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مجتمع وإقتصاد

فــي مـعــرض األسـبــاب املوجبة إلقفال
مـطـمــر ال ـكــوس ـتــابــرافــا ،ق ــال الـقــاضــي
حـمــدان فــي ق ــراره القضائي مــا يأتي:
«إن املطمر املطلوب إقفاله ،إضافة إلى
موقعه الجغرافي الحالي الذي قررته
ّ
اإلدارةُ ،يمثل بحالته الــراهـنــة خطرًا

ع ـلــى ح ــرك ــة الـ ـطـ ـي ــران ،ق ــد يـ ـ ــزداد مع
الوقت بسبب جذبه الطبيعي للطيور،
ّ
وإن وج ـ ـ ــود عـ ــوامـ ــل أخ ـ ـ ــرى ظ ــاه ــرة
للعيان وخــارجــة عــن نـطــاق الــدعــوى
في محيط املطار وجاذبة للطيور ،ال
ُ ّ
تقلل من دور املطمر في هذا الصدد».
قرار القاضي حمدان قد صدر
وكان ُ
بـعــدمــا أث ـي ــرت مـســألــة كـثــافــة طـيــور
ال ـن ــورس املـحـلـقــة فــي مـحـيــط املـطــار
بـسـبــب ان ـجــذاب ـهــا لـنـفــايــات املـطـمــر.
ح ـي ـن ـهــا ،ح ـصــل خـ ــاف حـ ــول سبب
ّ
ازدي ـ ــاد ع ــدد ال ـط ـيــور ،م ــن جـهــة أك ــد
بعض البيئيني واملعنيني مسؤولية
إق ــام ــة م ـط ـمــر ق ــري ــب م ــن املـ ـط ــار عن
اج ـ ـ ـتـ ـ ــذاب الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــورس ،فـ ـيـ ـم ــا ذه ـب ــت
ال ـس ـل ـط ــة والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات إلـ ـ ــى تـحـمـيــل
ّ
ملصب نهر الغدير وبعض
املسؤولية
امل ــزارع املنتشرة فــي املنطقة .آنــذاك،
وفــي خضم حالة «الـتــأهــب» ،أعلنت
السلطة اتخاذ بعض التدابير التي
تتمثل بتوزيع أجهزة لطرد الطيور،
ً
فضال عــن معالجة املصب عبر رش
األدوية السامة وغيرها.
يـقــول رئـيــس مـطــار رفـيــق الـحــريــري
الــدولــي فــادي الحسن ،ل ـ «األخ ـبــار»،
إن األزم ــة لــم تعد مــوجــودة «بسبب
الـتــدابـيــر الـتــي اتـخــذت حينها ،وقــد
ُو َ
ضعت أجهزة طرد الطيور ،إضافة
إل ـ ــى ت ـف ـع ـيــل األجـ ـ ـه ـ ــزة الـ ـت ــي كــانــت
موجودة» ،الفتًا إلى أن رئاسة املطار
َّ
لــم تتلق بعدها أي شـكــوى مــن قبل
الطيارين.
إال أن بعض االختصاصيني يشككون
ِّ
بنوع األجهزة التي ُرك َبت في محيط
املـ ـ ـ ـط ـ ـ ــار ،وي ـ ـب ـ ـلـ ــغ عـ ـ ـ ًـددهـ ـ ــا ن ـ ـحـ ــو 16
ّ
جـهــازًاّ ،
«املقدم
قد َمتها «هـبــة» شركة
ه ــول ــدي ـن ــغ» امل ـم ـل ــوك ــة م ــن ق ـب ــل عـبــد
الـ ـه ــادي م ـق ــدم ،وه ــو ص ــاح ــب شــركــة
«الحمرا غ ــروب» التي التزمت أعمال
ت ــرك ـي ــب الـ ـب ــواب ــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة فــي
ّ
امل ـطــار .كــذلــك ُيـشــكــك مـصــدر فــي بــرج
امل ــراق ـب ــة ف ــي امل ـط ــار ف ــي ج ـ ــدوى هــذه
األجـ ـه ــزة ،الف ـتــا إل ــى أن وض ــع طـيــور
ّ
أعدادها
يتغير ،وال تــزال
الـنــورس لم
ّ
ه ــي نـفـسـهــا ،الف ـت ــا إل ــى أن ــه إذا خــف
وج ـ ـ ــود الـ ـطـ ـي ــور فـ ــي املـ ـحـ ـي ــط ،ف ــأن
ّ
ولـ ـ ــى» .يـ ّ
ـوصــف
«م ــوس ــم ال ـط ـيــور ق ــد
امل ـصــدر الــوضــع ال ـيــوم بــأنــه «ع ــادي،
ول ــم يـتـغـ ّـيــر عــن بــاقــي ال ـظ ــروف الـتــي
ّ
ّ
يمر بها املطار» ،الفتًا إلى أن الطيور
ّ
ال تحلق حاليًا فوق املطمر ،بل ال تزال
ّ
مصب نهر الغدير.
في محيط
ّ
خ ـ ــال أزمـ ـ ــة طـ ـي ــور الـ ـ ـن ـ ــورس ،ص ــرح
وزيــر األشـغــال العامة والنقل يوسف
ً ّ
فـيـنـيــانــوس ق ــائ ــا« :إن أج ـه ــزة طــرد
الطيور تفي بالحاجة لشهر أو شهرين
ك ـحـ ّـد أق ـصــى .وبــال ـتــالــي ،يـبـقــى الحل
بمعالجة أسـبــاب هــذه الـظــاهــرة» ،في
إشارة إلى معالجة مصب نهر الغدير
واملـ ــزارع املحيطة فــي امل ـطــار .بحسب
مـجـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلع ـ ـمـ ــار ،إن خـيــار
رمي األدويــة في املصب لطرد الطيور
استبعده الخبير الفرنسي ،الذي أفاد
ّ ُ
ّ
ب ــأن هــذه امل ــواد يجب أل تــرمــى ألنها
«سامة جدًا» ،فيما لم ُيباشر بعد بأي
حــل ملعالجة املصب معالجة نهائية.
هذا الواقع يعني عمليًا إبقاء ُمسببات
وخطر تهديد السالمة الجوية
األزمــة
ُ
في املواسم املقبلة.

