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اقت�صاد

�سل�سلة لقاءات للوفد اللبناني في �سلطنة عُ مان:
خيارنا االنفتاح وبناء �أف�ضل العالقات مع الدول العربية
عقد ال��وف��د االق��ت��ص��ادي اللبناني برئاسة
رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة
التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل
لبنان محمد شقير خالل اليوم األول من زيارته
إلى سلطنة عمان سلسلة اجتماعات ولقاءات
عمل قطاعية مع القطاع الخاص في السلطنة،
وأثمرت عن نتائج عملية وتفاهمات في أكثر من
قطاع اقتصادي.
وض ّم الوفد إلى شقير ،رئيس حزب الحوار
فؤاد مخزومي ،رئيس غرفة صيدا والجنوب
محمد صالح ،نائب رئيس غرفة بيروت وجبل
لبنان نبيل فهد ،رئيس الجمعية اللبنانية
لتراخيص االمتياز شارل عربيد ،رئيس اتجاد
رجال أعمال المتوسط جاك الصراف ،رئيس
جمعية المعارض والمؤتمرات إيلي رزق،
عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية
عبد الغني كبارة ،جهاد التنير ،رئيس مجلس
العمل اللبناني ـ العماني شادي مسعد ،ورجال
األعمال :طارق عيتاني ،محمود صيداني ،سايد
فنيانونس ،منيب حطب .كما شارك في الزيارة
وفد من الجمعية اللبنانية لتراخيص االمتياز.
وك��ان ال��ب��ارز ف��ي ه��ذا اإلط���ار ،اللقاء ال��ذي
عقده شقير مع وزير الثقافة والتراث هيثم بن
طارق سعيد ،في حضور ممثل الهيئة العمانية
لترويج االستثمار في لبنان جهاد التنير.
ولفت شقير إلى أنّ «وزير الثقافة العماني
أبدى ك ّل ترحيب بالتعان االقتصادي العماني
 اللبناني المشترك» ،مؤكدا ً «دعمه ألي خطوةتتخذ في هذا اإلط��ار والتي من شأنها تنمية
العالقات الثنائية وتعزيز ت��ع��اون القطاع
الخاص في البلدين ،كما أبدى ترحيبه برجال
األعمال اللبنانيين وباالستثمارات اللبنانية في
سلطنة عمان».
وأشار إلى أنه «طلب من وزير الثقافة العماني
وقوف السلطنة إلى جانب لبنان ومساندته
لتخطي األزم��ة التي يمر فيها ،خصوصا ً أنّ
السلطنة لديها عالقات جدية مع ك� ّل ال��دول
المحيطة والمؤثرة بالملف اللبناني».
واستهل نشاط ال��ي��وم األول م��ن ال��زي��ارة
بعقد لقاء اقتصادي لبناني ـ عماني موسع
في فندق البستان ،حضره إلى الوفد اللبناني
سفير لبنان في السلطنة حسام دياب ،رئيس
غرفة وتجارة وصناعة عمان سعيد بن صالح
الكيومي وحشد كبير من القيادات االقتصادية
وكبار رجال األعمال العمانيين.

شقير

وف��ي افتتاح اللقاء ،القى شقير كلمة قال
فيها« :إنّ وجودنا اليوم بينكم ،يؤكد مدى
عزيمتنا وحرصنا على القيام بك ّل الخطوات
التي من شأنها تنمية عالقاتنا االقتصادية الى
مستويات متقدمة تعود بالفائدة على بلدينا
وشعبيهما».

