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ــدية تساعد الجيش اإلسرائيلي!
األميركية ـ اإلسرائيلية ،إلنشاء مركز
أبحاث وتنمية في ّإسرائيل.
وف ــي ع ــام  ،2012وق ـعــت «مــاهـيـنــدرا»
اتـفــاقــا مــع شــركــة «رافــاي ـيــل أدفــانـســد
ديفينس سيستمز» اإلسرائيلية ،التي
ّ
تصنع أسلحة وتكنولوجيا عسكرية
لجيش االح ـت ــال .وجــديــر بــالــذك ّــر أن
ال ـش ــرك ــة األخـ ـي ــرة ه ــي ال ـت ــي صــنـعــت
م ـن ـظ ــوم ــة «الـ ـق ـ ّـب ــة الـ ـح ــدي ــدي ــة» ،إل ــى
جانب العديد مــن األسلحة املتطورة
لترسانة الجيش اإلسرائيلي!
كـ ــل ه ـ ــذه املـ ـعـ ـل ــوم ــات امل ـع ـل ـن ــة ،تــؤكــد
خ ـطــورة إدخـ ــال الـشــركــة الـهـنــديــة إلــى
ال ـ ـسـ ــوق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ألس ـ ـبـ ــاب ش ـتــى.
ف ـلــدخــول ـهــا م ـخــاطــر أم ـن ـيــة بــالــدرجــة
االولى ،لكونها تسمح لشركاء أمنيني
للعدو بالعمل في لبنان ّ
بحرية .كذلك
فإنه مخالف لقوانني مقاطعة إسرائيل،

ً
فضال عن األزمة األخالقية التي توجب
منع هذه الشركة من العمل في لبنان،
لكونها شريكة آللة القتل اإلسرائيلية.
لـكــن مــا ت ـقـ ّـدم م ـ ّـر مــن دون أن يلحظه
مسؤول لبناني واحد .وزير الصناعة
حـســن ال ـحــاج حـســن ق ــال ل ــ«األخ ـبــار»

الحاج حسن:
األمم المتحدةّ ،
ال وزارة الصناعة ،لزمت
الشركة الهندية

إن ت ـلــزيــم «م ــاه ـي ـن ــدرا» ل ــم ي ـج ـ ِـر عبر
وزارة ال ـص ـنــاعــة ال ـت ــي ال ع ــاق ــة لـهــا
بـهــذا الـتـلــزيــم ،بــل عـبــر األم ــم املـتـحــدة.
ّ
وأض ــاف« :يـجــب الــتــأكــد مــن املعطيات
الـتــي تشير إلــى وج ــود عقد لــدى هذه
الـشــركــة مــع جيش الـعــدو اإلسرائيلي
قبل القيام بأي خطوة .إذا ّ
تبي أن لدى
ه ــذه الـشــركــة عــاقــات مــن ه ــذا ال ـنــوع،
فسنقوم بمراسلة الـ»يونيدو» (منظمة
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة لـلـتـنـمـيــة الـصـنــاعـيــة)
ونبلغها بموقفنا».
ُ
امل ـ ـ ـ ــدن الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي س ــتـ ـش ــرف
«ماهيندرا» عليها تتوزع على البقاع
وال ـج ـنــوب .األول ــى فــي بعلبك الهرمل
ع ـل ــى م ـس ــاح ــة  600أل ـ ــف م ـت ــر م ــرب ــع،
والثانية جنوبًا بالقرب من بلدة جون
ع ـل ــى م ـس ــاح ــة  400أل ـ ــف م ـت ــر م ــرب ــع،
وال ـث ــال ـث ــة ف ــي ال ـب ـق ــاع ف ــي ت ــرب ــل عـلــى
مساحة مليوني متر مــربــع .املشاريع
الثالثة جاءت بعد نقاش امتد ألشهر
ع ـ ــن املـ ـ ـ ــدن ال ـص ـن ــاع ـي ــة ال ـن ـم ــوذج ـي ــة
والـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف مـ ـ ــن إن ـ ـشـ ــائ ـ ـهـ ــا واملـ ـ ــواقـ ـ ــع
املـنــاسـبــة لـهــا وان ـت ـشــارهــا فــي لـبـنــان،
ً
فضال عن كيفية تمويلها وتنفيذها.
ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،كـ ــان ه ـن ــاك ال ـع ــدي ــد مــن
االقـتــراحــات إلنـشــاء مــدن صناعية في
أمــاكــن مـخـتـلـفــة ،وق ــد أطـلـقــت جمعية
الـصـنــاعـيــن فــي كــانــون الـثــانــي 2014
مـ ـش ــروع إنـ ـش ــاء أرب ـ ــع مـ ــدن صـنــاعـيــة
األولــى في منطقة جزين ،والثانية في
منطقة النبطية ،والثالثة فــي منطقة
الزهراني ،والرابعة في محافظة البقاع،
إال أنها لم تتمكن من معالجة مشكلة