َّ
مـطـلـعــة إل ــى أن «ال ـض ـغــط الـسـيــاســي
بهذا االتجاه مستمر ،إلجبار بلديات
مكان
املنطقة على القبول باستحداث
ٍ
مـ َّ
ـوحــد لتجميع نـفــايــات اإلقـلـيــم فيه
ً
ب ــدال مــن انـتـشــار املـكـبــات العشوائية،
وهو ما فسرته هذه املصادر على أنه
ٌ
«ض ـغ ــط غـيــر مـبــاشــر عـلــى الـبـلــديــات
ٍّ
موحد لنفايات املنطقة
للقبول بمكب
ٍ
ش ـب ـي ــه ب ـم ـط ـم ــر ،ق ـب ــل اعـ ـتـ ـم ــاد ال ـحــل
املـ ــركـ ــزي ال ـ ــذي ل ــن ي ـب ـصــر الـ ـن ــور فــي
الوقت الحالي».
ّ
تـفـيــد امل ـع ـط ـيــات بـ ــأن ات ـح ــاد بـلــديــات
اإلقـلـيــم يبحث حــالـيــا فــي ط ــرح مقدم
م ــن إحـ ـ ــدى ال ـج ـم ـع ـي ــات امل ـح ـل ـي ــة فــي
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،ي ـق ـض ــي ب ـت ـق ـس ـيــم مـنـطـقــة
إقليم الخروب الشمالي إلى منطقتني