من اجتماعات الوفد في عمان
أض���اف« :الشهر الماضي ك��ان لنا شرف
استقبال وف��د اقتصادي عماني ف��ي لبنان،
الذي أجرى لقاءات مكثفة ومفيدة مع مختلف
القطاعات االقتصادية اللبنانية واطلع منها
بشكل مباشر على قدراتها وميزاتها التفاضلية
والفرص المتاحة التي توفرها ،واليوم نحن
هنا لمتابعة هذا الجهد ولالطالع على أرض
ال��واق��ع م��ن القطاع ال��خ��اص العماني على
الفرص المتاحة للتعاون في ما بيننا».
تابع« :إننا أمام تجربة فريدة من نوعها،
لجهة سرعة تبادل ال��زي��ارات والجدية في
المتابعة وتنفيذ التفاهمات واالتفاقات التي
حصلت ،واأله��م التطور الالفت في العالقة
الشخصية بين قيادات القطاع الخاص في
البلدين ،وه��ذا يؤكد أننا أم��ام فرصة جدية
لالنتقال بعالقاتنا االقتصادية الى مستويات
جديدة نأمل أن تشكل نموذجا ً يحتذى به بين
الدول العربية».
وأردف« :إن��ن��ا نعيش ال��ي��وم ف��ي اقتصاد
م��ع��ول��م ،يعني ذل��ك أن��ه ال ف��ائ��دة م��ن إقفال
االب���واب وال��ح��دود ،فالمطلوب أوال ً وأخ��ي��را ً
زي��ادة تنافسية اقتصادات دولنا ،من خالل
تطوير البنية التحتية والخدماتية وتحفيز
االس��ت��ث��م��ارات وج��ذب المستثمرين وتنمية
القطاعات االقتصادية ،بهدف زيادة معدالت
النمو االقتصادي وخلق فرص عمل لشبابنا».
وقال« :انطالقا ً من ذلك نأمل ،أن نخرج من
لقاءاتنا بنتائج عملية ،وهذا يتطلب أن تطرح
األم��ور في جلسات العمل التي ستعقد الحقا ً
بواقعية وشفافية ،وأن تنصب جهود رجال
األعمال من البلدين على إجراء تقييم واقعي
إلمكانية ال��ت��ع��اون ف��ي قطاعات ومشاريع
مجدية ،بهدف جمع طاقتنا واالستفادة من
ال��م��ي��زات التفاضلية لكل منا ل��ل��دخ��ول في

ش��راك��ات ع��م��ل ،وه��ذا كفيل بخلق مشاريع
وأعمال قوية وخالقة وق��ادرة على المنافسة
وتحقيق األه���داف ال��م��رج��وة منها .ويهمنا
التأكيد ،أن طموحنا يتعدى العمل معا ً في
بلدينا ،فهناك مناطق كثيرة حول العالم يمكن
العمل عليها لتحقيق الفائدة المشتركة».
أض��اف« :إنّ التبادل التجاري بين بلدينا
ال يزال متواضعاً ،رغم أنّ هناك فرص أكيدة،
ال سيما أنّ لدينا صناعات ومنتجات تتمتع
بمواصفات عالمية وجودة عالية ،لذلك ال بد
أيضا ً من بذل جهد مضاعف في هذا الموضوع،
وم��ن الممكن العمل على تنظيم معارض
للمنتجات اللبنانية في عمان ،وبالعكس».
وت��اب��ع« :ل��ب��ن��ان يتمتع ب��اس��ت��ق��رار أمني
ه��و األف��ض��ل ف��ي المنطقة كلها ،وه��و يتمتع
باقتصاد حر يوفر ك ّل شروط متطلبات األعمال
االقتصادية بك ّل انواعها ،كما أننا مقبلون على
مشاريع كبرى أبرزها تطوير البنى التحتية في
لبنان بعد إقرار قانون الشراكة بين القطاعين
العام والخاص ،واستخراج النفط والغاز،
وإعادة إعمار سورية التي ستمر حتما ً بلبنان،
وهذا يظهر أن لدينا فرصا ً استثمارية كبيرة
وواعدة وهي بالتأكيد مفتوحة أمامكم لتعاون
مثمر ومنتج لنا جميعاً».
وختم« :إننا في لبنان ،أبوابنا مفتوحة
لك ّل األشقاء العرب ،إن كان للسكن أو التعليم
االستشفاء أو السياحة أو االستثمار وغير ذلك،
خيارنا االنفتاح وقدرنا بناء أفضل العالقات
مع الدول العربية ال سيما الخليجية».

كيومي

وألقى كيومي كلمة ،أكد فيها «حرصه على
أن تثمر ه��ذه ال��زي��ارة ع��ن ش��راك��ات جديدة
بين أصحاب األع��م��ال العمانيين ونظرائهم

