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لبنان

لبنان

ُ
األميركيون للحريري :إلى الحدود مع سوريا در!
قضية

فاتح األميركيون الرئيس سعد الحريري بضرورة ضبط الحدود مع سوريا .النية واإلجراءات األميركية خلف حديث
الحدود واضحة األهداف :حصار المقاومة وسوريا
فراس الشوفي
ل ــم ي ـت ـ ّ
ـردد أك ـثــر م ــن م ـس ــؤول أمـيــركــي
ف ــي ل ـق ــاءات ـه ــم م ــع رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
سعد الحريري خــال زيــارتــه األخيرة
ألميركا ،بطرح مسألة ضبط الحدود
ّ
أهمية
اللبنانية ـ ـ السورية وإيالئها
في املرحلة املقبلة.
بــال ـط ـبــع ل ـيــس ال ـتــرك ـيــز األم ـي ــرك ــي ـ ـ
ال ـبــري ـطــانــي ع ـلــى الـ ـح ــدود الـشــرقـيــة
ّ
عمليًا
والشمالية جديدًا ،وهو انطلق
فـ ـ ــور ال ـ ـخ ـ ــروج ال ـ ـس ـ ــوري مـ ــن ل ـب ـنــان
ّ
وت ـعــزز بـعــد ح ــرب تـمــوز  ،2006تحت
ّ
عـ ّـدة مسميات ،ومن أبــرز أهدافه قطع
خـ ـط ــوط إم ـ ـ ــداد املـ ـق ــاوم ــة ال ـب ــري ــة مــن
ســوريــا إل ــى لـبـنــان وع ــزل دم ـشــق عن
البحر اللبناني.
ويـ ـ ــأخـ ـ ــذ سـ ـ ـي ـ ــاق ال ـ ـع ـ ـمـ ــل األم ـ ـيـ ــركـ ــي
ً
وال ـب ــري ـط ــان ــي ،أشـ ـك ــاال ع ـ ـ ّـدة ،إن عبر
دعــم الجيش لتشكيل أف ــواج الـحــدود
ال ـب ــري ــة األرب ـ ـعـ ــة وت ـش ـي ـيــد  38بــرجــا

إجراءات الجيش ّ
حدت
من التهريب بنسبة  %95على
الحدود اللبنانية ــ السورية

ل ـل ـمــراق ـبــة ،أو ع ـبــر ذكـ ــر الـ ـح ــدود في
الـبـيــانــات والـتـصــريـحــات الــدولـيــة من
زاويــة القرار  1701والــزيــارات الغربية
الــدائـمــة لـلـحــدود ،كـمــا عـبــر مجموعة
م ــن ال ـس ـيــاس ـيــن واإلع ــامـ ـي ــن ،عـلــى
رأسـ ـه ــم رئ ـي ــس حـ ــزب الـ ـق ــوات سمير
جعجع باإلشارة املجانية الدائمة إلى
الحدود.
ّ
إل أن الـ ـط ــرح األم ـي ــرك ــي األخـ ـي ــر مع
ّ
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،أت ـ ــى ب ـح ـس ــب م ـ ــا أك ـ ــدت
م ـص ــادر «وس ـط ـي ــة» لـ ــ«األخـ ـب ــار» في
«سـ ـي ــاق ج ـ ـ ّـدي ودع ـ ـ ــوة إلـ ــى ضـ ــرورة
وض ــع خـطــة ل ـلــدولــة لـضـبــط ال ـحــدود
اللبنانية ـ ـ الـســوريــة بشكل نهائي»،
ـان يلي «انـطــاق املـفــاوضــات»
ٍ
كبند ث ـ ٍ
ح ـ ـ ــول ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود الـ ـبـ ـح ــري ــة والـ ـب ــري ــة
الجنوبية مع فلسطني املحتلة.
ً
وه ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـط ـ ــرح ل ـ ـيـ ــس م ـ ـ ـعـ ـ ــزوال عــن
ال ـن ـق ــاش ــات ال ـت ــي ت ـج ــرى م ـنــذ جلسة
امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى لـ ـل ــدف ــاع ال ـش ـه ـي ــرة،
والـ ـت ــي جـ ــرى ف ـي ـهــا إط ـ ــاق رقـ ــم 136
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معبرًا غير شرعي بني لبنان وسوريا،
ً
وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى الـ ـسـ ـج ــال بـ ــن جـعـجــع
ووزير الدفاع الياس بو صعب ،بعدما
ن ـج ـحــت ت ـص ــري ـح ــات رئ ـي ــس ال ـق ــوات
ّ
املبنية على سيناريوات مختلقة في
اس ـ ـتـ ــدراج وزي ـ ــر ال ــدف ــاع إلـ ــى مــؤتـمــر
ّ ً
مكمال وضع الحدود
صحافي طويل،
تحت املجهر.
خـ ـل ــف تـ ـح ــوي ــل ال ـ ـح ـ ــدود ال ـل ـب ـنــان ـيــة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ق ـ ـضـ ـ ّـيـ ــة ،يـ ـه ــدف
األميركيون إلى اآلتي:
ً
ّأوال ،إع ــادة إح ـيــاء ال ـق ــرارات الــدولـيــة
امل ـع ــادي ــة ل ـل ـم ـقــاومــة كــوس ـي ـلــة ضغط

