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مجتمع وإقتصاد
تقرير

أخبار

الحاج حسن :تبادل الفروع
المصرفية بين لبنان وإيران
يحاول وزير الصناعة
حسين الحاج حسن نقل
العالقات اإليرانية اللبنانية
إلى مستوى أكثر ّ
جدية
مما كانت عليه .سابقًا
مقتصرة
كانت العالقة
ّ
هش
على تبادل تجاري ُ ّ
وعلى اتفاقيات لم ينفذ
أي منها ...إال أن الحاج
حسن ّ
قرر الدخول من
بوابة القطاع المصرفي
األكثر تأثيرًا واألكثر نفوذًا
محمد وهبة

حــرصــا عـلــى سـ ُـامــة املــاحــة الجوية
وتاليا سالمة املسافرين واملواطنني
اللبنانيني عـلــى نـحــو ع ــام وتطبيقا
للقواعد املرعية اإلجراء».
ي ـق ــول رئ ـي ــس م ـط ــار رف ـي ــق ال ـحــريــري
الـ ــدولـ ــي املـ ـهـ ـن ــدس ف ـ ـ ــادي ال ـح ـس ــن ل ـ
«األخ ـبــار» ،إن إدارة املـطــار ّ
تنسق مع
وزارة البيئة والجهات املعنية حرصا
عــل هــذا األم ــر ،الفـتــا الــى ان «مــا ُيـقــام
ّ
صحي وهــو يختلف عن
هناك مطمر
املكب العشوائي» ،وموضحا ان تغيير
ّ
مسار الطائرات يتعلق بــإعــداد جهاز
ُهـبــوط ينتهي الـعـمــل بــه فــي  9ايـلــول
املقبل.

شهرين
يـعــد مشكلة قــائـمــة بــذاتـهــا «وه ــو أن
بعض املستلزمات الطبية ال تلحظها
الصناديق الضامنة ،وهـنــا ال نعرف
كيف سـنــوازن بــن تغطية شاملة من
جهة ،والطلب من املريض تغطية كلفة
املستلزمات الطبية الـتــي ال تغطيها
الوزارة ،وهذه أزمة».
م ــع ذلـ ـ ــك« ،سـ ـتـ ـج ـ ّـرب» امل ـس ـت ـش ـفـيــات
امل ـش ــروع لـفـتــرة مــن ال ــوق ــت ،قــد تكون
«شـ ـه ــري ــن» ،يـ ـق ــول ه ـ ـ ـ ــارون ،ف ــإم ــا أن
ينجح املـشــروع وتنتصر وجهة نظر
أبــو فــاعــور أو يــرســب ،وتــزيــد األعـبــاء
املالية وهنا «ال حل أمام املستشفيات
سوى التوقف هنا».

ّ
قبل أيام حط وزير الصناعة حسني
الحاج حسن في إيران ،يرافقه وفد
ي ـضــم مــوظ ـفــن ع ــام ــن ومــديــريــن
مـ ــن مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان وص ـنــاع ـيــن
ورج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال اعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال .ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات
الـحــاج حـســن غـلــب عليها الطابع
املصرفي .أول خطوة قــام بها هي
تــوجـيــه دع ــوة إل ــى حــاكــم املـصــرف
املــركــزي اإليــرانــي والــي الـلــه سيف
إلـ ــى ل ـب ـن ــان ل ـل ـق ــاء ح ــاك ــم م ـصــرف
ل ـب ـنــان ريـ ــاض س ــام ــة و»االتـ ـف ــاق
عـلــى آلـيــة الـتـعــامــات الـصــالـحــة».
ّ
ت ـســلــح ال ـح ــاج ح ـســن ب ـمــا ب ــاح له
سالمة قبل الزيارة عن أنه «ما من
عقبات قانونية أمــام التعامل مع
اي ـ ــران ،وأن ال ـع ـقــوبــات االمـيــركـيــة
عـ ـل ــى إيـ ـ ـ ـ ــران أو ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ع ـلــى
لبنان ال تمنع تـبــادل التحويالت
بـيـنـهـمــا» .واس ـت ـنــد ال ـح ــاج حسن
إلى هذا املوقف ليعلن أن «الزيارة
ضـ ــروريـ ــة ل ــوض ــع خ ـط ــة واض ـح ــة
تـمـ ّـهــد ال ـطــريــق الف ـت ـتــاح مـصــارف
إيـ ــران ـ ـيـ ــة ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان وم ـ ـصـ ــارف
لبنانية في ايران لتسهيل التعامل
والتحويالت».
هكذا ،تبدو العالقات املصرفية بني
لبنان وإيــران على وشك االنطالق
م ـت ـجــاوزة مــا أصــاب ـهــا ســابـقــا من
ال ـت ــزام م ـصــرف لـبـنــان وامل ـصــارف

الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات امل ـق ــاط ـع ــة
األم ـيــرك ـيــة ،وأث ــره ــا الـسـلـبــي على
تـعــامــات بنك ص ــادرات إي ــران في
ال ـس ــوق ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وم ــا أصــابـهــا
م ــن االتـ ـف ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة املــوق ـعــة
ً
بــا تنفيذ ّ،الـتــي انعكست تـبــادال
تجاريًا هشًا بلغت مجمل قيمته
 61.4م ـل ـيــون دوالر ،م ـن ـهــا 50.6
م ـل ـيــونــا واردات إي ــران ـي ــة ،و10.8
ماليني صــادرات لبنانية .الخطوة
التالية الـتــي يسعى إليها الحاج
ح ـســن ،هــي أن ُيـسـمــح للمصارف
التجارية اإليرانية بفتح فروع لها
في لبنان والعكس .يحاول الحاج
حـســن إن ـشــاء عــاقــات أكـثــر جـ ّ
ـديــة
بني البلدين من خالل توجيه دعوة
إلى سيف لزيارة لبنان ،والتباحث
م ــع س ــام ــة ف ــي ت ـعــزيــز ال ـعــاقــات
«ع ـن ــده ــا ف ـقــط س ـي ـكــون بــاإلم ـكــان
االسـ ـتـ ـن ــاد إل ـ ــى ن ـت ــائ ــج ال ـل ـق ــاءات
مل ـعــرفــة مـ ــدى ج ـ ّ
ـدي ــة ال ـط ــرف ــن في
تعزيز العالقات املصرفية بينهما،
وق ـ ــدرة ال ـطــرفــن ع ـلــى الـ ـت ــزام هــذا
األم ـ ـ ـ ــر ،وخـ ـص ــوص ــا أن املـ ـص ــرف
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي فـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،أي ب ـنــك

استكشاف آليات
افتتاح الفروع في
كل من ايران ولبنان

ص ـ ــادرات إي ـ ــران ،ال ي ــزال خاضعًا
ل ـ ـقـ ــرارات امل ـقــاط ـعــة ال ـت ــي يـنـفــذهــا
مصرف لبنان واملصارف اللبنانية
بـنــاء على ق ــرارات أميركية» تقول
مصادر متابعة.
أم ـ ـ ــا ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة ب ـ ـحـ ـ ّـد ذات ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ف ـقــد
أثمرت عن إعــراب سيف استعداده
لتوقيع مذكرة تفاهم بني مصرف
لبنان واملصرف املركزي االيراني،
«تـ ـتـ ـض ـ ّـم ــن نـ ـق ــاط ــا ع ـ ـ ـ ـ ّـدة أه ـ ّـمـ ـه ــا
اس ـت ـعــداد امل ـصــرف االي ــران ــي لفتح
حـســاب ودي ـعــة فــي مـصــرف لبنان
لضمان االستثمارات اللبنانية في

