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حمليات

ً
إيجابا على لبنان
�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» � ّأن زيارة الحريري لرو�سيا ترجمة لتنامي دورها في المنطقة المنعك�س �

«ملتقى النفط والغاز :ثروة لبنان الوطنية» في هايكازيان

قباني :جعجع ر�شح عون لإبعاد فرنجية عن الرئا�سة
لأ�سباب �شمالية وكي يرث �شعبية الجنرال

مخزومي :لتفعيل قدرات المجتمع وتحويلها
�إلى قوة م�ؤثرة على دوائر القرار

حاورته روزانا ر ّمال ـ تحرير محمد حم ّية
أك��د عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب محمد قباني
أنّ «زي��ارة الرئيس سعد الحريري إل��ى موسكو هي ترجمة
لصعود الدور الروسي في المنطقة بعد أن استطاع الرئيس
الروسي فالديمير بوتين استعادة الدور الروسي الفاعل في
مختلف أنحاء العالم من بينها منطقة الشرق األوسط».
وشدّد قباني في حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة
«توب نيوز» على «أنّ الصعود الروسي في سورية سيؤثر
إيجابا ً على دور سورية في لبنان وسيؤثر على إي��ران التي
تملك نفوذا ً أساسيا ً في سورية وفي لبنان من خالل حزب
الله وبالتالي تستطيع روسيا أن تمارس دورا ً في إقناع إيران
وحزب الله لإلسراع في انتخاب رئيس للجمهورية».
وإذ اعتبر أنّ روسيا وإيران وحزب الله ال يريدون رئيس
تكتل التغيير واإلص�ل�اح العماد ميشال ع��ون رئيساً ،رأى
قباني أنّ «رئيس تيار ال��م��ردة ال��وزي��ر سليمان فرنجية هو
الحليف الثابت لقوى  8آذار» ،مضيفاً« :نحتاج إلى رئيس
ق��وي لجميع اللبنانيين وليس فقط للمسيحيين ،يجمع وال
يفرق .رئيس قوي بانفتاحه وحكمته وعروبته وليس رئيسا ً
يلعب على الغرائز الطائفية».
وأوض���ح قباني أنّ رئ��ي��س «ال��ق��وات» سمير جعجع دعم
ترشيح العماد عون لكي يتخلص من الوزير فرنجية ألسباب
شمالية وليس ألي سبب آخر ولكي يرث شعبية عون يوما ً
ما» ،واستبعد قباني استمرار الفراغ إلى ما بعد االنتخابات
{ ما هو تأثير زي��ارة الرئيس سعد الحريري إلى موسكو
على المشهد الرئاسي في لبنان ،وهل أظهرت اهتمام روسيا
بالشأن اللبناني؟

الرئيس الروسي فالديمير بوتين ليس رئيسا ً عاديا ً نتيجة
صالحياته الواسعة وحزمه في إدارة شؤون البالد ،واستقباله
الرئيس الحريري ،رغم أنه ليس في السلطة حالياً ،هو نوع
من ترجمة للمكانة الدولية التي يتمتع بها الحريري والتي هي
استمرار للمكانة التي كان يشغلها والده الرئيس الشهيد رفيق
الحريري .لذلك يعكس استقبال بوتين للحريري حجم تأثير
الحريري في لبنان بمعزل عن وجوده في السلطة مباشرة أو
خارجها .هناك هموم مشتركة بين الحريري والقيادة الروسية
تشمل لبنان وسورية ،وروسيا مهت ّمة جدا ً بالموضوع السوري
كونها أصبحت الالعب األول في الساحة السورية ولها الرأي
األكثر فعالية في الح ّل السياسي ،وفي المقابل الحريري معني
بالمواضيع المتعلقة بالمنطقة وسورية في الطليعة ،لكنه
معني أيضا ً بالوضع السياسي في لبنان الذي يعاني الكثير من
المشاكل واألم��راض أهمها الفراغ الرئاسي منذ عامين ،من هنا
أعطى الحريري األولوية النتخاب الرئيس ألنّ غياب الرئيس
أثر سلبا ً على الصعيد الداخلي وعلى فعالية المؤسسات التي
تعاني شلالً من المجلس النيابي وعدم قدرته على التشريع ألنّ
عددا ً من القوى السياسية ترفض حتى تشريع الضرورة في ظ ّل
غياب رئيس الجمهورية ،ونحن نشهد شلالً في العمل الحكومي
ألنّ رئيس الحكومة ال يستطيع وحده أن يحسم الجدل الذي يأخذ
منحى طائفيا ً ومذهبياً .الرئيس تمام سالم يعالج األمور بالصبر
والحكمة ،لكنّ األمور بدأت تخرج عن النطاق المقبول ال سيما في
موضوع أمن الدولة وصالحية المدير ونائبه الذي بات صراعا ً
طائفيا ً مكشوفاً.