ملعالجة النفايات :املنطقة األولى تضم
بـلــديــات شحيم وعــانــوت وحـصــروت
واملغيرية وداريــا والشميس ودلهون
وعــن الـحــور ،بينما ستشمل املنطقة
الثانية بلديات برجا وجــدرا والجية
وبعاصير وسبلني وكترمايا ومزبود،
ـرز
عـلــى أن ي ـقــام ُ لـكــل منطقة مـعـمــل فـ ٍ
وي ـض ـيــف م ـصــدر مـتــابــع:
وم ـعــال ـجــة.
«ه ـن ــاك س ـعــي إلق ــام ــة مـعـمــل املـنـطـقــة
األول ـ ــى ب ــن ع ــان ــوت وحـ ـص ــروتَّ ،أم ــا
معمل املنطقة الثانية ،فسيقام َّإما في
منطقة ّ
الجية أو في كسارة الكجك في
بعاصير ،أو فــي األرض اململوكة من
النائب وليد جنبالط في سبلني لجهة
كترمايا ،ولكن حتى الساعة ال اتفاق
على ِّ
مكان من هذه األمكنة».
أي
ٍ

األعمال القائمة
تجري على أساس
تشغيل المطمرين
لمدة أربع سنوات
(مروان طحطح)

أجهزة طرد الطيور غير ّ
فعالة
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نقل

تطوير مرفأ طرابلس:
المراهنة على إعمار سوريا
ناريمان الشمعة
 86مـ ـلـ ـي ــون دوالر ه ـ ــي ق ـي ـم ــة ق ــرض
َّ
ميسر (ربـعــه عـبــارة عــن هـبــة) حصلت
عـلـيــه الـحـكــومــة الـلـبـنــانـ ّـيــة مــن «الـبـنــك
اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي لـ ـلـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة» ،السـ ـتـ ـكـ ـم ــال
ّ
ّ
واللوجستية
التحتية
مشاريع البنية
في مرفأ طرابلس ،وهي أعمال انطلقت
في وقت سابق ،بعد عقود من اإلهمال،
وشملت توسيع رصيف الحاويات إلى
 600مـتــر ،وتعميق حــوض املــرفــأ نحو
 15.5مترًا ،ما رفع إيــرادات املرفأ خالل
ً
النصف األول من العام الحالي ،فضال
عن تجهيزه برافعات عمالقة ،وإضافة
خ ــدم ــات ت ـنــاف ـسـ ّـيــة ع ـ ـ ّـدة ،كتخصيص
مساحة إلصــاح السفن غير املتوافرة
في املرافئ املجاورة ،ما ُيسهم في خلق
دورة اق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة م ـت ـنــامـ ّـيــة تـسـتـفـيــد
منها منطقة الشمال.
ي ـه ــدف املـ ـش ــروع ال ــراه ــن إل ــى تــوسـيــع
امل ـن ـط ـق ــة الـ ـل ــوجـ ـسـ ـت ـ ّـي ــة وت ـج ـه ـي ــزه ــا،
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــداث م ـ ـ ــواق ـ ـ ــف لـ ـلـ ـش ــاحـ ـن ــات
الـ ــداخ ـ ـلـ ـ ّـيـ ــة وال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـ ّـي ـ ــة ،وبـ ــاحـ ــات
ّ
مجمع من األبنية
للحاويات ،وإنـشــاء
ّ
اإلدارية ،وتطوير واستكمال الخدمات
ّ
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي ـ ــة والـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــان ـ ــر ل ـف ـح ــص
البضائع ،في إطــار تحويل هذا املرفق
الـ ـ ـع ـ ـ ّ
ـام إل ـ ــى م ــرف ــأ ل ــوج ـس ـت ــي ح ـي ــوي،
ً
فـضــا عــن إنـشــاء جسرين لــربــط املرفأ
بــأوت ـس ـتــراد ال ـح ــزام ال ـغــربــي؛ أحــدهـمــا
ّ
مخصص لخروج السيارات من املرفأ،
واآلخـ ـ ــر ل ــدخ ــول وخـ ـ ــروج ال ـشــاح ـنــات
مباشرة إلى الطريق السريع الرئيسي،
ل ـت ـف ــادي االزدحـ ـ ـ ــام املـ ـ ـ ــروري ال ـ ــذي قــد
ّ
تسببه حركة املــرفــأ .مع العلم أن مرفأ
طرابلس حائز شهادات جودة ،بحسب
م ـ ـسـ ــؤولـ ــة قـ ـس ــم ال ـ ـصـ ـ ّـحـ ــة والـ ـس ــام ــة
والـ ـبـ ـيـ ـئ ــة فـ ــي امل ـ ــرف ـ ــأ ،دي ـ ـمـ ــا م ــرع ـب ــي،
ويـسـعــى إل ــى الـحـصــول عـلــى شـهــادات
ّ
الوظيفية واإلدارة
أخــرى فــي السالمة
ال ـب ـي ـئ ـ ّـي ــة ،ب ـح ـيــث اسـ ـتـ ـح ــدث م ـخ ـت ـب ـرًا
ُ
بـيـئـيــا خــاصــا ز ِّود بـتـجـهـيــزات قـيــاس
مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ت ـ ـلـ ــوث امل ـ ـ ـيـ ـ ــاه ،ومـ ـسـ ـت ــوى
ال ـض ـج ـيــج لـلـعـمــل ع ـلــى خ ـف ـضــه ،فيما
يـ ـج ــري ال ـع ـم ــل ع ـل ــى اس ـت ـك ـم ــال بــاقــي
ّ
امللوثات
التجهيزات املطلوبة ،لتبقى
ال ـخ ــارج ـ ّـيــة املـتـمـثـلــة ب ـم ـكـ ّـب الـنـفــايــات
امل ـت ــاخ ــم ل ــه ،والـ ـص ــرف ال ـص ـحــي ال ــذي
ي ـص ـ ّـب ب ـقــربــه ،ب ـحــاجــة ل ـتــدخــل عــاجــل
ّ
للحد من التلوث وتأثيراته على عمل