اي ــران ،ومعالجة مسألة استخدام
البطاقات املصرفية ( ،)credit card
وتأسيس مصرف لبناني – ايراني
مـ ـشـ ـت ــرك» ،ب ـح ـس ــب بـ ـي ــان رس ـمــي
ّ
وزعـ ـ ـ ــه امل ـك ـت ــب اإلع ـ ــام ـ ــي ل ـل ـحــاج
حسن.
وكــان الفتًا أن الوفد اللبناني ّ
ضم
م ــدي ــر الـ ـع ــاق ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فــي
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان خ ــال ــد ب ـح ـص ـلــي،
واملـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــة ف ـ ــي م ـ ـصـ ــرف ل ـب ـن ــان
هيلينا حــداد ،ومدير الــواردات في
وزارة املالية لــؤي الـحــاج شحادة،
إل ـ ــى ج ــان ــب امل ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـ ــوزارة
الـصـنــاعــة دان ــي ج ــدع ــون ،والـقــائــم
بــاالع ـمــال ف ــي ال ـس ـفــارة اللبنانية
علي حبحب .وقد تطرق املجتمعون
إل ــى الـتـفــاصـيــل عــن كـيـفـيــة تعزيز
التعامالت املصرفية بــن البلدين
وت ـطــويــرهــا وإزال ـ ــة الـعـقـبــات أم ــام
ال ـت ـحــويــات م ــن وإلـ ــى إيـ ــران على
اعتبار أنها «ركن أساسي لتطوير
الـعــاقــات االقـتـصــاديــة والتجارية
بــن الـبـلــديــن وكـضـمــانــة تحفيزية
للمستثمرين».
ُ
وبـ ـحـ ـس ــب ال ـ ـب ـ ـيـ ــان ،فـ ـق ــد «قـ ـ ّـدمـ ــت
اق ـتــراحــات ع ـ ّـدة بـهــذا الـخـصــوص،
فــي طليعتها تـبــادل الــزيــارات بني
كل من حاكم مصرف لبنان رياض
سـ ــامـ ــة ال ـ ـ ــى ط ـ ـ ـهـ ـ ــران ،ومـ ـح ــاف ــظ
امل ـ ـصـ ــرف امل ـ ــرك ـ ــزي االي ـ ــران ـ ــي ال ــى
بيروت ،وأصحاب املصارف في كال
البلدين الستكشاف آليات افتتاح
فروع لها في كل من ايران ولبنان».
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،تـ ـ ـح ـ ــدث س ـ ـيـ ــف عــن
توجيهات الرئيس اإليراني حسن
روحاني القاضية بتعزيز العالقات
االقتصادية والتجارية مع لبنان،
وت ـس ـه ـي ــل األمـ ـ ـ ــور ال ـت ـب ــادل ـي ــة مــع
اللبنانيني ،مشيرًا إلى أن املصرف
امل ــرك ــزي االي ــران ــي حـقــق «خ ـطــوات
ك ـب ـي ــرة مـ ــع املـ ـ ـص ـ ــارف اآلس ـي ــوي ــة
واالوروب ـ ـي ـ ــة ال ـت ــي ف ـت ـحــت فــروعــا
لها ّ في ايــران في اآلونــة األخـيــرة»،
ولخص رؤيته لدور لبنان في هذه
العالقة الثنائية إذ «بإمكان لبنان
أن يـصـبــح مــرك ـزًا لـتـصــديــر السلع
وامل ـن ـت ـج ــات االي ــرانـ ـي ــة الـ ــى الـ ــدول
العربية وشمال افريقيا ،وتصبح
إيـ ــران مــرك ـزًا لـلـبـضــائــع اللبنانية
ومنها الى آسيا الوسطى».

تقرير

«الشمس ّتجمعنا»:
غرينبيس تروج للطاقة المتجددة
في حزيران املاضي ،أطلقت منظمة
«غ ــريـ ـنـ ـبـ ـي ــس املـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــط» ح ـم ـلــة
«الشمس ببالش» ،التي تسعى إلى
ّ
الترويج لحل بديل يكفل معالجة
االنـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـيـ ــومـ ــي لـ ـلـ ـكـ ـه ــرب ــاء.
ّ
حينها ،عرضت املنظمة تقريرًا عن
ضــرورة العمل على تحفيز الطاقة
ال ـش ـم ـس ـيــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،وال ـح ــاج ــة
إلى التحول نحو الطاقة املتجددة
«ك ــوسـ ـيـ ـل ــة أسـ ــاس ـ ـيـ ــة ل ـل ـت ـص ــدي
ل ـظ ــاه ــرة ت ـغ ـيــر املـ ـن ــاخ واالع ـت ـم ــاد
على الوقود األحفوري».
منذ أي ــام ،وضـمــن سـيــاق الترويج
ً
ل ـل ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـي ــة ،واس ـت ـك ـم ــاال
ل ـل ـح ـم ـلــة ،أع ـل ـن ــت امل ـن ـظ ـمــة إط ــاق
ج ــول ــة «الـ ـش ـم ــس ت ـج ـم ـع ـنــا» عـبــر
مـ ــؤتـ ـمـ ــر ص ـ ـحـ ــافـ ــي ع ـ ـقـ ــدتـ ــه ع ـلــى
م ــن سـفـيـنــة غ ــري ـن ـب ـي ــسRainbow
 .Warriorتنطلق هــذه الـجــولــة من
لـبـنــان ،متوجهة إلــى تركيا لتبلغ
م ـح ـط ـت ـهــا ال ـن ـه ــائ ـي ــة ف ــي املـ ـغ ــرب،
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ح ـ ـيـ ــث مـ ـ ــن امل ـ ـ ـقـ ـ ــرر ع ـ ـقـ ــد الـ ـ ـ ـ ــدورة
الثانية والعشرين ملؤتمر األطراف
املعنية باملفاوضات الدولية بشأن
التغيرات املناخية.
ت ـق ــول م ــدي ــرة ال ـح ـم ـلــة ف ــي ال ـشــرق
األوس ـ ــط ،زي ـنــة ال ـح ــاج ،إن الـهــدف
هــو «إعـ ــان بــدايــة الـتـشـجـيــع على
اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال الـ ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـي ــة»،
ُم ـش ـي ــرة إلـ ــى أن امل ـن ـظ ـمــة ت ـح ــاول
إث ـب ــات أن ه ــذا ال ـن ــوع م ــن الـطــاقــة
الـ ـب ــديـ ـل ــة قـ ــابـ ــل ل ــاسـ ـتـ ـعـ ـم ــال فــي
الـحـيــاة الـيــومـيــة .وت ــرى ال ـحــاج أن
ه ـنــاك ضـ ــرورة لـ ـ «ات ـخ ــاذ امل ـبــادرة
في تعزيز دور املواطنني والشعب
لـلـضـغــط م ــن أجـ ــل امل ـطــال ـبــة بـبــدء
ُتحقيق الــوعــود واالتفاقيات التي
أق ـ َّـرت فــي مــؤتـمــر بــاريــس ً ملعالجة
التغيرات املناخية» ،الفـتــة إلــى أن
ه ــدف الـجــولــة هــو «الـتــذكـيــر بهذه
الوعود».
بدورهُ ،يشير مسؤول الحمالت في