التمويل ،ما أبقى املشاريع حبرًا على
ورق .وعندما عرض األمر على الحاج
حسن ،جرى نقاش حول أهمية املناطق
ً
لــاسـتـثـمــارات الـصـنــاعـيــة ،ف ـضــا عن
طــرق التمويل املـتــاحــة عبر املنظمات
ال ــدول ـي ــة .واس ـت ـم ـ ّـر ه ــذا ال ـن ـقــاش إلــى
أن ال ـت ـقــى وزي ـ ــر ال ـص ـنــاعــة ف ــي خــال
ح ـضــوره مــؤت ـم ـرًا فــي فـيـيـنــا ،ممثلني
ع ــن م ـن ـظ ـمــة األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة لـلـتـنـمـيــة
الصناعية (يــونـيــدو) أبلغوه إمكانية
التمويل عبر اقتطاع قسم مــن املبالغ
املخصصة من األمــم املتحدة ملساعدة
القطاعات اللبنانية على ّ
تحمل كلفة
ال ـنــازحــن الـلـبـنــانـيــن ،بــاإلضــافــة إلــى
م ــوافـ ـق ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة اإليـ ـط ــالـ ـي ــة عـلــى
األمــر ،لكونها هي مصدر هذه املبالغ.
وبـحـســب مــا هــو مـنـشــور عـلــى املــوقــع
ال ــرس ـم ــي ل ـل ـي ــون ـي ــدو ،فـ ــإن ال ـح ـكــومــة
اإليطالية وافقت على منح لبنان عبر
مكتب الـتـعــاون االيـطــالــي ،هبة بقيمة
 500ألف يورو لتغطية كلفة الدراسات
األولـ ـي ــة إلنـ ـش ــاء امل ـن ــاط ــق الـصـنــاعـيــة
ال ـجــديــدة امل ـق ــرر ان ـشــاؤهــا ف ــي بعلبك
وتربل وقوسايا في البقاع والجليلية
في الشوف.
وتـ ـشـ ـي ــر يـ ــون ـ ـيـ ــدو إل ـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا أج ـ ــرت
مناقصة دول ـيــة لتلزيم ه ــذا املـشــروع
ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة  16ش ـ ــرك ـ ــة اسـ ـتـ ـش ــاري ــة
وهندسية لبنانية وأوروبية ودولية.
وفــي النتيجة ف ــازت شــركــة ماهيندرا
 Mahindraالهندية .ويؤكد رئيس لجنة
املدن الصناعية في جمعية الصناعيني
ميشال ضاهر ،أن كلفة العقد املوقع مع
الـشــركــة بلغت  286ألــف دوالر لوضع
الــدراســات الــازمــة لإلنشاءات والبنى
التحتية والحاجات الضرورية إلقامة
املناطق الصناعية الثالث خــال ستة
أشـهــر وتسليم الــدراســات فــي تشرين
االول املقبل.
ويفيد موقع يونيدو اإللكتروني بأن
مـمـثـلــي «م ــاه ـي ـن ــدرا» زاروا األس ـبــوع
امل ــاض ــي م ــواق ــع ف ــي بـعـلـبــك وال ـش ــوف
بــالـتـعــاون مــع خـبــراء وزارة الصناعة
ومكتب اليونيدو في بيروت ،علمًا بأن
وزارة الصناعة أطلقت الثالثاء املاضي
ف ــي  12ن ـي ـس ــان ،امل ــرح ـل ــة الـتـنـفـيــذيــة
لــوضــع هــذه ال ــدراس ــات .وت ــرأس وزيــر
الصناعة اجتماعًا لهذه الغاية حضره
امل ــدي ــر ال ـع ــام لـ ـل ــوزارة دانـ ــي جــدعــون،
م ـس ـت ـش ــار ال ـ ــوزي ـ ــر املـ ـهـ ـن ــدس مـحـمــد
ال ـخ ـن ـس ــا ،امل ـم ـث ــل اإلق ـل ـي ـم ــي ملـنـظـمــة
األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ل ـل ـتـن ـمـيــة ال ـص ـنــاع ـيــة
(يونيدو) كريستيانو باسيني ،مدير

