا أش����ارت إل���ى وج���ود سياسات
«ترشد استهالك الطاقة وتلتزم بإنتاج
الطاقة المتجدِّدة ،وهي تجربة ناجحة
للمركز».

نقل التجربة األوروبية
إلى لبنان

وأش���ار المهندس ال��ط��اق��وي في
المركز راني األشقر ،من ناحيته ،في
حديث ل��ـ«ال��ب��ن��اء» إل��ى أنّ مشروع
 MED-DESIREالمم ّول من االتحاد
األوروب��ي «يض ّم  9شركاء من خمس
دول ه���ي ل��ب��ن��ان وت���ون���س وم��ص��ر
وإس��ب��ان��ي��ا وإي��ط��ال��ي��ا ،وال��ه��دف من
المشروع نقل خبرة الدول األوروبية
في مجال الطاقة الشمسية الموزعة
المركزيا ً إلى مصر وتونس ولبنان».
ولفت إلى أنّ المشروع «يستهدف
تحسين ج���ودة األج��ه��زة الخاصة
بالطاقة الشمسية والتركيبات التابعة
لها من خالل درس الخبرة األوروبية
ف��ي م��ج��ال ال��م��ع��اي��ي��ر والمقاييس
ال��م��ع��ت��م��دة» .وق����ال« :ل��ق��د اخترنا
المعايير المعتمدة في لبنان وقدمنا
كتابا ً بهذه المواصفات إلى مؤسسة
المقاييس والمعايير ،وتمت الموافقة
على بعض المواصفات وهناك بعض
المعايير قيد ال��دراس��ة بينما اعتمد
البعض اآلخ���ر كمقاييس إلزامية
يجب التقيد بها لألجهزة التي سيتم
استقدامها إلى السوق اللبناني».
وأضاف« :كما ت ّم العمل مع معهد
البحوث الصناعية على آلية دراسة
تطوير المختبر لديهم كي يصبح قادرا ً
على استيعاب فحص المواصفات
الجديدة ،وت ّم تدريب أساتذة التعليم
المهني في ما يتعلق بتركيب أجهزة
الطاقة الشمسية في لبنان ،إلى جانب
العمل مع البلديات لناحية تشجيعها
على اس��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة الشمسية
ال���ح���راري���ة ل��ت��س��خ��ي��ن ال��م��ي��اه في
المباني الحديثة التي سيتم بناؤها،
واستخدام الطاقة الشمسية إلنارة
الشوارع والمباني البلدية ،مشيرا ً إلى
أنّ مصرف لبنان واف��ق مؤخرا ً على
يوسع القروض المدعومة لتشمل
بند ِّ
ال��ب��ل��دات النائية لتمويل مشاريع
الطاقة الشمسية».
وخ��ت��م األش��ق��ر ،م��ش��ي��را ً إل��ى «أنّ
تخفيف استهالك الطاقة يساهم في
خفض االنبعاثات على مستوى الكرة
األرضية .مشروع الطاقة المتجددة
في لبنان بدأ يسلك هذا الدرب وهدفنا
الوصول إلى إنتاج  12في المئة في
العام  .2020الخطط موجودة وكذلك
العمل على زي���ادة اس��ت��خ��دام هذه
التقنية».