{ تقول إنّ استقبال بوتين للحريري هو اعتراف بمكانة
األخير الدولية ،هل يقابل ذلك اعتراف من قبل الحريري بدور
روسيا في لبنان والمنطقة ،في حين أنّ واشنطن لطالما شكلت
وجهة فريق  14آذار السياسية وليس روسيا؟ وهل الحريري
مستعد للتعاون مع حلفاء روسيا في لبنان وعلى رأسهم حزب
الله خصوصا ً في الملف الرئاسي؟

زيارة الحريري إلى موسكو هي ترجمة لصعود الدور الروسي
في المنطقة ،بعد أن استطاع بوتين استعادة ال��دور الروسي
الفاعل في مختلف أنحاء العالم من بينها منطقة الشرق األوسط
والمنطقة العربية التي لها تاريخ حافل في العالقة اإليجابية
مع موسكو ،ال سيما تلك التي كانت تربط مصر في عهد الرئيس
الراحل جمال عبد الناصر باالتحاد السوفياتي .اليوم يعود
بوتين ليقول إننا قوة كبرى وبالتالي إلى جانب أميركا نعالج
مختلف المشاكل في المنطقة .روسيا لها اهتمام خاص بالمنطقة،
خاصة في سورية ،ليس كموقع نفوذ لها في المنطقة فقط ،بل إنّ
سورية تمثل باب روسيا على المتوسط ،وك ّل صعود في الدور
الروسي في سورية ليس بعيدا ً عن لبنان أل ّنه يتأثر بالوضع
السوري بمعزل ع ّمن يحكم سورية .صعود النفوذ الروسي في
سورية سيؤثر إيجابا ً على دور سورية في لبنان وروسيا باتت
تؤثر على إيران التي تملك نفوذا ً أساسيا ً في سورية وفي لبنان

قباني متحدثا ً إلى الزميلة رمال

األم��ي��رك��ي��ة ،م��ع��رب��ا ً ع��ن اع��ت��ق��اده ب��أن��ه «ع��ن��دم��ا يتبلور الحل
السياسي في سورية تفرج في لبنان ويتم انتخاب الرئيس»،
محذرا ً من أنّ «لبنان في حالة احتضار والطبيب المداوي هو
انتخاب رئيس للجمهورية واالبتعاد عن الطائفية والمذهبية».
وإذ أق��� ّر بزعامة وشعبية وزي���ر ال��ع��دل المستقيل اللواء
من خالل حزب الله ،وبالتالي تستطيع روسيا أن تمارس دورا ً
في إقناع إي��ران وحزب الله بالنسبة إلى اإلس��راع في انتخاب
رئيس للجمهورية .من المبكر أن نلمس نتائج زيارة الحريري إلى
موسكو في الموضوع الرئاسي،
وتيار المستقبل يحاور حزب الله اليوم رغم وجود خالفات
متعدّدة لم ُتح ّل حتى اآلن ،لكنّ الهدف من هذا الحوار هو محاولة
إبعاد التوتر الطائفي والمذهبي عن الشارع ،قدر اإلمكان ،وهذا
األمر نجح ويمكن للحوار أن يتطور إيجابا ً فقط في انتخاب رئيس
للجمهورية.