الحاج ح�سن وجمعية ال�صناعيين
يبحثان خطة تفعيل اللوبي ال�صناعي
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن» .وق����ال« :ل��ق��د ك���ان لزيارتنا
للجمهورية اللبنانية على رأس وفد من رجال
األع��م��ال إل��ى بلدكم العزيز أطيب األث��ر في
نفوس أعضاء الوفد ،وقد استشفينا من تلك
الزيارة الرغبة األكيدة لدى مجتمع األعمال
بلبنان للتعرف واإلطالع على بيئة االستثمار
بالسلطنة وال��ف��رص االستثمارية المتاحة،
ورغبتهم في الخوض في شراكات تجارية
مع الجانب العماني الذي أبدى الشيء ذاته،
ونحن هنا اليوم لترجمة هذه الرغبة إلى واقع
ملموس يعود بالنفع على اقتصاد بلدينا،
ويرتقي بمستويات التعاون إلى حد الطموح
المرجو».
أضاف« :ال شك أنّ تبادل الوفود التجارية
يقود إلى تعريف مجتمع األعمال من الجانبين
بالفرص االستثمارية المتاحة ،بل ويساهم
ب��ص��ورة كبيرة ف��ي التعريف بالتسهيالت
المتاحة للمستثمرين بكال البلدين ،كما يتيح
لهم اإلط�لاع عن ق��رب على البنية األساسية
الداعمة لقطاع األع��م��ال بالسلطنة ،وحجم
الدعم ال��ذي يتلقاه هذا القطاع مما يحفزهم
إلقامة مشاريع استثمارية وتأسيس وتطوير
شراكات تجارية ناجحة ،لذلك نرى أنه من
المهم بل وم��ن ال��ض��روري تنشيط وتسهيل
حركة أصحاب وصاحبات االعمال وتكثيف
زياراتهم المتبادلة وه��و األم��ر ال��ذي تنبهنا
ألهميته باكرا ولله الحمد ،فكان لغرفة تجارة
وص��ن��اع��ة ع��م��ان توجها لتسيير وف���ود من
أصحاب وصاحبات األعمال إلى مختلف أنحاء
العالم ونحن على ثقة بأنّ هذا التوجه سيعود
بالنفع على االقتصاد الوطني على المدى
القريب والبعيد».
وأبدى كيومي استعداد غرفة عمان «لتقديم
ك ّل ما من شأنه انجاح زيارة الوفد للسلطنة».

اجتماعات

وبعد عرض لبعض الفرص االستثمارية
ال��ه��ام��ة ف��ي سلطنة ع��م��ان ال سيما الهيئة
االقتصادية بالدقم ،والمنطقة الحرة في صحار
وميناء صاللة ،عقدت إجتماعات عمل قطاعية
ف��ي قطاعات السياحة والبناء وتراخيص
االمتياز وبيع التجزئة ،تم التوصل خاللها
الى مجموعة من التفاهمات واالتفاقات التي
ستبصر النور قريباً.
وأش���ار عربيد ال��ذي ت��رأس جلسة العمل
المتخصصة بقطاع الفرانشياز الى «التوصل
لتفاهمات ح��ول إدخ���ال ع��ددا م��ن العالمات
التجارية اللبنانية الى سلطنة عمان» ،مؤكدا ً
أنّ «هذا الموضوع سيشهد تقدما ملحوظا في
األسابيع المقبلة».
أم��ا فهد فلفت إل��ى «وج���ود رغ��ب��ة أكيدة
من الجانب العماني على إدخ��ال مراكز بيع
التجزئة اللبنانية إلى السوق العمانية».

م�ؤتمر النفط والغاز في جامعة  MEUبرعاية نظريان
شكل مؤتمر النفط وال��غ��از األض��خ��م من
نوعه ف��ي لبنان ،ال��ذي استضافته جامعة
الشرق األوسط  MEUفي مقرها في السبتية
بالتعاون مع كلية إدارة األعمال وشركة JHC
لالستشارات ،تظاهرة اقتصادية الفتة جمعت
خبراء رفيعي المستوى في القطاع النفطي في
لبنان.
رعى االحتفال وزي��ر الطاقة والمياه آرتور
نظريان ممثالً برئيس هيئة قطاع البترول
في لبنان وس��ام الذهبي وحضور أعضاء في
الهيئة ووزراء ونواب سابقين والعقيد حسن
الخطيب من مكتب أمن الجامعات وممثلين عن
األحزاب السياسية اللبنانية ،وسفراء وقناصل
وبعثات دبلوماسية وتجارية من األمم المتحدة
وس��ف��ارات روس��ي��ا وتركيا والصين واي���ران
وبلجيكا وكوريا الجنوبية والفلبين واالكوادور
وفاعليات اقتصادية.
وفي جلسة االفتتاح عرض رئيس هيئة قطاع
البترول في لبنان وسام الذهبي لواقع القطاع،
مسلطا ً الضوء على المستجدات األخيرة لقطاع
البترول في لبنان واستعدادات الهيئة لبدء
عملية التنقيب بعد تقديم الشركات المؤهلة
عروضها للمزايدة.
ث���م ع���رض رئ��ي��س وح����دة ال��ج��ي��ول��وج��ي��ا
وال��ج��ي��وف��ي��زي��اء ف��ي ال��ه��ي��ئ��ة وس����ام شباط
للخصائص الجيولوجية الناتجة عن دراسة
وتحليل المسوحات الزلزالية الثنائية والثالثية