القروض الخضراء

ولفت المهندس محمد علوش ،من
جهته ،في إحدى حلقات النقاش التي

مرتضى

عون والزين واألشقر

فرحات مجتمعا ً إلى وفد التجمع

علوش متحدثا الى االعالميين
تابعتها «البناء» إلى «أنّ الحكومة
اللبنانية التزمت خالل قمة كوبنهاغن
للتغير المناخي ف��ي ال��ع��ام 2009
بإنتاج  12في المئة من احتياجاتها
في قطاع الطاقة من خ�لال االعتماد
مصادر الطاقة المتجدِّدة (الطاقة
الشمسية أو ضغط المياه أو الرياح)،
وع��ل��ي��ه ي��ت��م ال��ع��م��ل لتحقيق ه��ذه
الخطوة من خالل تنفيذ المشاريع عبر
آلية تمويل ( )NERIAأو القروض
الخضراء ،والتي بموجبها يتم منح
أصحاب المشاريع الخاصة قروضا ً
بقيمة  20ألف دوالر وقد تصل إلى 30
مليون دوالر».
وأش��ار علوش إلى «أنّ المشاريع
التي تصل قيمتها إلى حدود العشرين
ألف دوالر يمكن تمويلها عبر البنوك
التجارية ال��ع��ادي��ة ،أم��ا المشاريع
الضخمة التي تتعدى قيمتها العشرين
ألف دوالر فيتم تحويلها إلى مصرف
لبنان المركزي ،وال تمنح القروض
ألصحاب المشاريع إال بعد أن يقدم
المركز اللبناني مطالعته والتي تتعلق
بمدى استيفاء تلك المشاريع للشروط
والمواصفات المنصوص عليها ،وبناء
على ذلك يتم منح المشاريع التمويل
الالزم أو يتم الطلب إلى أصحاب هذه
المشاريع تعديل بعض المواصفات
أو المعايير حتى تستوفي الشروط
المطلوبة».
وإذ لفت إلى التعاميم التي صدرت

معلوف

عن المصرف المركزي ،والتي تأخذ
بعين االعتبار تمويل مشاريع الطاقة
المتجدِّدة ،أشار علوش إلى الحوافز
ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ال��م��ص��رف ال��م��رك��زي
للمصارف التجارية «عبر إعفائها
من  50في المئة من قيمة القروض
المتعلقة بتمويل مشاريع الطاقة
المتجدِّدة».
وف��ي م��ا يتعلق بمدة ال��ق��روض،
أوض���ح ع��ل��وش «أنّ م��دة ال��ق��روض
لألبنية الجديدة قد تصل إلى  14سنة
مع فترة سماح  6أشهر كح ّد أدنى وقد
تصل إلى أربع سنوات كح ّد أقصى.
أما في ما يتعلق باألبنية الموجودة
أو القديمة ففترة السماح تبدأ من 6
أشهر وتصل إلى سنتين ،وتعتبر هذه
المهلة ضمن الفترة اإلجمالية البالغة
عشر سنوات كح ّد أقصى».
كما لفت علوش إل��ى «أنّ الفائدة
على القروض الخضراء والتي يتم
تأمينها من قيمة األموال المودعة من
قبل المصارف التجارية في مصرف
لبنان كانت  0.6في المئة ،إال أ ّنها
ارت��ف��ع��ت خ�لال ال��ع��ام ال��ح��ال��ي إلى
 1.75في المئة بعد تد ّني مخزونات
المخصصة لهذا النوع من
المصارف
َّ
القروض لدى المصرف المركزي».

خطوات بيئية

وأش��ارت المستشارة البيئية في
ال��م��رك��ز ري��ن معلوف ف��ي ح��دي��ث لـ

«البناء» إلى الدور الذي يقومون به
في ما يتعلق «بالخطوات الالزمة
وانعاكاساتها اإليجابية على البيئة،
وذل���ك م��ن خ�ل�ال ال��ت��وص��ي��ات التي
يتقدمون بها للمشاريع التي سيتم
تنفيذها».
وأش��������ارت م���ع���ل���وف إل�����ى أنّ
م��ش��روع (LEA) (LEBANESE

E N V I R O M E N T A L
 )ACYTIONيهدف إل��ى الح ّد من

اآلث���ار السلبية للمنشآت م��ن خالل
اعتماد م��واص��ف��ات صديقة للبيئة
والقيام بخطوات تساعد في تجميل
المظهر الخارجي لقطاع األبنية من
خ�لال اس��ت��خ��دام القرميد وتلبيس
الحجر ،والتشجير في محيط األبنية
التي تلعب دورا ً في تجميل المظهر من
جهة ،وتع ِّزز السلوك البيئي من جهة
ثانية.
بناء على ما سبق ،يبقى السؤال
عن إمكانية تحقيق لبنان الخطوات
التي التزم بها خالل قمة كوبنهاغن
ف��ي ال��ع��ام  ،2009وال سيما ف��ي ما
يتعلق بقدرته على إن��ت��اج  12في
المئة من احتياجات الطاقة من خالل
مصادر الطاقة المتجدِّدة ،وبالتالي هل
سيتمكن من خفض العجز الحاصل
في الموازنة العامة ،وخصوصا ً أنّ
تكلفة تأمين الكهرباء تصل إلى 33
مليار دوالر سنوياً؟