ــطفون رعاة في جبل الشيخ
إلى اإلفراج عن الرعاة .وأهالي شبعا
يــرفـضــون مــا يـقــوم بــه اإلرهــاب ـيــون»،
ّ
مؤكدًا أن «الجيش اللبناني يقوم بكل
ما يلزم لضبط األمن في املنطقة».
من جهة اخرى ،اقتربت «أزمة» جهاز
أمن الدولة من الحل ،ولم تقترب .بهذا
االنـطـبــاع خرجت غالبية ال ــوزراء من
الـجـلـســة ال ـت ــي ع ـق ــدت أم ــس بــرئــاســة
رئيس الحكومة ّ
تمام سالم .واملشكلة
حـلــت ب ـن ـدًا أول عـلــى جـ ــدول األع ـمــال
حيث تعذر التوافق على رؤية موحدة،
فتقدم كل من الوزيرين سجعان قزي
ووائــل أبــو فاعور باقتراح حــل .ورأى
قــزي أن األفـضــل تــرك القضية بعهدة
س ــام ملـعــالـجـتـهــا خ ــال ف ـتــرة زمنية
مـ ـح ــددة وفـ ــي إط ـ ــار ق ــان ــون ــي ب ـهــدف
ت ـف ـع ـيــل ع ـم ــل م ــدي ــري ــة أم ـ ــن الـ ــدولـ ــة.
وتمت املوافقة على إفساح الوقت أمام

الدولة:
أزمة أمن ً
سالم يجد حال أو
سيناريو تعطيل حتى
حزيران
رئيس الحكومة إلجراء اتصاالته بكل
األط ــراف ،وخـصــوصــا رئـيــس مجلس
النواب نبيه بري الذي طرح موضوع
استقالة املدير ونائبه .ويقول قزي في
ه ــذا اإلط ــار إن «االسـتـقــالــة مرفوضة
ً
وتشكل سابقة ستتيح مستقبال إقالة

كــل مـســؤول اختلف مــع رئـيـســه» .أما
حــل أبــو فــاعــور ،فـتــركــز عـلــى ضــرورة
سحب القضية من الـتــداول اإلعالمي
وحـ ـص ــره ــا ب ــاالجـ ـتـ ـم ــاع ــات امل ـغ ـل ـقــة
ال ـت ــي ي ـع ـقــدهــا سـ ــام م ـقــابــل تسيير
ب ـعــض أمـ ــور ال ـج ـهــاز كــاملـخـصـصــات
ودات ـ ــا االتـ ـص ــاالت وغ ـيــرهــا لـضـمــان
اس ـت ـم ــراري ــة ع ـم ـلــه .واس ـت ـك ـمــل وزي ــر
الـ ـصـ ـح ــة “نـ ـص ــف ال ـ ـحـ ــل» بـ ـض ــرورة
تسيير جــدول أعمال مجلس الــوزراء.
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،نـ ـف ــى أبـ ـ ــو ف ــاع ــور
ل ــ»األخ ـبــار» أن يـكــون قــد سـمــى وزيــر
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة نـ ـه ــاد املـ ـشـ ـن ــوق ال ـ ــذي لــم
ي ـح ـض ــر الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ـ ـ ــى أن
ســؤالــه تـمـحــور ح ــول «طــريـقــة صــرف
املخصصات السرية وكيف يتم تأمني
مـخـصـصــات ال ــوف ــود الـ ـج ــرارة خــال
السفر وغيرها من األمور» .من جهته،