نحاس يتسلم درعا ً تقديرية من الجامعة
االبعاد في المياه البحرية اللبنانية ،كما قدم
رئيس وحدة الجودة والصحة والسالمة والبيئة
في الهيئة عاصم ابو ابراهيم ،عرضا عن حوكمة
قطاع البترول في لبنان وسبل استدامته ،أما
الخبير القانوني في ش��ؤون النفط علي برو
فتطرق للصندوق السيادي من الناحية المالية
والقانونية.
وفي جلسة أخرى ،انتقد وزير العمل السابق

شربل نحاس السياسيين في لبنان وتحكمهم
بخيرات البالد ،وبالتالي ال يتم تمرير ملف اال
باتفاقهم وتتم عرقلة ملف بسبب خالفهم على
الحصص كما يحصل في ملف النفايات.
أما الخبير االقتصادي إيلي يشوعي فعبر
عن اعتقاده أنّ لبنان لن يستفيد من قطاع
النفط قبل ثماني سنوات ،حيث من الممكن
أن يكون نجم النفط قد خفت ،وعرض الخبير

االقتصادي كمال حمدان ف��رص العمل التي
قد تتوفر مع عملية التنقيب واالثار المباشرة
والمحصورة بالقطاع ،في حين تطرق الخبير
االقتصادي نسيب غبريل لتجربة غانا في
قطاع النفط.
أما الجلسة األخيرة فسلط فيها عميد كلية
الهندسة في الجامعة اليسوعية فادي جعارة،
الضوء على دور ومسؤولية الجامعات في
تطوير قطاع النفط بينما تطرق الخبير المالي
حبيب م���ارون إل��ى معنويات المستثمرين
وأسعار النفط في حين كانت مداخلة لألستاذ
الجامعي حسن حماده تمحورت حول االقتصاد
العالمي وتأثيره على أسعار النفط ،وعرض
المصرفي غسان كتيلي للفرص المتاحة من
خالل التداول االلكتروني ،أما االستراتيجي في
أسواق البورصة العالمية جهاد الحكيِّم فتناول
لعبة االسعار والتوقعات المستقبلية ألسعار
النفط حتى نهاية العام الحالي والمقبل».
أدار الجلسات األستاذ الجامعي حسن يونس.
وك��ان هناك ح��وار مفتوح بين المحاضرين
والحضور بعد كل جلسة.
ولم تغب عن الجلسات مواضيع مهمة كالبت
باستدراج العروض والبدء بعملية التنقيب
واستخراج النفط إضافة إلى اآلفاق والتحديات
التي تواجه هذا القطاع وفرص العمل التي يمكن
أن يوفرها وتراجع أسعار النفط وتداعياته على
اقتصاديات المنطقة خصوصا لبنان.

اجتمع وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى وفد من
جمعية الصناعيين اللبنانيين ض ّم :األمين العام لجمعية
الصناعيين اللبنانيين الدكتور خليل شري ورئيس لجنة
اللوبي الصناعي في الجمعية شوقي دكاش ،وت ّم استعراض
مهمة بعثة منظمة التجارة العالمية في لبنان ،التي تزور
لبنان من أجل اقناع لبنان باالنضمام إلى المنظمة.
وهنأ الوفد باسم الجمعية الوزير الحاج حسن على
«موقفه الذي أبلغه إلى أعضاء البعثة ،خصوصا ً لجهة
دوره ومسؤولياته بالدفاع عن مصالح لبنان االقتصادية،
عبر حماية القطاعات اإلنتاجية الصناعية والزراعية ونقال
تأييد الجمعية والصناعيين لهذه المواقف الواضحة
والموضوعية والواقعية التي أع��رب عنها أم��ام أعضاء
البعثة ،وال��ت��ي تعكس الموقف الحقيقي للصناعيين

وللقطاعات اإلنتاجية بشكل عام ،والتي تظهر حرصا ً على
ديمومة هذه القطاعات».
واعتبرا أنّ «القطاع الصناعي اللبناني يحتاج إلى الدعم
والحماية ،أسوة بما تقوم به الدول الصناعية في أنحاء
العالم».
كما جرى البحث في خطة تفعيل اللوبي الصناعي الهادف
إل��ى تشكيل أكبر حلقة تأييد رسمي وسياسي وشعبي
لمطالب الصناعيين ،وإلى متابعة هذه األه��داف برعاية
وزير الصناعة ،مع الحكومة وأعضاء المجلس النيابي،
ومع الرأي العام والمستهلكين عبر إشراك وسائل اإلعالم
بقيادة حمالت توعية وتثقيف ألهمية إعطاء األفضلية في
المشتريات الخاصة والعامة للمنتجات اللبنانية ،بما يع ِّزز
االقتصاد الوطني.