العالم العربي في املنظمة جوليان
جريصاتي ،إلــى أن الـتــرويــج لحل
بيئي واقتصادي ُ بدأ في لبنان منذ
شهرين ،داعـيــا املقيمني فــي لبنان
إلى بدء استخدام الطاقة الشمسية
«وع ــدم انتظار الــدولــة ،ملــا فــي ذلك
ـدة ب ـي ـئ ـيــة واق ـتـ ـص ــادي ــة».
م ــن ف ــائ ـ
ُ
ُ ّ
وق ـ ــال ـ ــت امل ـ ـنـ ــظ ـ ـمـ ــة إن ـ ـ ــه س ــتـ ـب ــادر
مجموعة فــي جنوب لبنان مؤلفة
م ــن  12ش ــاب ــا إلـ ــى ت ــرك ـي ــب ألـ ــواح
شـمـسـيــة ع ـلــى مـبـنــى أح ــد امل ــراك ــز
الـتــابـعــة لتعاونية نـســائـيــة ،وذلــك
كـ»مثال ُيبرهن أن الطاقة املتجددة
واملتاحة والفعالة هي خيار فعلي
ويستطيع كل فرد االستفادة منه».
تـحـ ّـركــت السفينة أم ــس ،مــن مرفأ
بـ ـي ــروت ب ــاتـ ـج ــاه خ ـل ـيــج جــون ـيــة،
ورفـ ـع ــت م ــن هـ ـن ــاك رس ــال ــة تــدعــو
الــى «ض ــرورة االنـتـقــال الــى الطاقة
الـشـمـسـيــة» ،وذل ــك ضـمــن جولتها
املتوسطية «الشمس تجمعنا».

سوزان منصور:
عائلة الضحية
ً
الطبيب ليس مسجال في النقابة
داني األمين
ـام ع ـل ــى وفـ ـ ــاة س ـ ـ ــوزان م ـن ـصــور،
ب ـع ــد ث ــاث ــة أي ـ ـ ـ ٍ
استمعت ،أم ــس ،وزارة الصحة الـعــامــة إلــى روايــة
ال ـعــائ ـلــة ح ــول ظـ ــروف مــوت ـهــا .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار،
يشير شقيق الـضـحـيــة وس ــام مـنـصــور إل ــى «أن
سوزان توفيت بسبب التقصير واإلهمال ،وخالل
ّ
الجلسة سألت في الــوزارة ما إذا كانوا قد تأكدوا
من أن الطبيب الذي كان سيجري عملية التجميل
لشقيقتي ن .ن غـيــر مسجل فــي نـقــابــة األط ـبــاء،
فكان الجواب بأن األمر صحيح» .ويشير منصور
الى أنه «أبلغ الــوزارة أن ســوزان قبل وفاتها دفعت
مـبـلــغ  3م ــاي ــن ل ـي ــرة ،ب ــرغ ــم أن ـه ــا مـسـجـلــة على
حساب وزارة الصحة ،من أصل مبلغ  7ماليني من