ّ
البحرية».
املرفأ وعلى البيئة

ّ
مقومات المشروع!

«يـنــدرج مــرفــأ طرابلس ضمن مشروع
ّ
اللبنانية»،
تكاملي يربط بــن املــرافــئ
بحسب ما يشير مدير مرفأ طرابلس،
أحـ ـم ــد تـ ــامـ ــر ،ل ـ ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،بــاع ـت ـبــار
أن «امل ـن ــاف ـس ــة م ـح ـلـ ّـيــا خ ــاض ـع ــة مل ـبــدأ
ال ـ ـتـ ــوزيـ ــع ال ـ ـ ـعـ ـ ــادل ،ف ـي ـم ــا هـ ــي قــائ ـمــة
إقـلـيـمـ ّـيــا ب ـهــدف اس ـت ـقــدام املستثمرين
ً
بــدال مــن الــذهــاب إلــى املــرافــئ املـجــاورة
ف ــي م ـص ــر وت ــركـ ـي ــا وس ـ ــوري ـ ــا ،وح ـتــى
إســرائ ـيــل» .ويـتــابــع تــامــر« :سنستفيد
ّ
واألساسية
مــن خدمة القيمة املضافة
ال ـتــي سـتـقــدمـهــا املـنـطـقــة االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة
ال ـخ ــاص ــة ف ــي ط ــرابـ ـل ــس ،م ــع اح ـت ـمــال
إن ـ ـش ـ ــاء مـ ـن ــاط ــق اق ـ ـت ـ ـصـ ـ ّ
ـاديـ ــة أخ ـ ــرى
ف ــي ع ـك ــار والـ ـبـ ـت ــرون ،وهـ ــو م ــا يـعـنــي
اس ـ ـت ـ ـيـ ــراد م ـ ـ ــواد أول ـ ـ ّـي ـ ــة وت ـص ـن ـي ـع ـهــا