االتحاد الع ّمالي يرف�ض ان�ضمام لبنان
�إلى منظمة التجارة العالمية
رف��ض االت��ح��اد العمالي ال��ع��ام،
ف��ي ب��ي��ان« ،عملية انضمام لبنان
إلى منظمة التجارة العالمية ،قبل
استكمال الضوابط الحمائية وتمكينه
من تخفيض أكالف اإلنتاج بدءا ً من
أس��ع��ار الطاقة وأس��ع��ار الخدمات
الباهظة والبنى التحتية المناسبة»،
مستغربا ً «الحملة الترويجية التي
ي��ق��وم ب��ه��ا ال��ب��ع��ض للتعجيل في
االنضمام إل��ى ه��ذه المنظمة ،على
قاعدة أنّ كل شي فرنجي برنجي».
أض��اف البيان« :إنّ رأي العمال
في ه��ذه المسألة هو األس��اس ،وال
يمكن تجاوزه ألنهم المعنيون به
قبل غيرهم ،وه��م ال��ذي��ن يكتوون
ب��ن��ار االح��ت��ك��ار وك��ارت�لات وك��االت
األدوي���ة الطبية وال��م��واد الغذائية
وال��س��ل��ع االس��ت��ه�لاك��ي��ة أك��ث��ر من
غيرهم ،خصوصا ً أنّ دور الحكومات
ووزرائ��ه��ا المعنيين ال ي��ع��دو دور
ال��م��ت��ف��رج ت��ح��ت ظ��ل�ال ال��ن��ظ��ام
الليبرالي دون المساهمة في تأمين
المستلزمات التنافسية وتعزيز
القطاعات اإلنتاجية ،الصناعية
وال��زراع��ي��ة والخدماتية م��ن أجل
إي��ج��اد ف���رص ال��ع��م��ل وال���ح��� ّد من
البطالة والهجرة ودخول سلع ذات

القيمة المضافة القادرة على مواجهة
السلع اإلغراقية».
وتابع »:كما أنّ االنضمام لمنظمة
ال��ت��ج��ارة العالمية بعد تجربتين
فاشلتين ،اتفاقية التيسير العربية،
واتفاقية الشراكة األوروبية وكلتيهما
لم تتمكنا من تعديل كفتي الميزان
التجاري ،ال بل زادتا من قيمة العجز
في صندوق المدفوعات حتى بلغت
نسبة الواردات أكثر من  80في المئة
م��ن ال��ص��ادرات أك��ان على مستوى
التجارة البينية العربية أم بالنسبة
للدول الصناعية األوروبية».
واع��ت��ب��ر «أنّ ل�لات��ح��اد العمالي
العام موقفا ً حازما ً لجهة رفض ك ّل
أنواع الجزر أو المربعات االقتصادية
ال ُمس ّماة المناطق الحرة ،التي تعمل
خارج إطار القوانين اللبنانية ،ال سيما
قانوني العمل والضمان االجتماعي،
حيث العمل بالسخرة دون شروط
عمل الئقة إن على مستوى األجور أو
على مستوى الضمانات والتقديمات
االجتماعية أو الحقوق العمالية
األساسية وفق قانون العمل وعقود
العمل الجماعية».
وأكد «أنّ هذه الجولة الترويجية
تحت عنوان التحاق لبنان باألسواق