{ هل تعتقد أنّ روسيا تهتم بانتخاب رئيس يمثل األكثرية
المسيحية في لبنان؟ وهل طلبت موسكو من الحريري انتخاب
العماد ميشال عون الذي يشكل ضمانة للمسيحيين؟ وإلى أي
مدى سيظهر الحريري ليونة على هذا الصعيد؟

أنا أجزم ،بحسب ما أملكه من معطيات ،بأن ال إيران وال روسيا
وال حزب الله يريدون عون رئيسا ً ألنه متقلب في سياساته وهو
الذي روج للقرار  1559الذي يعتبره حزب الله مدخالً للقضاء
عليه لكنّ الوزير سليمان فرنجية هو الحليف الثابت لقوى  8آذار
وليس عون .إذا كان هناك فرصة لفرنجية للرئاسة فال أجد فرصة
لعون الذي هو المسؤول عن مشاكل المسيحيين على مدى ثالث
عقود وهو الخطر الذي يهدّد المسيحيين.

{ لك ّن رئيس «القوات» سمير جعجع أيضا ً شارك في الحرب
األهلية؟

ال أريد أن أدافع عن جعجع ،نحتاج إلى رئيس قوي لجميع
اللبنانيين وليس فقط للمسيحيين .رئيس يجمع وال يفرق.
رئيس قوي بانفتاحه وحكمته وعروبته وليس رئيسا ً مزايدا ً
والعبا ً على الغرائز الطائفية .إذا ان ُتخب عون رئيسا ً فإنّ الرئيس
الفعلي سيكون الوزير جبران باسيل الذي يؤثر على عون ،وليس
العكس ،ورأينا ماذا فعل باسيل في أكثر من مكان ،ال سيما في
وزارة االتصاالت.
باسيل م��ا زال المسؤول ع��ن وزارة الطاقة ويديرها بك ّل
تفاصيلها ،وهو خرب عالقات لبنان العربية ومع دول الخليج
وافتعل مشكلة كبيرة مع العالم الغربي بعد تصرفه خالل زيارة
األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون.

{ إذا كان عون يشكل خطرا ً على المسيحيين ،كما تقول،
لماذا دعم جعجع ترشيحه للرئاسة إذن؟

جعجع فعل ذلك لكي يتخلص من الوزير فرنجية ألسباب
شمالية وليس ألي سبب آخر ولكي يرث شعبية العماد عون يوما ً
ماً« .القوات» تريد عون فقط إلبعاد فرنجية وال مانع لديها من
وصول أي شخص غير فرنجية .حزب الله ال يريد عون بل حليفه
الثابت واألكيد هو فرنجية ،لكنه ال يريد خسارة عون ألنه ال يريد
انتخاب رئيس اليوم وترشيحه لعون هدفه إبعاد انتخابات
الرئاسة ألنها ورق��ة في يد إي��ران تريد أن تضعها على طاولة
التفاوض على مستقبل المنطقة.

{ يقول فرنجية إننا نخشى أن ننتظر انتهاء االنتخابات
األميركية ونخسر فرصة انتخاب رئيس ونعود إلى الوسطية،
فهل يمكن أن ننتظر ك ّل هذه المدة؟