تقرير

باسيل :على اآلخرين اعتياد
واقع مسيحي جديد
قـ ـ ــال رئـ ـي ــس الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر وزيـ ــر
الخارجية جبران باسيل ،إن «على اآلخرين
اعـتـيــاد واق ــع سـيــاســي جــديــد» فــي الـســاحــة
املـسـيـحـيــة .وأوض ـ ــح لـ ـ «األخـ ـب ــار» أن ل ـقــاءه
رئيس حزب القوات اللبنانية ،سمير جعجع،
ف ــي م ـع ــراب أول م ــن أم ــس ،وه ــو األول منذ
توقيع تفاهم مـعــراب فــي  18كــانــون الثاني
امل ــاض ــي« ،ل ـيــس مــرتـبـطــا بـلـحـظــة مـعـيـنــة أو
مـلــف م ـعــن .نـحــن ًكـ ّـرس ـنــا واق ـعــا سياسيًا
فعليًا ومسارًا كامال على اآلخرين اعتياده.
ّ
يعتقدن أحــد أن فــي إمـكــانــه ،بعد الـيــوم،
وال
تـ ـج ــاوز ه ـ ــذا الـ ــواقـ ــع الـ ـ ــذي ّس ـي ـب ـقــى قــائ ـمــا
ترسيخه» .وأكد أنه بحث مع
وسنعمل على
ّ
جعجع خطة عمل تتعلق بعدد من املسارات
السياسية وموقف الطرفني منها ،كالحكومة
ً
«بناء على
ومجلس النواب وقانون االنتخاب
م ـقــاربــات األط ـ ــراف األخـ ــرى ل ـهــذه املـلـفــات»،

مكتب التعاون اإليطالي جــان أندريا
س ــان ــدري ،مــديــر ال ـبــرامــج فــي مجلس
اإلنـ ـم ــاء واإلع ـ ـمـ ــار ال ــدك ـت ــور إبــراه ـيــم
شـحــرور ،عضو مجلس إدارة جمعية
الـصـنــاعـيــن مـيـشــال ال ـضــاهــر ،املــديــر
ال ـعــام للجمعية سـعــد الــديــن عويني،
وم ـم ـث ـلــون ع ــن ال ـش ــرك ــة االس ـت ـشــاريــة
م ــاه ـي ـن ــدرا امل ـك ـل ـفــة إجـ ـ ــراء ال ــدراس ــات
والـخــرائــط والـتـصــور النهائي للمدن
الصناعية الجديدة.
املــدن الصناعية املشار إليها في إطار
هـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع ،ه ــي ت ـل ــك الـ ـت ــي تـنـشــأ
أراض تملكها البلديات وترغب
على
ٍ
فــي اسـتـثـمــارهــا ،فـيـصــار إل ــى تطوير
بنيتها التحتية الالزمة لتحويلها إلى
َّ
ويؤجر
مكان مناسب إلنشاء مصانع،
امل ـت ــر امل ــرب ــع ال ــواح ــد بـمـبــالــغ زه ـي ــدة.
فـعـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،تـخـلــص دراس ــة
املــدي ـنــة ال ـص ـنــاع ـيــة إل ــى تــأج ـيــر املـتــر
الــواحــد ب ـ  25سنتًا سـنــويــا ...مشروع
امل ــدن الصناعية يــأتــي فــي إط ــار عالج
كلفة الـعـقــارات وثقلها على الصناعة
فــي لـبـنــان .فـهــذه الكلفة االستثمارية
الـكـبـيــرة تـجـعــل كـلـفــة املـنـتــج مرتفعة،