تامرّ :إذا تأخرنا بالتنفيذ
ع فرصًا
سنضي
ّ
ّ
استثمارية مهمة
ب ــامل ــراك ــز ال ـت ـص ـن ـي ـعـ ّـيــة وال ـت ـح ــوي ـل ـ ّـي ــة
ّ
ليعاد تصديرها ،ما قد يشكل مصدر
جذب كبير للمستثمرين».
ي ـ ـعـ ـ ُّـد مـ ــوقـ ــع ط ــرابـ ـل ــس مـ ــن الـ ـع ــوام ــل
األســاسـ ّـيــة الـتــي تـمـ ُّـد املــرفــأ بأفضلية
ّ
تنافسية لجذب االستثمارات ،بحسب
ّ
ّ
تامر ،لكونه يتمتع بخلفية لوجستية
ّ
ّ
وخلفية
كبيرة لناحية محافظة عكار،
أخ ــرى مـمــاثـلــة ف ــي مـحــافـظــة الـشـمــال،
ّ
تحوله إلى
«وهــو مــا يرفع احـتـمــاالت
أهــم املــواقــع االقـتـصـ ّ
ـاديــة فــي الحوض
ال ـ ـش ـ ــرق ـ ــي لـ ـلـ ـبـ ـح ــر امل ـ ـ ـتـ ـ ــوسـ ـ ــط ،ب ـع ــد
معالجة نـقــاط الـضـعــف فــي طــرابـلــس،
ع ـ ـبـ ــر ت ـ ــأم ـ ــن األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـي ــاس ـ ّـي ــة
واالجـتـمــاعـ ّـيــة واالق ـت ـصـ ّ
ـاديــة ،ووضــع
ّ
ّ
س ـي ــاس ــة اقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة وطـ ـن ــي ــة ع ــام ــة،
ّ
ت ـ ـ ـ ــوزع هـ ـ ــذه األن ـ ـش ـ ـطـ ــة ب ـ ــن امل ـن ــاط ــق
ّ
واألق ـض ــي ــة ب ـمــا يـ ـت ــاء م م ــع م ـقــومــات
ّ
ك ـ ــل م ـن ـه ــا وم ـ ـ ــوارده ـ ـ ــا» .ويـ ـ ــرى تــامــر

أن «إنـ ـش ــاء م ـنــاطــق اق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة عـلــى
ّ
ال ـس ــاح ــل ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي ك ــل م ــن عـكــار
ّ
وال ـب ـت ــرون ،ال يـشــكــل عـنـصــر مـنــافـســة
ض ــاغ ــط عـ ـل ــى امل ـن ـط ـق ــة االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة
ّ
الخاصة فــي طرابلس ،لكون املساحة
ّ
املـخـ ّـصـصــة للمنطقة االقـتـصــاديــة في
طرابلس والبالغة  550ألف متر ّ
مربع،
غ ـي ــر ك ــاف ـي ــة إلق ــام ــة م ـن ـط ـقــة م ـت ـع ـ ّـددة
االخـ ـتـ ـص ــاص ــات ،لـ ــذا ال ب ــد م ــن خـلــق
ام ـ ـتـ ــداد ل ـل ـم ــرف ــأ كـ ـح ــوض ج ـ ــاف وإن
كان بعيدًا عنه ،على أن يرتبط به من
ّ
طريق سكة الحديد».