اعت�صام في و�سط بيروت ا�ستنكاراً للف�ساد الم�ست�شري في م�ؤ�س�سات الدولة

غريب :الإ�صالح الحقيقي مفقود
وال�سل�سلة ال تخ ّرب االقت�صاد الوطني
اعتبر رئ��ي��س «ال��ت��ي��ار النقابي
المستقل» حنا غريب في كلمة له
خ�لال اعتصام نفذه مواطنون في
وس��ط ب��ي��روت ،استنكارا ً «للفساد
المستشري ف��ي بعض مؤسسات
الدولة ،أنّ السلسلة ال تخرب االقتصاد
الوطني ،بل إنّ فضائح الهدر والفساد
هي التي تخربه» ،آمالً من «قيادات
الهيئات النقابية التمثيلية بعد
اعتصام اليوم أن تعيد النظر بموقفها
و تتخلى عن نهج االنتظار».
وقال« :نحن على موعد معها في
ما سوف تقرره مطلع األسبوع القادم.
فهل ستقدم على موقفها وعليه نبني
على الشي مقتضاه» ،مشيرا ً إلى أنّ
«التيار المستقل» مكون من مكونات
الرابطات وليس بديالً عنها».
ولفت إلى أنّ «التحرك مستمر من
أج��ل المطالبة ب��ض��رورة التشريع
في المجلس النيابي إلق��رار حقوق
الشباب والطالب وهيئات المجتمع
المدني وعلى رأس تلك التشريعات
تعديل وإق����رار السلسلة بإعطاء
 121%كحد أدن��ى لك ّل القطاعات.
محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين.
إقرار حق التقاعد والضمان الصحي
للجميع .تعزيز المالكين اإلداري
والتعليمي .إعطاء اإلجراء والمياومين
والمتعاقدين حقوقهم».
ودع��ا غريب إل��ى «المشاركة في

خالل افتتاح الملتقى في جامعة هايكازيان

أشرف ريفي في طرابلس والشمال عموماً ،جزم قباني بأنّ
ريفي «ال يقبل أن يطرح نفسه منافسا ً وخصما ً لتيار المستقبل
وللحريري ،كما لن يخرج عن الخط األساسي للرئيس الشهيد
رفيق الحريري».
نص الحوار كامالً
وفي ما يلي ّ
ال أعتقد ذلك ،عندما يتبلور الح ّل السياسي في سورية تفرج في
لبنان ويتم انتخاب الرئيس واألمر لن يتأخر كثيراً.

{ كيف تقيّم التموضع الجديد لوزير العدل المستقيل اللواء
أشرف ريفي؟

الوزير ريفي ال يخرج عن الخط األساسي للرئيس الشهيد
رفيق الحريري وال يمكن أن يصل إلى ح ّد الخصومة مع سعد
الحريري.

{ هل تجدون في ريفي منافسا ً للمستقبل في الشمال؟ وهل
ترون فيه زعيما ً شمالياً؟

ريفي له شعبية في األوساط الطرابلسية والشمالية عموما ً
لكنه ال يقبل أن يطرح نفسه منافسا ً وخصما ً لـ«المستقبل»
وللحريري.

{ ما رأيك بتكرار اإلساءات السعودية للبنان؟

لبنان في السابق كان حريصا ً على العالقة مع السعودية
لكنّ الموقفين األخيرين لوزير الخارجية جبران باسيل في مصر
والرياض استفزا المملكة .بالطبع ال نقبل بهذه اإلساءات ،ال سيما
الكاريكاتور الذي ُنشر في صحيفة الشرق األوسط .نحن نميز
بين العلم ولبنان وبين النظام السياسي ،ونحن مع حرية اإلعالم
شرط أن تقف عند حدود الرموز األساسية للبالد.

{ م��ا ه��و ت��أث��ي��ر ال��ت��ح��ال��ف ب��ي��ن ع���ون وج��ع��ج��ع ع��ل��ى تيار
المستقبل ف��ي االنتخابات البلدية وس��ط الحديث ع��ن تراجع
شعبية المستقبل في عدد من المناطق؟

ال شك أنّ تيار المستقبل واجه بعض الصعوبات في السنوات
األخيرة لكنه ما زال قويا ً بشكل واضح في المناطق ذات األكثرية
السنية ،في بيروت وعكار وطرابلس والبقاع وهو القوة األساسية
ونتائج االنتخابات البلدية ستؤكد ذل��ك .أم��ا بالنسبة إلى
التحالف العوني القواتي فهو يمثل شريحة كبيرة من المواطينن
الذين ينتمون إلى الطوائف المسيحية وسيترك أثره في عدد من
البلديات في أكثر من منطقة.