األشقر

لقاء حول التعدّ يات على الأمالك العامة البحرية

مخيبر :عملية �سطو بتغطية من �أ�صحاب القرار
نظمت جمعية «ن��ح��ن» لقاء ح��ول األم�لاك
ال��ع��ام��ة البحرية ،ف��ي إط���ار عملها ال���دؤوب
السترجاع وتفعيل المساحات العامة ،تناولت
فيه اق��ت��راح ال��ق��ان��ون المقدم م��ن قبل وزارة
األش��غ��ال لتنظيم وض��ع ه��ذه األم�ل�اك ،ورف��ع
التعديات عنها في فندق «كومودور» في بيروت
بحضور اجتماعي وإعالمي وسياسي.
افتتح اللقاء بالنشيد الوطني ،تاله عرض
فيلم فيديو قصير يبين التغير الكبير الذي طرأ
على واجهة بيروت البحرية خالل فترة قصيرة
من الزمن ،ليختتم بسؤال «بتتذكر إنو بيروت
مدينة على البحر؟».
ثم تحدث المدير التنفيذي لجمعية «نحن»
محمد أيوب ،الذي أكد «أنّ الجمعية عملت على
المساحات واألمالك العامة منذ العام ،»2010
قائالً« :كان خطابنا يتناول المساحات العامة
على أنها حاجات نفسية واجتماعية ،ولكنّ
ال��واق��ع يقول إنّ ع��دم وج��ود مساحات عامة
يعني عدم وجود دولة ،فالدولة لتحكم تحتاج
إلى أدوات ،وأحد أهم هذه األدوات هي األمالك
العامة ،وبالتالي عدم وجود المساحات العامة
يعني فقدان الدولة ألهم أدواتها ،وبالتالي هذا
الموضوع بالنسبة إلينا سيادي بامتياز».
وأض��اف« :بعد اقتراح قانون المساحات
ال��ع��ام��ة م��ن قبل وزارة األش��غ��ال لمواجهة
التعديات على األمالك البحرية ،جاء هذا اللقاء
كمحاولة لفهم هذا القانون من جوانبه كافة».

وكانت كلمة للمدير العام ل��وزارة األشغال
وصاحب القانون المقترح عبد الحفيظ القيسي،
ال��ذي شكر الجمعية على إتاحتها الفرصة
لمناقشة المشروع ،مشيرا ً إل��ى «أنّ ال��وزارة
أطلقت كتابا ً عن ك ّل المخالفات والتعديات على
األم�لاك البحرية ،والتي بلغت  1068مخالفة
وتعدياً».
وأضاف« :قمنا منذ العام  2000بحصر كامل
المخالفات والتعديات ،وجاء اقتراح القانون
في إطار معالجة هذه المخالفات وليس تسوية
أوضاعها ،وقد ت ّم تبنيه من قبل بعض النواب،
وأحيل إلى لجنة اإلدارة والعدل».
واستعرض القيسي مشاريع القوانين التي
طرحت وأحيلت إلى المجلس النيابي منذ نهاية
الحرب األهلية حتى اآلن ،والتي لم يتم إقرارها،
مشيرا ً إلى «أنّ هذا الملف لم يتحرك إال بعد
طرح سلسلة الرتب والرواتب ،بعد أن نظر إليه
كمصدر مالي يغطي ف��ارق السلسلة» ،مؤكدا ً
«أنه منطلق غير صحيح ،ألنّ المبدأ هو الحفاظ
على األمالك العامة وحق المواطن باالستفادة
منها».
ورأى أنّ من «غير المقبول أننا في العام
 2015ول��م نقم ب��ح � ّل مشكلة المخالفات
البحرية ،وليس الئقا ً بالدولة وهيبتها عدم
ح � ّل ه��ذه المشكلة ،وخصوصا ً أنّ الوقاحة
وصلت ببعض المتعدين إلى إقامة إنشاءات
على عقارات عامة دون وجود عقار متاخم»،