مشروع القطار حيوي

ُي ـع ـ ّـد ال ـق ـطــار م ـشــروعــا حـيــويــا ُ
ومـلـ ّـحــا
ّ
ً
ملـ ــرفـ ــأ طـ ــراب ـ ـلـ ــس أوال ،ل ـ ـكـ ــون الـ ـخ ــط
األسـ ــاسـ ــي ل ـط ــراب ـل ــس يـ ـخ ــدم م ـنــاطــق
ً
ح ـم ــص حـ ـم ــاه وبـ ـ ـغ ـ ــداد ،وص ـ ـ ــوال إل ــى
الخليج العربي ،وملــرفــأ بـيــروت أيضًا،
لتأمني خدمة الداخل السوري وتحديدًا
دم ـ ـشـ ــق واألردن .فـ ـح ــالـ ـي ــا ت ـس ـت ـث ـمــر
إسرائيل مليارًا و 200مليون دوالر في
ّ ّ
تطوير مرفأ جنود وإنـشــاء خــط سكة
حــديــد يـصــل بينه وبــن حيفا وإيــات
ع ـلــى ال ـب ـحــر األحـ ـم ــر ،ف ـي ـمــا خـ ّـصـصــت
تــرك ـيــا م ـئ ــات املـ ـلـ ـي ــارات الس ـت ـث ـمــارات
م ـم ــاث ـل ــة ،وهـ ــو م ــا ي ـس ـت ـنــد إل ـي ــه تــامــر
ّ
لتبني م ـشــروع تـطــويــر ســكــة الـحــديــد،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن «الـ ــوقـ ــت الـ ـح ــال ــي هــو
األن ـســب لـتـجـهـيــز الـبـنـيــة االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة
لـلـمــرحـلــة امل ـق ـب ـلــة ،ف ــال ـح ــرب ال ـس ـ ّ
ـوري ــة
ال بـ ـ ّـد وأن ت ـن ـت ـهــي ،وس ـن ـجــد أنـفـسـنــا
ّ
بحاجة لسكة حديد يستغرق إنشاؤها
عامني على األقل ،فإن تأخرنا بالتنفيذ
س ـن ـضـ ّـيــع ف ــرص ــا اس ـت ـث ـم ـ ّ
ـاري ــة م ـهـ ّـمــة،
ّ
سـتـحـصــل عـلـيـهــا دول أخ ــرى مـجــهــزة
ّ
ومستعدة لتقديم الـخــدمــات» .ويتابع
تامر« :الفرص مضمونة ،إذا استعددنا
فــي الــوقــت امل ـنــاســب ،ألن إع ــادة إعـمــار
ســوريــا تحتاج بــن  40إلــى  50مليون
طـ ــن ب ـض ــائ ــع سـ ـن ــوي ــا ،ب ـي ـن ـمــا م ــراف ــئ
ســوريــا ال تـسـتــوعــب س ــوى  10مليون
طن ،وكذلك األمــر بالنسبة إلى املرافئ
ّ
ّ
الحالية ،ما يعني وجود بني
اللبنانية
 20إل ــى  30م ـل ـيــون ط ــن م ــن الـبـضــائــع
ال ـتــي سـتـضـطــر س ــوري ــا إل ــى تــأمـيـنـهــا
من مرافئ أخرى .كذلك إن ّ إعادة إعمار
سوريا أمر مرحلي ستتحقق من خالله
فرص مستدامة إليصال البضائع إلى
بغداد وأربيل وسوريا».

تأمين

منتجات التأمين تخضع لرقابة هيئة
األسواق المالية
ّ
وق ـع ــت لـجـنــة مــراق ـبــة هـيـئــات الـضـمــان
وهـيـئــة األس ـ ــواق املــالـيــة مــذكــرة تفاهم
ب ـي ـن ـه ـمــا ،ت ــرم ــي إلـ ــى ت ـع ــزي ــز ال ـت ـع ــاون
وتنظيم أعمال الرقابة ،وال سيما لجهة
ت ـن ـظ ـيــم املـ ــواف ـ ـقـ ــات امل ـس ـب ـق ــة ل ـش ــرك ــات
الـ ـت ــأم ــن إلطـ ـ ــاق وتـ ـس ــوي ــق مـنـتـجــات
تتضمن أدوات مــالـيــة ،وه ــي املـعــروفــة
بـمـسـمــى  ،unit-linkedب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ال ـش ــروط وال ـض ــواب ــط ال ـتــي يـجــب على
وسـ ـط ــاء م ـب ـي ـعــات ال ـت ــأم ــن ووك ــائ ـه ــا
ومندوبيها الخضوع لها لتمكينهم من
تسويق مثل هذه املنتجات.
بحسب ع ــدد مــن الـعــامـلــن فــي شــركــات
ّ
ال ـ ـتـ ــأمـ ــن ،إن بـ ـع ــض املـ ـنـ ـتـ ـج ــات ال ـت ــي
ت ـص ــدره ــا ّش ــرك ــات ال ـت ــأم ــن ل ـل ـع ـمــوم،
ه ــي ف ــي ش ــق مـنـهــا اس ـت ـث ـمــارات مالية
تجري عبر املـصــارف أو لــدى صناديق
اسـتـثـمــار .ه ــذه االس ـت ـث ـمــارات تتضمن
تـجــارة بالسندات واألسـهــم والعمالت،
وهو ما يوجب إخضاعها لرقابة هيئة
األس ــواق املالية املعنية بموجب املــادة