أجل إجراء العملية» .ويستغرب منصور ّأن «هناك
من يعمل على عدم تحميل املسؤولية ملستشفى
ص ــور ال ـح ـكــومــي ،حـيــث حـصــل ك ــل شـ ــيء ،على
أس ــاس أن املـسـتـشـفــى عـلــم ب ــأن الـعـمـلـيــة تمزيق
عضلي ،ال عملية تجميل ،بحسب تقرير الطبيب
املعالج ،وهنا ينفي املستشفى مسؤوليته» .ويؤكد
أن هذا األمــر دفعه «للتوجه إلى محام متخصص
لرفع دعوى أمام النيابة العامة ضد كل من تورط
بملف مقتل شقيقتي» .مــن جهة أخ ــرى ،ال تــزال
وزارة الصحة تجري تحقيقاتها قبل اتخاذ القرار
املناسب ،وكذلك األمر بالنسبة لنقابة األطباء التي
ال تزال تنتظر ملف الضحية من مستشفى صور
الحكومي.

«تسمم كيميائي» يفتك بقطيع
ماشية في وادي الخنزير
رامح حمية
منذ  6أسابيع ،نفق أكثر من  120رأس ماشية من
قطيع الراعي أحمد عالم في محلة وادي الخنزير
في خــراج بلدة القاع في البقاع الشمالي من دون
معرفة الـسـبــب .فريقا وزارت ــي الــزراعــة والصحة
ســارعــا ألخــذ عينات مــن املاشية النافقة ،إلجــراء
الـتـحــالـيــل الــازمــة لـكــن حـتــى ال ـيــوم لــم يبلغ عــام
نتيجة التحاليل ،على الــرغــم مــن كشف مصادر
فــي وزارة الــزراعــة ل ـ «األخ ـبــار» أن نتائج العينات
والتحاليل «صدرت منذ أكثر من اسبوع ،لكنها لم
تعلن بـعــد» ،وهــي تشير إلــى أن سبب النفوق هو
«التسمم بمواد كيميائية» ،يرجح أنها ناتجة من
األدويــة الزراعية التي «يمزجها املــزارعــون باملياه،
لري مزروعاتهم».
َ
لكن أليس من املفترض أن تعلن النتيجة ليتمكن
مربو املاشية في املنطقة من التنبه للمخاطر؟ ال
يـجــد امل ـصــدر امل ـســؤول فــي وزارة ال ــزراع ــة إجــابــة
واضـحــة ،ليكتفي بالقول« :ال ضــرورة إلعالنها»،
مشيرا ً إلى أن النتائج أظهرت أنه تسمم كيميائي
غــالـبــا م ــا يـحـصــل م ــع مــربــي املــاش ـيــة ف ــي الـقــرى
والـبـلــدات البقاعية ،بسبب اعـتـمــادهــم على البرك
املائية التي يستعملها املزارعون ملزج األدوية وري
املزروعات .مجددًا ،اذا كانت املنطقة تشهد «غالبا ً»
حاالت نفوق وتسمم قطعان ماشية ،أين دور وزارة
الزراعة في اإلرشاد والتوعية ملنع تكرار الخسائر
ل ــدى مــربــي املــاش ـيــة؟ وه ــل ثـمــة تـعــويـضــات تدفع
لهؤالء؟ يقول مــزارعــون من بلدات يونني وبعلبك
وشعث ،سبق ان خسروا عددا من رؤوس املاشية،
إنهم لم يتلقوا أي تعويضات عن الخسائر.
في وزارة الزراعة ،ال أمل في دفع تعويضات لعالم،
كما يؤكد مسؤول في وزارة الزراعة ،مستندا ً إلى
«الحاالت الكثيرة املماثلة في البقاع التي لم ّ
يعوض
على اصحابها ،برغم الكتب الخطية التي ترسلها
ّ
مصلحة الزراعة في بعلبك ـ الهرمل» .يمثل األمر
مأساة لعالم الذي يعتمد على قطيع املاشية لتأمني
عيشه ،يقول الرجل ّإن «القصة خربان بيوت ،لدي
التزامات وديون ونحن على أبواب املدارس».