الخاطفون
معروفون بالتعامل
مع استخبارات العدو
(هيثم الموسوي)

قال وزير الخارجية جبران باسيل ،إن
مــا تحقق أم ــس فــي مـلــف أم ــن الــدولــة
يضمن عدم صرف أي أموال ألي جهاز
أمني قبل حل أزمــة «أمــن الدولة» .من
جهة أخ ــرى ،يتحدث العميد فــي أمن
الدولة ،بيار سالم( ،املقرب من املدير
ال ـع ــام جـ ــورج ق ــرع ــة) ع ــن أن أوض ــاع
ّ
مجمدة حتى تاريخ
املديرية ستبقى
إح ــال ــة ن ــائ ــب امل ــدي ــر ،ال ـع ـم ـيــد محمد
الـطـفـيـلــي ،عـلــى الـتـقــاعــد فــي حــزيــران
املقبل .وبحسب السيناريو ،سيصار
بعدها إلى تعطيل أي محاولة لتعيني
نــائــب لـلـمــديــر ال ـع ــام خـلـفــا للطفيلي
عبر امتناع عدد من الوزراء من توقيع
مــرســوم الـتـعـيــن ،وبــالـتــالــي السماح
للمدير الـعــام بالتصرف بمصاريف
امل ــدي ــري ــة وم ـخ ـص ـص ــات ـه ــا مـ ــن دون
شراكة من أحد.

داعيًا إلى «عدم تسخيف اللقاء بوضعه في
إطــار االنتخابات البلدية ،خصوصًا أن هذا
االستحقاق ال تحكمه التوازنات السياسية
في كل األمكنة».
(األخبار)

وبالتالي تقلص من قدرته التنافسية
فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق امل ـح ـل ـي ــة وف ـ ــي األس ـ ـ ــواق
ال ـخ ــارج ـي ــة أيـ ـض ــا .وإل ـ ــى ج ــان ــب هــذه
الـكـلـفــة االسـتـثـمــاريــة الـبــاهـظــة ،هناك
ك ـل ـفــة تـشـغـيـلـيــة ك ـب ـيــرة ج ـ ـدًا متصلة
بـكـلـفــة ال ـطــاقــة ال ـتــي تـ ــراوح ب ــن %15
و %60م ـ ــن كـ ـلـ ـف ــة اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ب ـح ـســب
القطاعات .املــدن الصناعية ّ
تعد نوعًا
من العالج لهذه األكالف الباهظة ،علمًا
بأن دراسات جمعية الصناعيني تشير
إلى أن إنشاء أربع مدن صناعية يخلق
أك ـث ــر م ــن  20أل ــف ف ــرص ــة ع ـم ــل ،وهــي
تنسجم مع املحيط الزراعي ّ
املكمل لها.
املساعي السابقة إلنشاء مدن صناعية
فـ ـشـ ـل ــت بـ ـسـ ـب ــب اصـ ـ ـط ـ ــدام امل ـ ـشـ ــروع
بالحاجة إلى إقرار قوانني في املجلس
ّ
الـ ـنـ ـي ــاب ــي تـ ـن ــظ ــم اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار أراض ـ ــي
املـ ـش ــاع ــات فـ ــي املـ ـن ــاط ــق وت ـحــوي ـل ـهــا
إلــى مــدن مــائـمــة لــأعـمــال الصناعية
بكلفة متدنية ،ولكن استثمار أراضي
البلديات ال يتطلب هذه الخطوة.

(شارك في إعداد هذا التقرير:
ناصر األمين)