{ هل تعتبر الفضائح التي تظهر تباعا ً في لبنان هي تصفية
حسابات قبل االنتخابات البلدية؟

البلد بدأ يتفتت نتيجة اإليغال بالطائفية والمذهبية بسبب
غياب الرئيس وشلل المؤسسات وبدأ الفساد الذي ينخر البالد
يظهر للعلن .صحيح أنّ هناك من يريد توظيف بعض الفضائح
لمصلحته لكنّ الفساد حقيقي وفي ك ّل القطاعات والمجاالت.
هناك خالفات عنوانها الفساد ومضمونها الطائفية والمذهبية
وبالتالي لبنان في حالة احتضار والطبيب المداوي هو انتخاب
رئيس للجمهورية واالبتعاد عن الطائفية والمذهبية.

{ هل يغير إق��رار قانون انتخاب جديد ه��ذا الواقع أم أننا
نحتاج إلى دستور جديد؟

نعم قانون االنتخاب يغير ،لكن في ظ ّل هذا الواقع الطائفي
والمذهبي لن نصل إليه ،ألنّ ك ّل حزب يش ّد بهذا القانون لمصلحته
وليس سهالً الوصول إلى قانون انتخاب مثالي وهناك أطراف
ينص
تنادي بالنسبية وتريد قانونا ً آخر .أنا مع الطائف الذي
ّ
على مجلس نيابي بال طائفية ومجلس شيوخ طائفي يتعاطى
فقط مع الملفات األساسية.

نقابة العمال الزراعيين تدعو
النتخابات �أع�ضاء مجل�سها التنفيذي
دعت نقابة العمال الزراعيّين في لبنان إلى جمعية عمومية إلجراء انتخابات
شاملة ألعضاء المجلس التنفيذي للنقابة ،وذل��ك ي��وم األرب��ع��اء الموافق
 2016/4/20في مركز النقابة في صيدا من الساعة التاسعة صباحا ً وحتى
الثانية عشرة ظهراً.
وأعلنت في دعوتها انه في حال عدم اكتمال النصاب تجري االنتخابات بعد
أسبوع من تاريخه بمن حضر وفي نفس المكان والموعد المذكورين أعاله.

دائرة المهند�سين في «القومي»
دعت دائرة المهندسين
في الحزب السوري القومي االجتماعي
جانب من االعتصام
التحرك القادم في األول من شهر أيار
المقبل موعد عيد العمال العالمي».
وتخلل االعتصام كلمات لك ّل من
رئيس اتحاد العام للنقابات مروان
الخولي اعتبر فيها أنّ «تحرك اليوم
هو بمثابة حجر األساس للتحركات
ال��ق��ادم��ة» ،وق����ال« :إنّ الحكومة
تتجاهل المطالب الشعبية المحقة».
مشيرا ً إل��ى أنّ «اإلص�ل�اح الحقيقي
مفقود والسكوت على هذا الواقع بات
بمثابة الخيانة للوطن».
أم����ا رئ��ي��س االت���ح���اد ال��وط��ن��ي
كاسترو عبد الله فانتقد «الزيادة

المستمرة على أسعار المحروقات
والتي تترافق مع زيادات على المواد
الغذائية وغيرها م��ن مستلزمات
الحياة» .ودع��ا «جميع المواطنين
للمشاركة في تحرك الواحد من شهر
أيار المقبل».
أم���ا ال��ط��ال��ب س��ائ��ر تيماني من
الجامعة اللبنانية فطالب «بدعم
اإلن��ت��اج العلمي وتحسين السكن
ال��ج��ام��ع��ي وإع�����ادة االن��ت��خ��اب��ات
الطالبية في الجامعة اللبنانية»،
مشيرا إلى «ضرورة تطوير وتوحيد
مناهج الجامعة اللبنانية».

المهندسين القوم ّيين واألصدقاء
إلى المشاركة في انتخابات نقابة المهندسين
في بيروت
والتي ستجري يوم غد األحد
في  10نيسان 2016
واالقتراع لمصلحة مرشح الحزب القومي

المهندس شربل فراج

لعضوية مجلس النقابة عن الجمعية العامة.