مؤكدا ً «أنّ مشروع القانون الجديد ضاعف قيمة
الغرامة خمس مرات ،مع إلزامية إزالة التعدي،
بحيث وصلت بعض الغرامات إلى  11مليار
ليرة» ،مستعرضا ً القانون المقترح واآلليات
المتبعة لتطبيقه.
وأك��د الدكتور إيلي خطار ،من جهته« ،أنّ
المبدأ األساس لألمالك البحرية والعامة أنها
ملك للناس ،واإلشغال هو االستثناء» ،مطالبا ً
«ب���أن يتصف ال��م��ش��روع ب��ح��ال��ة ال��ط��وارئ،
وتعديل المرسوم  2522ألنّ قيمة التخمين فيه
متدنية».
ثم ناقش القانون المقترح ،مطالبا ً بـ«التشدد
حتى في العبارات القانونية المعتمدة ،كاعتماد
توصيف «إزال��ة تعديات» ب��دال ً من «معالجة
المخالفات» ،رافضا ً استعمال مصطلح «بدل
اإلش��غ��ال» ألن��ه يستعمل ف��ي إط��ار الملكيات
الخاصة.
وت���ن���اول األراض�����ي ال��ن��ات��ج��ة ع��ن أع��م��ال
الردميات ،مؤكدا ً «أنها في القانون تدخل ضمن
أمالك الدولة العامة إال أنّ مجلس شورى الدولة
ناقض هذا الحق بمارينا ضبية» ،طالبا ً في
الوقت نفسه «إيقاف ك ّل التراخيص في إشغال
البحر حتى إنهاء المخطط التوجيهي الشامل».
وأشار الباحث االقتصادي محمد شمس الدين
في كلمة ،إلى إرادة المواطنين بالتغيير من خالل
حضورهم الكثيف ،معتبرا ً «أنّ الثروة البحرية
أهم من الثروة النفطية» ،مشككا ً «بإمكانية إزالة

زار وف���د م���ن ت��ج � ُّم��ع ال��ع��ل��م��اء
المسلمين ،برئاسة رئيس الهيئة
اإلداري����ة الشيخ ال��دك��ت��ور حسان
عبد الله ،تلفزيون «المنار» ،بغية
تقديم درع تكريمية م��ن ال��درج��ة
األول��ى لـ«مواقف القناة المشرفة
وتضامنا ً معها بعد حجبها عن قمر
عربسات».
وقال عبدالله« :عدنا مرة أخرى
لنؤكد تضامننا مع تلفزيون المنار،
ولنعلن بشكل واض��ح أنها معركة
ّ
الحق والباطل ،بين الحقيقة
بين
ُّ
سيظل
وال��خ��داع ،تلفزيون المنار
ش��ع��ل��ة مضيئة ف��ي ع��ال��م��ن��ا ول��ن
تستطيع ق���وة ع��ل��ى وج���ه األرض
منعه م��ن ال��ب� ّ
�ث الفضائي ،كما لم
تستطع قوة على وجه األرض هزيمة
المقاومة».
وأض��اف« :لقد تشرفنا أن نمنح
قناة المنار أرفع درع يقدمه التج ُّمع
والمؤسسات التي لها
للشخصيات
َّ
تأثير في موضوع المقاومة والوحدة
اإلسالمية والوطنية .ومن أفضل من
المنار لتنال ه��ذا ال���درع؟ وكنا قد
قدمناه سابقا ً في الحفل التضامني
مع المنار لألخ محمد شري واليوم
نقدمه بشكل رسمي لمدير القناة
األستاذ ابراهيم فرحات».
وع��ن ق��رار «ع��رب��س��ات» ،رأى أنّ
«هذا الصوت لو لم يكن مزعجا ً لهم
وم��ؤث��را ً إيجابا ً ف��ي شعوبهم ألنه

يمتلك المنطق السليم وينسجم مع
نبض ال��ش��ارع العربي واإلسالمي
ويعبر ع��ن ق��ض��اي��اه المحقة ،لما
تكلفوا عناء حجبه ع��ن قمرهم»،
مطالبا ً الدولة اللبنانية بـ«القيام
بواجباتها لمقاضاة عربسات بهدف
تحصيل حقوق ال��دول��ة اللبنانية
وحقوق تلفزيون المنار باعتبارهما
م��ت��ض��رري��ن م��ن اإلج������راءات التي
اتخذت».
وخ��ت��م« :ستبقى المنار شعلة
مضيئة في سماء أمتنا ،هادية لنا
في الطريق الصعب».