العالمية وانضمامه لمنظمة التجارة
العالمية ،س��ي��ؤدي إل��ى استباحة
الحدود االقتصادية على مصراعيها
وإل��غ��اء ال��ح��واج��ز الجمركية أم��ام
ال��م��س��ت��وردات األج��ن��ب��ي��ة ف��ي ظ � ّل
ع��ج��ز ق���درة ال��ق��ط��اع��ات اإلنتاجية
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
على ال��وق��وف ف��ي وج��ه الشركات
العابرة للقارات ،ما يؤدي حتما ً إلى
إف�لاس هذه المؤسسات الصناعية
المحلية وإق��ف��ال��ه��ا وج��ع��ل أرضنا
الزراعية بؤرا ً ويباساً».
وس��أل« :ه��ل نريد تحويل لبنان
من بلد منتج ومستهلك إلى بلد ينتج
ألس���واق ال��خ��ارج م��ن دون ال��ق��درة
على ش���راء إن��ت��اج��ه؟ وأي���د موقف
الصناعيين ال��ذي��ن وق��ف��وا بصالبة
لمواجهة عملية االنضمام هذه ،دون
تأمين مستلزمات بقائهم».
وختم بيان االتحاد العمالي« :في
زم��ن شغور موقع الرئاسة وشلل
مجلس ال����وزراء وتعطيل مجلس
النواب ،لن يقبل بتمرير االتفاقيات
قبل مناقشتها وال��ت��ف��اوض حولها
والح ّد من األضرار االقتصادية التي
تنتج عنها واآلث���ار السلبية التي
تلحق بعمال لبنان».

مالكو العقارات في ّ
التل :المر�أب
ال يلبي حاجات النهو�ض بطرابل�س
عقد أصحاب المحال ومالكو العقارات في التل ـ طرابلس
أمس اجتماعا ً لمناقشة تداعيات مشروع مرآب التل.
وبعد طرح األخطار الناجمة من ج��راء االعتصام في
وسط التل ،وقع المجتمعون على عريضة جاء فيها« :أكد
معظم أصحاب المحالت ومالكو العقارت في منطقة التل
ـ طرابلس أنّ مشروع المرأب المزمع إقامته في ساحة
«جمال عبد الناصر» ال يلبي حاجة المدينة للنهوض بها
اقتصاديا ً كونه وجهها الحضاري والعمراني والتراثي
والثقافي ،خصوصا ً أنّ وس��ط المدينة غني باآلثار
التاريخية وأنّ االهتمام بهذه المعالم يساهم في جذب

الزوار والسياح».
وج��اء في العريضة أيضاً« :إننا مع مشروع إنمائي
متكامل لترميم وتأهيل وسطها التجاري ،إضافة إلى وضع
مخطط توجيهي عام لتطوير المدينة ووسطها ومرافقها
وأن يكون ضمن خطة متكاملة تأخد بعين االعتبار الضرر
الناتج عن قطع الطريق وانعكاسه شلالً على معظم
المحالت المتواجده في محيطه ،وأن تكون مدة تنفيذ هذا
المشروع معلومة لدينا ابتداء وانتهاء ،كما نتمنى أن يكون
المشروع شبيها ً بسوليدير بيروت كما وعدونا وأن ال يكون
مجرد كتلة باطون لركن السيارات».

تج ُّمع محامي تعديل قانون الإيجارات:
للم�شاركة في اعت�صام لجان الم�ست�أجرين

 ...و«المركز اللبناني للتربية المدنية»
ينظم لقاء حول حوكمة و�إدارة القطاع
م��ن جهة أخ��رى ،نظم «المركز اللبناني
للتربية المدنية» ،في إطار مشروعه «شارك
وغير» ،حلقة نقاش قبل ظهر أمس في فندق
«ب��ال��م ب��ي��ت��ش» ،ب��ع��ن��وان «ح��وك��م��ة وإدارة
قطاع النفط وال��غ��از» ،ح��اور فيها مجموعة
م��ن الشباب وال��ش��اب��ات رئيس هيئة إدارة
قطاع البترول وسام الذهبي ورئيس وحدة
التخطيط في هيئة إدارة قطاع البترول وليد
نصر.
تمحور النقاش حول «العراقيل التي تؤخر
انطالقة قطاع النفط والغاز في لبنان ،إضافة
إلى آليات الرقابة والشفافية في ما يتعلق
بعقود تقاسم اإلنتاج بين الدولة والشركات
النفطية ،واالستراتيجيات المطروحة إلدارة
هذا القطاع الحيوي ،ومشكالت ترسيم الحقول
البحرية على الحدود مع إسرائيل».
وأكد الذهبي أنّ «هيئة ادارة البترول تعمل
على التأسيس لقطاع نفطي يشكل نعمة
للبنان وليس نقمة ،كما في بلدان كثيرة»،
وقال« :إنّ دور الهيئة استشاري ،وهي تتبع
لوزارة الطاقة ،وبالتالي لمجلس الوزراء».
كما أكد نصر أنّ «الهيئة هي مؤسسة عامة
ذات طابع خ��اص ،ليست مستقلة مئة في
المئة ،إال أنّ اإلطار القانوني لعملها متكامل ،إذ
لديها مجلس إدارة يمثل القطاعات كافة ولها
استقاللية مالية وإداري��ة ،ومجلس ال��وزراء
يتخذ القرارات بشأن القطاع النفطي من خالل
توصيات الهيئة» ،وقال« :بعد  3سنوات من
عمل الهيئة ،أصبح لدينا إطار قانوني وعملي