رأى رئ��ي��س «م��ن��ت��دى ال��ح��وار
الوطني» المهندس ف��ؤاد مخزومي
أنّ «ال��ح��ل ف��ي ل��ب��ن��ان ي��ق��وم على
تشكيل «لوبيات» ضاغطة سواء من
االقتصاديين ورج��ال األعمال أم من
الشباب والمجتمع المدني لتفعيل
ق��درات المجتمع وتحويل الطاقات
المجتمعية إلى قوة مؤثرة على دوائر
القرار».
ك�لام مخزومي ج��اء خ�لال مؤتمر
ح���وار ض��م��ن سلسلة م��ح��اض��رات
بعنوان «ملتقى النفط والغاز :ثروة
لبنان الوطنية» أقامه «منتدى الحوار
الوطني» في جامعة «هايكازيان».
وب��ع��دم��ا ش��ك��ر ال��ج��ام��ع��ة على
ك��رم��ه��ا ،أش���ار إل���ى أنّ «المجتمع
المدني استقال من دوره» ،منوها ً
بـ«مؤسسة مخزومي التي ت��درب
الشباب وتؤهلهم منذ ع��ام 1996
و«بيروتيات» التي تنشط في بيروت
عبر رمضانيات وميالديات وتهدف
إلى تفعيل المجتمع المدني للضغط
على المسؤولين من أج��ل تحسين
األوضاع االجتماعية للناس».
ولفت إلى أنّ «االقتصاد اللبناني
يعاني مشكلة أساسية تكمن في
الخطاب السياسي ،وال��ذي انعكس
سلبا ً على عالقاتنا مع دول الخليج».
وأش��ار إلى أنّ «ما يحاول القيام به
بالتعاون مع االقتصاديين ورجال
األعمال هو تشكيل لوبي هدفه إعطاء
صورة إيجابية عن لبنان بعيدا ً من
السياسيين».
وش���دّد على أن «ال��ح� ّل يكمن في
تشكيل هذا اللوبي إذ إنّ االقتصاديين
اللبنانيين ب��ره��ن��وا للعالم أنهم
ناجحون في أي بلد يكونون فيه»،

متسائالً« :لماذا ال تفيد الدولة من هذه
الطاقات عبر تشكيل مجلس على غرار
مجلس العالقات الخارجية األميركية
يعمل على تسويق صورة لبنان في
االتجاه الصحيح»؟
وأض����اف« :إنّ ال��ح � ّل يكمن في
شبابنا ،ل��ذا عليهم أن يعملوا على
تشكيل ل��وب��ي ض��اغ��ط دف��اع��ا ً عن
حقوقهم» ،وقال« :إنّ المنطقة مقبلة
على تسويات ،وم��ن ال��ض��روري أن
ي��ك��ون لبنان ج��اه��زا على مختلف
المستويات» ،داعيا ً إلى «عدم إلقاء
اللوم على وزارة طاقة أو هيئة إدارة
قطاع النفط ،فمجلس ال��ن��واب هو
المشرع وأنتم الشباب من ينتخبه
ف��إذا أردت���م التغيير م��ن ال��ض��روري
إنشاء لوبي شبابي فالمستقبل لكم
ونحن معكم».
وكان رئيس جامعة هايكازيان بول
هايدوستيان افتتح المؤتمر ،وربط
بين «الحكومة الرشيدة واألخ�لاق
العامة والمناقبية الممنهجة» .وأشار
إلى «ضرورة عدم حصر ملف النفط
والغاز باالقتصاد والسياسة».
وأعرب وزير الطاقة والمياه آرتور
نظريان ،بدوره ،عن سعادته «لكثرة
النشاطات ح��ول النفط وال��غ��از»،
م��ت��وق��ف��ا ع��ن��د «ب��ع��ض ال��ت��ح��دي��ات
ومنها اإلط��ار القانوني والمساءلة
وال��ش��ف��اف��ي��ة ،وال��ع��ائ��دات وإن��ش��اء
صندوق سيادي تحتفظ به الدولة
لالستثمار مستقبالً».
وتمنى «ال��ح��ف��اظ على صدقية
ال��دول��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة» ،م��ش��ددا ً على
«ضرورة بناء القدرات لإلفادة من هذا
القطاع كمورد وطني».
وأدار المؤتمر عميد كلية إدارة