«قولنا والعمل»

وف��ي سياق متصل ،دان رئيس
جمعية «قولنا والعمل» الشيخ أحمد
القطان بشدّة قرار شركة «عربسات»
بحجب قناة «المنار» عن قمرها.
وقال القطان خالل لقاء تضامني
نظمته الجمعيّة مع «المنار» في
مق ّرها في ب ّر الياس« :المنار قناة
ال��م��ق��اوم��ة وال���وح���دة اإلس�لام��ي��ة
ورس��ال��ت��ه��ا ه��ي رس��ال��ة المحبة
والوحدة فيما بين ك ّل أحرار العالم
عموما ً والمسلمين خصوصاً ،وإنّ
ق���رار ع��رب��س��ات ُي��وض��ع ف��ي خانة
خدمة المشروع الصهيو ـ تكفيري،
وتدفع ثمن محاربتها للتكفيريين
المجرمين اإلرهابيين الذين يعيثون
والسنة
فسادا ً وقتالً باسم اإلسالم
ُ

تحديداً ،ونحن كمسلمين ُس ّنة في
هذه المناسبة نعلن ب��راءة اإلسالم
الس ّنة من ه��ؤالء التكفيريين
وأه��ل ُ
المجرمين».
وطالب القطان شركة «عربسات»
بالتراجع «عن قرارها الجائر» ،داعيا ً
الساسة في
السلطات اللبنانية وك ّل ّ
لبنان «أن يتابعوا الموضوع مع
السلطات المختصة ك��ي تتراجع
شركة عربسات ع��ن ق��راره��ا ألننا
على يقين بأنّ المنار اليوم وقبلها
الميادين وغدا ً مَن يمنعها أن تحجب
 NBNأو الجديد»؟
وتابع« :إذا كانت الدول العربية
واإلس�لام��ي��ة أب��ع��د م��ا ت��ك��ون عن
الحريات اإلعالمية ،فنحن نفتخر
بأنّ اإلعالم ح ّر في بلدنا لبنان».
��ب ك��ي��ف ن��رى
وت���س���اءل« :غ���ري� ٌ
السباب والشتائم تنهال على إيران
ُ
وس��وري��ة وح���زب ال��ل��ه ف��ي بعض
ال��ق��ن��وات ال��ف��ض��ائ��ي��ة ،ن��اه��ي��ك عن
التحريض المذهبي والطائفي وال
أحد يحرك ساكناً»؟
وأع��ل��ن ال��ش��ي��خ ال��ق��ط��ان باسم
أعضاء الجمعية «التضامن الكامل
مع المنار إدارة وعاملين ألنها صوت
المقاومة وفلسطين والمستضعفين
ف��ي ال��ع��ال��م» ،معتبرا ً أنّ «المنار
ُتعاقب ألنها مع فلسطين واليمن
وسورية والوحدة اإلسالمية».