لقطاع النفط والغاز يؤمن بدء انطالقه بشكل
سليم ،لكنّ تأخير إص��دار مرسومي تقسيم
البلوكات النفطية ودفتر الشروط في مجلس
ال���وزراء أخ��ر انطالقة ه��ذا القطاع الحيوي،
الذي أظهر إمكانات هائلة ،ال سيما بعد بيع
داتا المسوحات الزلزالية ،التي حصلت من
خاللها الدولة على  34مليون دوالر .كما أنّ
الداتا التي حصلت عليها الشركات النفطية
أثبتت وج��ود ف��رص ن��ج��اح كبيرة ف��ي هذا
القطاع».
واعتبر الذهبي أنّ «ه��ذه من المواضيع
الجدية وتحتاج إلى متابعة ،وق��ال« :هناك
لجنة لبنانية تشكلت في عام  2008لترسيم
الحدود البحرية .كما أنّ هناك خطا ً أفقيا ً
وضع لتحديد الحدود ،لكنّ إسرائيل تقوم
بالتنقيب في المناطق المحاذية لهذا الخط.
وهناك جهود دولية تبذل اليوم من جانب
االمم المتحدة والواليات المتحدة لح ّل هذا
اإلشكال ،والهيئة تتابع هذه الجهود بشكل
مكثف».
أض���اف« :ال��رق��اب��ة ستكون م��وج��ودة ،إذ
أنّ إي���رادات ال��دول��ة من أت��اوة وعائد ربحي
وضرائب ستذهب إلى صندوق سيادي ،وإنّ
أي صرف من عائدات هذا الصندوق تتطلب
قانونا يمر في مجلس النواب .كما أنّ منظومة
القوانين التي وضعت في هذا المجال تضمن
الشفافية في مسألة العقود المبرمة ،وال تلزم
الدولة دفع أي تكاليف في حال عدم وجود
فائدة تجارية من النفط والغاز المستكشف».

زخور متحدثا ً خالل المؤتمر الصحافي

المشاركون في اللقاء في فندق بالم بيتش
وأش��ار نصر إلى أنّ «العقود المبرمة مع
ال��ش��رك��ات النفطية ه��ي عقود مشاركة في
االنتاج .ففي حال وجود إنتاج نفطي تجاري
تتقاسم الدولة والشركات الربح ،وفي حال
عدم وجوده تتحمل الشركات هذه التكاليف،
أي ال تقع أي مخاطرة على عاتق الدولة
اللبنانية» ،معتبرا ً أنّ «جلسة النقاش مع
الطالب تأتي في سياق توعية الشباب على
أهمية قطاع النفط والغاز وتصحيح بعض
االف��ك��ار الخاطئة ،وال��ت��ع��اون م��ع المجتمع
المدني مهم لتبادل اآلراء حول قطاع النفط
وتحسين االداء لضمان انطالقة ناجحة».
وم��ن جهته ،اعتبر الذهبي أنّ «الوعي ال
يقتصر على المجتمع ،فهناك دورات تدريب
تمت في النروج للجان من الوزارات المعنية
بهذا القطاع مثل البيئة وال��دف��اع والمالية
ومجلس الوزراء».

بعدها ،ق��دم المشاركون توصيات إلى
الذهبي ونصر طالبت «هيئة إدارة قطاع
البترول بـ«إعطاء دور للمجتمع المدني في
مراقبة منح التراخيص البترولية ،إقامة
المناقصات بشكل علني ،إقرار ملكية االنتفاع
 Beneficial Ownershipليس فقط
للشركات النفطية ،بل لشركات الخدمات
والمتعاقد الثانوي Subcontractors
أيضا ،نشر العقود كاملة وليس فقط نماذج
ال��ع��ق��ود ،االل��ت��زام باالنضمام ال��ى م��ب��ادرة
الشفافية ف��ي الصناعات االستراتيجية،
وضوح األه��داف واألدوار والمسؤوليات في
قطاع النفط والغاز ،ضمان التنمية المستدامة
في قطاع النفط والغاز من أجل صالح األجيال
القادمة ،محاسبة األداء والقرارات المتخذة
في قطاع النفط وال��غ��از ،ضمان الشفافية
والثقة بالمعلومات».