األعمال واالقتصاد في الجامعة فادي
ع��س��راوي ال��ذي ت��س��اءل :ه��ل يكون
النفط نعمة على لبنان أو نقمة؟»،
معتبرا ً أنّ «األمر يتوقف على الحوكمة
الرشيدة لهذه الثروة».
وك���ان���ت ك��ل��م��ة ل��ل��ن��ائ��ب غ��س��ان
�ح��ول هذه
مخيبر ال��ذي ح��ذر من «ت� َّ
النعمة إلى نقمة ألنّ الدولة اللبنانية
ف���اس���دة وم��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ط��ائ��ف��ي��ة
وتتخبط في اتخاذ ال��ق��رارات ،وهي
دول��ة «أوليغارشية» .وأث��ار مسألة
الصندوق السيادي ،داعيا ً إلى» إقرار
أحكام تشريعية لتنظيم هذا القطاع».
وع��دّد رئيس مجلس إدارة هيئة
إدارة قطاع النفط وسام الذهبي ،من
جهته« ،أه��داف هذا القطاع وأهمها
ج��ذب االستثمار وتعظيم المنفعة
االق��ت��ص��ادي��ة ل��ل��دول��ة» .وأش���ار إلى
«ال��ت��ح��دي��ات المتعلقة بالحوكمة
والشفافية» ،كاشفا ً أنّ «مسار هذا
القطاع في لبنان طويل األمد» ،مركزا ً
على «المساءلة والشفافية».
وطرحت رئيسة «منظمة الشفافية
اللبنانية» المحامية ندى عبد الساتر
أبو سمرا تساؤالت عدة عن «االستثمار
واألرب����اح والشفافية» ،م��ؤك��دة أن
«الفساد يأكل دولتنا ،متطلعة إلى
أن «تكون الثروة البشرية في لبنان
أفضل من الفساد السياسي».
وق��دم األس��ت��اذ الجامعي سميح
عازار توصيات تقنية عن هذا الملف،
وتال المؤتمر حوار بين المحاضرين
والطالب.
وحضر المؤتمر عضو هيئة إدارة
قطاع البترول ناصر حطيط وحشد
من رجال األعمال وعمداء ومديرون
لكليات جامعية وإعالميون وطالب.

حرب يبحث مع وفد من �أ�صحاب
المرخ�صة �أو�ضاع القطاع
�شركات الإنترنت
ّ
استقبل وزير اإلتصاالت الشيخ
بطرس حرب في مكتبه في الوزارة،
وفدا ً من أصحاب شركات اإلنترنت
الشرعية المرخصة  ،ISPوبحث
معهم في أوضاع القطاع بعد فضيحة
اإلنترنت غير الشرعي والتي ال يزال
التحقيق جاريا ً في شأنها.
وبعد اللقاء ،تحدث حبيب طربيه
باسم ال��وف��د ،فقال»:اجتمعنا مع
معالي الوزير وقدرنا خطوته وخطوة
المدير العام في مكافحة اإلنترنت غير
الشرعي .وقد وضعنا ك ّل إمكاناتنا
وقدراتنا الفنية بتصرف الوزارة .كما
ناقشنا في اإلجتماع ما يمكن فعله
مع الوزارة من أجل تغطية حاجات
المشتركين بشكل سريع .كما طرحنا
أفكارا ً رحب الوزير بها ،وسنبلورها
بالتعاون مع الوزارة ومديرها العام
لتصبح فعالة».
واستقبل وزي��ر اإلتصاالت نائب
الرئيس التنفيذي للشرق األوسط

حرب مجتمعا ً إلى أصحاب الشركات المرخصة
وشمال أفريقيا لشؤون العمليات
ف��ي ش��رك��ة «أوران����ج» لالتصاالت
الفرنسية (فرانس تلكوم) ميشال
مونزاني على رأس وفد تشاور معه

في ش��أن قطاع اإلنترنت وتحديدا
ش��رك��ة  Sodetelال��ت��ي تتقاسم
حصتيها مناصفة م��ع «أوران���ج»
والدولة اللبنانية.