الم�شنوق :ان�ضمام لبنان
التفاقية تغ ُّير المناخ فر�صة ذهبية
رأى وزير البيئة محمد المشنوق
أنّ ان��ض��م��ام ل��ب��ن��ان إل���ى اتفاقية
تغير المناخ الجديدة التي أقرت
خ�لال مؤتمر المناخ ال��ذي انعقد
ف��ي العاصمة الفرنسية باريس
«فرصة ذهبية لصياغة سياسات
وت��ن��ف��ي��ذ م��ش��اري��ع ت��ش��ك��ل ح��ل��وال ً
للمسائل البيئية واالق��ت��ص��ادي��ة
واالجتماعية».
وج��اء في بيان صدر عن مكتبه
اإلع�لام��ي« :لع ّل أب��رز ما يميز هذا
المؤتمر ،هو اعتماد مقاربة جديدة
ق��ام��ت على أس��اس��ه��ا  186دول��ة،
بما فيها لبنان ،بتقديم مساهمات
محددة وطنيا لمكافحة تغير المناخ
تبرز فيها خططها من أجل التخفيف
من االنبعاثات والتكيف مع تغير
ال��م��ن��اخ .وق��د ش���ارك وف��د لبناني
برئاسة وزير البيئة محمد المشنوق
وع��ض��وي��ة م��ن��دوب��ي��ن م��ن وزارات
الخارجية والبيئة والمالية والطاقة
والمياه والزراعة والقطاعين الخاص

واالكاديمي والمجتمع المدني في
مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ،
الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية
باريس منذ بداية الشهر».
ولفت البيان إلى أنّ وزير البيئة
أك��د ف��ي كلمة ل��ه خ�لال االجتماع
ال��وزاري الرفيع المستوى «التزام
لبنان بالعمل على مكافحة تغير
المناخ رغم الظروف الصعبة التي
يمر بها» ،مذكرا ً بأنه «سبق وقدم
لبنان مساهمته بخفض انبعاثات
ال��غ��ازات الدفيئة بنسبة  15في
المئة كهدف غير مشروط و 30في
المئة كهدف مشروط بدعم دولي
بحلول العام .»2030
وأض���اف ال��ب��ي��ان« :التقى وزي��ر
البيئة على ه��ام��ش االجتماعات
التفاوضية نظراءه من بعض الدول
األوروبية ،وناقش معهم إمكانيات
تأمين تمويل مشاريع ليتمكن لبنان
من تنفيذ مساهمته المحددة وطنياً.
ام��ا ال��وف��د اللبناني التقني فأمن

حضورا ً مكثفا ً وفعاال ً في االنشطة
الجانبية لالجتماعات التفاوضية،
ح��ي��ث ع��رض تجربته ف��ي تأمين
إط����ار تنسيقي ب��ي��ن ال��م��ب��ادرات
العديدة تحت مظلة اتفاقية األمم
المتحدة بشأن تغير المناخ .وقد
يكون انضمام لبنان لهذه االتفاقية
ال��ج��دي��دة ف��رص��ة ذهبية لصياغة
سياسات وتنفيذ مشاريع تشكل
حلوال ً للمسائل البيئية واالقتصادية
واالجتماعية كتأمين إنتاج الطاقة
النظيفة ،والتصدي ألزم��ة ازدح��ام
السير ،وتوفير مياه الري للمزارعين،
وتحسين تنافسية اإلنتاج الصناعي
اللبناني الصديق للبيئة .وتتاح
ه��ذه الفرصة عبر االس��ت��ف��ادة من
التمويل ونقل التكنولوجيا والدعم
المؤسساتي المتوفرين تحت مظلة
االتفاقية لخفض انبعاثات الغازات
الدفيئة ،والتأقلم مع اآلثار السلبية
لتغير المناخ».

�أو�ضحت �أ�سباب عدم م�شاركتها في مناق�صة الخلوي
التعديات ،بعد  25عاما ً منها ،وخصوصا ً أنّ
بعضها مغطى سياسيا ً وطائفياً».
وأضاف« :المتر التخميني حدّد أسعار المتر
على طول الشاطئ بما يقارب الـ  800دوالر في
أغلى منطقة ،بينما في الواقع فإنّ األسعار أعلى
بكثير».
وشكر النائب غسان مخيبر الجمعية «التي
نلتقي حولها ومعها» ،مؤكدا ً «أنّ هذا الملف
هو من أكبر ملفات الفساد ،وهو يفضح ضعف
الدولة بل غيابها» .وأشار إلى أنّ «المساحات
العامة تسرق ،ومنها الدالية والرملة البيضا،
هناك عملية سطو على هذه المساحات بتغطية
من أصحاب القرار ،ولهذا فإنّ الدولة ال تقوى
على المخالفين» ،مؤكدا ً أنّ «الشاطئ صار
مبلطاً ،وال يؤخذ بعين االعتبار األثر البيئي».
وتمنى «أن يجري العمل على جعل جلسات
اللجان النيابية علنية وليس سرية ،ليعرف
الشعب اللبناني ما الذي يجري في كواليسها،
فالسياسة أخطر م��ن أن تترك للسياسيين
وحدهم».
وختم مخيبر داعيا ً إلى «التعاون مع الجمعية
لضمان حقنا في الوصول إلى الشاطئ».
ثم فتح باب النقاش مع الحضور ،فتحدث
الوزير السابق شربل نحاس ،الذي سأل عن
الوزراء الذين يمنحون التراخيص للمتعدين،
مؤكدا ً أنه «ض � ّد المسابح الشعبية ألنه يق ّر
مسابح األغنياء».