األولـ ــى م ــن ال ـقــانــون رق ــم  161بـمــراقـبــة
«جميع العمليات املتعلقة بــإصــدار أو
شــراء أو بيع أو تــرويــج األدوات املالية
املـ ـط ــروح ــة ل ــاك ـت ـت ــاب ال ـ ـعـ ــام ،أو ال ـتــي
يـ ـج ــري ش ـ ــراؤه ـ ــا أو ب ـي ـع ـهــا ل ـح ـســاب
الجمهور ،أو األدوات املالية املدرجة أو
املتداولة في البورصة واألدوات املالية
وال ـح ـق ــوق املــال ـيــة املــرخ ـصــة م ــن هيئة
األسواق املالية».
أه ـم ـي ــة امل ـ ــذك ـ ــرة ،وف ـ ــق ح ــاك ــم م ـصــرف
لبنان رياض سالمة ،الذي يرأس هيئة
األســواق املالية ،تكمن في تعزيز قدرة
الهيئات الرقابية على حماية االدخار
املستثمر فــي األدوات املالية املتنوعة
والحد من مخاطر النظام بما يتطابق
ً
مع أحكام وروحية القانون  ،161فضال
عـ ــن ك ــون ـه ــا ت ــؤم ــن ال ــرق ــاب ــة ال ـشــام ـلــة
وال ـت ـك ــام ـل ـي ــة بـ ــن م ـخ ـت ـل ــف األج ـ ـهـ ــزة
ال ــرق ــابـ ـي ــة انـ ـسـ ـج ــام ــا م ـ ــع م ـت ـط ـل ـبــات
الـعـضــويــة الـكــامـلــة للهيئة فــي منظمة
 IOSCOالـ ـت ــي تـ ـش ــدد ع ـل ــى ش ـمــول ـيــة

العمل الرقابي ألوجه النشاط كافة في
األسواق املالية.
تـ ـق ــول رئ ـي ـس ــة ل ـج ـن ــة م ــراقـ ـب ــة ه ـي ـئــات
الضمان باإلنابة نادين الحبال عسلي،
تحقق ثالثة أهداف أساسية:
إن املذكرة ّ
املحتملة في
االزدواجية
ب
بتجن
تسمح
ُّ َ
ّ
وتحد من الثغر الرقابية
العمل الرقابي،
الـ ـت ــي ق ــد ت ـن ـتــج م ــن غـ ـي ــاب ال ـت ـن ـس ـيــق،
وتسمح باستبعاد االستثمارات التي
قـ ــد ت ـ ـعـ ـ ّـرض ح ـم ـل ــة الـ ــوثـ ــائـ ــق مل ـخــاطــر
وخسارات في أموالهم.
وي ـع ـت ـبــر وزي ـ ــر االقـ ـتـ ـص ــاد والـ ـتـ ـج ــارة،
رائـ ــد خ ـ ــوري ،أن ه ــذه امل ــذك ــرة «خـطــوة
فــي االت ـجــاه الـصـحـيــح» ،مشيرًا إلــى أن
«ج ـه ـدًا كـبـيـرًا بــذلــه ال ـطــرفــان املـعـنـيــان
توقيعها
للوصول إلى الصيغة التي تم
ّ
انـطــاقــا مــن حساسية املـســألــة ودقتها
تقنيًا في العمل والرقابة على شركات
ووسطاء التأمني .كذلك فإن الرقابة على
األدوات املالية في غاية األهمية لناحية
حماية استثمارات حملة الوثائق».