تج ُّمع حماية البيئة يطالب ب�إلغاء
تراخي�ص البناء والمقالع في تلة البلمند
أعلن «التجمع اللبناني لحماية البيئة» في بيان ،أنه
«كان له شرف العمل مع آخرين على إنشاء وزارة البيئة
وإبقائها حقيبة وزارية ،ويأسف لما وصلت إليه النظرة
إلى هذه الوزارة وتجاوز صالحياتها».
أضاف« :نقول هذا ،لمناسبة ما يجري من تجاوزات في
منطقة تلة البلمند ،من تالل الكورة الساحلية ،التي امتازت
بفرادة موقعها وعرفت بمؤسساتها دير بيزنطي الجذور،
معهد اله��وت مشرقي الهوى ،ثانوية ضخمة ،واأله��م
جامعة توسعت في الداخل والخارج فرضت احترامها
وحبها ،وباشرت أخيرا بإنشاء مستشفى تعليمي على
أمل أن يكون من األوائل في لبنان والشرق».
وت��اب��ع« :وع���ن م�لاص��ق��ة ه���ذا المستشفى وس��ائ��ر
المؤسسات البلمندية ،حدثت في الفترة األخيرة تعديات
على البيئة ،وأعطيت تراخيص إلنشاء وإستثمار جبالة
زفت وجبالة باطون جاهز من قبل وزارة الصناعة ،واألدهى
رخصة بإستخراج صخور وتركيب طاحونة لمشروع
ردم المساحات في مرفأ طرابلس ستخصص للمنطقة
اإلقتصادية الحرة ،وذلك من قبل وزير الداخلية».
وأش��ار إل��ى « زاواي��ا ث�لاث لهذا الموضوع الكارثي،
األولى :إنّ التراخيص أعطيت خالفا ً للقوانين والمنطق
ولتأمين مصالح ،خاصة أنّ المنطقة مصنفة حرجية،

موضوع التراخيص يتنافى مع طبيعة المنطقة وجوارها،
عدم ا ّتباع الطرق المتبعة إلعطاء التراخيص.
الثانية :ال يمكن إال ال��وق��وف أم��ام التفرد في القرار
وتخطي األعراف والقوانين :تجاهل رأي البلدية واألهالي
والجهات المعنية كوزارة الصحة ،عدم الرجوع خصوصا
إلى وزارة البيئة ودراسة األثر البيئي .بغض النظر عما
إذا كان لدينا تحفظ على بعض ممارسات وزارة البيئة،
فإنه ال يمكن لنا ّ
غض النظر عن تخطيها والتجاوز على
صالحياتها في موضوع أساسي مثل موضوع السماح
بإقامة مقالع بعيدا عن رأي المجلس الوطني للمقالع
والكسارات ،الذي يتوقف على رأيه السماح للمحافظين
بإعطاء هذه التراخيص.
والثالثة :كأنه ال يكفي أن تعطى تراخيص مضرة
ومخالفة وإستفزازية تعمد الجهات المستفيدة بالترويج
ل��م��ش��روع س��ي��اح��ي سكني ط��ب��ي ع��ل��ى أرض المقلع
والجبالتين في أرض ال زالت مصنفة حرجية .غريب هذه
«المونة» على الجميع من تنظيم مدني وبلدية وأهالي».
وطالب بـ«إلغاء كافة التراخيص ،وقف العمل فورا
للح ّد من األض���رار ،فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات
ومالحقة المسؤولين الذين تخطوا صالحياتهم ،وقاموا
بهذه األعمال البشعة ونحن على ثقة من إدانتهم».