«�أورا�سكوم» :مه ّمتنا تقديم �أف�ضل الخدمات
ول�سنا مع فريق �سيا�سي ّ
�ضد �آخر
أصدرت «أوراسكوم تليكوم» ،بيانا ً أمس ،أوضحت
فيه أسباب عدم مشاركة «أوراسكوم» في المناقصة
العالمية إلدارة قطاع الخلوي في لبنان.
وج��اء ف��ي ال��ب��ي��ان« :يهمنا أن ن��ؤك��د ،ومنعا ً ألي
التباس أو تأويل ،أنّ ما جرى في األيام األخيرة لجهة
عزوفنا عن المشاركة في المناقصة الحالية ما هو إال
ممارسة لحقنا الطبيعي في دراس��ة ملفاتنا ،وتقرير
ما هو مناسب وذو جدوى إقتصادية ،شأننا في ذلك
شأن معظم الشركات التي اطلعت على دفتر الشروط،
وامتنعت عن تقديم أي عروض مالية».
وأض��اف« :إنّ محاولة تفسير ع��دم اشتراكنا في
المناقصة بأنه يهدف إلى اإلضرار بمصلحة لبنان ،أو
انحياز لفريق سياسي ض ّد آخر ،ما هو إال تجن وتحريف
للوقائع .ونحن كنا وما زلنا ملتزمين النهوض بقطاع
االتصاالت اللبناني منذ اليوم األول لتسلمنا إدارة
شركة «ألفا» ،وإنجازاتنا المعترف بها دوليا ً ومحليا ً
في هذا المجال خير دليل على ذلك».
وأك��دت الشركة أنّ قراراتها «تجارية بحتة ،وال
تصب
عالقة لها بالسياسة ،ال من قريب أو بعيد ،بل
ُّ
في مصلحة المساهمين في الشركة ،المدرجة أسهمها

في البورصة ،ونحن مؤتمنون على الدفاع عنها ضمن
األطر القانونية والمشروعة وهذا ما قمنا به خالل هذه
المناقصة ،سواء عبر اللجوء إلى مجلس الشورى أو
التدابير األخرى».
وتابع البيان« :إننا ،كما ذكرنا في كتابنا إلى إدارة
المناقصات ،نؤكد اهتمامنا القديم الجديد بسوق
االتصاالت اللبنانية الواعدة ،وبتأمين أفضل الخدمات
للمواطن ،بالتعاون مع ك ّل القيمين على هذا القطاع
وفي مقدمهم وزارة االتصاالت».
وأكد «أنّ أي محاولة لتحميل «أوراسكوم» مسؤولية
عدم اكتمال المناقصة بسبب قلة العارضين ما هو إال
هروب إلى األمام ،وامتناع عن مواجهة الواقع» ،مشيرا ً
إلى أنّ «اوراسكوم واحدة من  5شركات انسحبت من
المناقصة ،فلماذا هذا التركيز علينا وحدنا؟ ألم تطلب
شركتان مدة شهر إضافي ثم عدلتا عن المشاركة»؟
وختم البيان« :إننا ،وعكس ك ّل ما يشاع ،مستمرون
في االضطالع بمسؤولياتنا إل��ى حين أن يطلب منا
عكس ذلك رسمياً ،وأي كالم يصدر عكس ذلك ال يلزمنا
وليس لنا عالقة به».