دع��ا تجمع المحامين للطعن
وت��ع��دي��ل ق��ان��ون اإلي���ج���ارات ،إثر
مؤتمر صحافي عقده في «ن��ادي
الصحافة» وحضره رؤس��اء لجان
المستأجرين ف��ي ال��م��ن��اط��ق ،في
بيان تاله المحامي أديب زخور إلى
«المشاركة في االعتصام الذي دعت
إليه لجان المستأجرين في فرن
الشباك وعين الرمانة واألشرفية
وب��دارو وال��ج��وار للمطالبة بوقف
العمل بقانون اإليجار التهجيري،
حفاظا ً على بقاء الشعب اللبناني
في أرضه وحقه في السكن والقيم
واآلداب ال��ع��ام��ة ،عند الخامسة
م��ن ع��ص��ر ال��خ��م��ي��س ال��م��ق��ب��ل في
عين الرمانة ـ تقاطع شارعي بيار
الجميل وم����ارون م����ارون ،وي��وم
الجمعة المقبل ع��ن��د الخامسة
عصرا ً في فرن الشباك تجاه محل
 ،big saleوالسبت المقبل عند
الخامسة في ساحة ب��دارو مقابل
صيدلية الوف».
وت��ح��دث زخ���ور ع��ن «التطبيق
الخاطىء لقانون اإلي��ج��ارات بعد
الطعن به في المجلس الدستوري

وإبطال مواد رئيسية فيه ،وأدى إلى
ضياع حقوق المواطنين وادخالهم
في نزاعات قضائية ومصاريف ال
طائل منها وخارج قدرتهم المالية،
وإل���ى ك����وارث وم���آس إجتماعية
ع��دة بين الشعب اللبناني وفي
كل بيت وعائلة» .وق��ال« :نتيجة
لهذه األوض��اع ولتنفيذ قانون غير
ق��اب��ل للتطبيق ،ص���درت أح��ك��ام
وآراء متضاربة اختلفت من محكمة
إلى أخ��رى في موضوع االسترداد
ل��ل��ض��رورة العائلية وال��ه��دم ،ما
أدى إلى ضياع الحقوق ،وزاد في
المخالفات الدستورية والقانونية
تعيين ال��خ��ب��راء وال��ك��ش��ف على
ب��ي��وت ال��م��واط��ن��ي��ن م��ن دون أي
ض��واب��ط ،األم���ر ال���ذي ي��س��يء في
الكثير من األحيان إلى المواطنين
نتيجة التنفيذ الخاطئ للكشف
وعدم إيضاح للمواطنين حقوقهم،
خصوصا ً بعدم إعادة نشر القانون
ضمن المهلة ال��ق��ان��ون��ي��ة ،وع��دم
إعادة نشره بعد إبطاله مما يجعله
يتوجب إعالم
عديم الوجود ،حيث
َّ
المواطنين خطيا ً بحقوقهم».

أض������اف« :م����ن ج��ه��ة أخ����رى،
يتوجب التبليغ الخطي بأي عمل
قانوني ،ومن ضمنه القانون في حد
ذاته ،فكيف بالحري بهدف الكشف
وموعده وأسماء الخبراء والجهة
التي عينتهم والحق في االعتراض
ع��ل��ى ال��ك��ش��ف وم��راج��ع��ة م��ح��ام
وغيرها من االمور الجوهرية التي
تبطل تعيينهم والتقرير والكشف
قبل البدء به ،وهذا أوقع المواطنين
في خالفات ال تحصى وال تعد نتيجة
لعدم االلتزام باالصول .وفي بعض
الحاالت ،أدى إلى كوارث إنسانية
وإجتماعية ،خصوصا ً أنّ المرحلة
األولى من تطبيق القانون متروكة
للتنفيذ مباشرة من المالك والخبراء
ف��ي ظ � ّل ان��ع��دام وج��ود الصندوق
وإب��ط��ال وإل��غ��اء اللجنة الوحيدة
التي تشرف وتبت بتقارير الخبراء
وببدل المثل».
وأش����ار إل���ى أنّ «األم����ر أصبح
فوضويا ً وغير خاضع ألي رقابة
قضائية أو معايير يفترض في الح ّد
األدنى أن تكون اللجنة هي الضامن
والمراقب ألعمالهم».