سياسية على لبنان ولتأجيج النقاش
ال ــداخ ـل ــي حــول ـهــا ،ف ــي إطـ ــار الـضـغــط
السياسي على املقاومة وحلفائها.
ث ــان ـي ــا ،فـ ــرض واق ـ ــع ع ـس ـكــري وأم ـنــي
وم ــؤس ـس ــات ــي ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود وداخـ ــل
ً
إدارات الدولة والرهان عليه مستقبال،
لخنق طرق إمداد املقاومة وتطويقها
من الحدود السورية ،واملنافذ البحرية
ّ
والجوية.
ثالثًا ،عزل سوريا تمامًا عن املتنفس
الـلـبـنــانــي فــي إط ــار الـحـصــار الخانق
ال ـ ـ ــذي ي ـ ـحـ ــاول األمـ ـي ــركـ ـي ــون ف ــرض ــه،
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع م ـ ـحـ ــاوالت ال ـس ـي ـطــرة

ال ـك ــام ـل ــة ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود الـ ـس ــوري ــة ـ ـ ـ ـ
ال ـعــراق ـيــة ون ـشــر ال ـق ــواع ــد الـعـسـكــريــة
األميركية كما فــي التنف وفــي املقلب
العراقي ،والتلويح باستخدام «قسد»
والـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة الح ـت ــال مــديـنــة
ال ـب ــوك ـم ــال وم ـع ـبــر ال ـق ــائ ــم وان ـت ــزاع ــه
ً
م ــن ي ــد الـ ـق ــوات ال ـس ــوري ــة .ف ـض ــا عن
اإلج ـ ـ ــراءات عـلــى ال ـح ــدود ال ـســوريــة ـ ـ
األردنـيــة والـعــزم على تطوير السياج
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدودي وال ـ ـ ـقـ ـ ــواعـ ـ ــد األمـ ـي ــركـ ـي ــة
الجديدة في الشمال األردني.
راب ـع ــا ،إعـ ــادة الـتـصــويــب عـلــى مــواقــع
الـجـبـهــة الـشـعـبـيــة لـتـحــريــر فلسطني

ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة الـ ـع ــام ــة عـ ـل ــى ال ـس ـل ـس ـلــة
الشرقية ،وأهمها قوسايا ،التي يشيع
ض ـب ــاط االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـبــري ـطــان ـيــة
واألمـيــركـيــة الـعــامـلــون فــي لـبـنــان بني
الصحافيني األجانب أنها ّ
تحولت إلى
مـعـبـ ٍـر لتهريب س ــاح إل ــى ح ــزب الـلــه.
ويتزامن ذلك مع ما يجري في الساحة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ب ـع ــد إجـ ـ ـ ـ ــراءات وزارة
العمل بحق العمال الفلسطينيني.
م ــن ه ـن ــا ،ي ـص ـبــح ال ـن ـق ــاش الــداخ ـلــي
اللبناني ،وتحميل الحدود اللبنانية ـ ـ
السورية مسؤولية العجز والخسائر
ال ـج ـم ــرك ـي ــة ،ض ــرب ــا م ــن ال ـس ـط ـح ـيــة،

مـ ـ ــع م ـ ـعـ ــرفـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـي ــع بـ ـ ـ ــأن األزمـ ـ ـ ــة
سببها أساسًا التهرب الجمركي من
الشركات الكبرى والبضائع التي ّ
يتم
تغيير بلد املنشأ عليها وتـمـ ّـر على
املعابر الشرعية مــن ســوريــا وإليها،
وتـ ـصـ ـي ــب ال ـ ــدول ـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة أي ـض ــا
بخسائر كبيرة.
ب ـع ــد ج ـل ـســة ل ـج ـنــة اإلدارة والـ ـع ــدل
الـ ّنـيــابـيــة قـبــل أس ـبــوعــن ،ت ـبـ ّـن عــدم
دقة ّالرقم  136للمعابر غير الشرعية،
إذ ف ــن ــذ ضـ ـب ــاط م ـخ ـت ـصــون ملـمـثـلــي
ال ـك ـت ــل ال ـن ـي ــاب ـي ــة وأع ـ ـ ّضـ ــاء ال ـل ـج ـنــة
واق ــع ال ـحــدود ،وع ــدم دق ــة املعلومات
ال ـتــي ان ـت ـشــرت ،وه ــي املـطــالـعــة الـتــي
عــاد وطرحها بو صعب في مؤتمره
الـصـحــافــي ب ــدايــة األسـ ـب ــوعُ .
ووض ــع
ال ـ ـحـ ــاضـ ــرون فـ ــي أج ـ ـ ـ ــواء إج ـ ـ ـ ــراءات
الـ ـجـ ـي ــش وعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ضـ ـب ــط امل ـ ـ ــواد
ّ
املهربة .وبحسب إحصاءات الجيش،
ف ــإن قــواتــه ضبطت مـنــذ بــدايــة الـعــام
مــا يزيد على  330شحنة ّ
مهربة ،إال
أن غــال ـب ـيــة ال ـس ـلــع ه ــي م ــن الـخـضــر
وامل ـل ـب ــوس ــات واألس ـ ـمـ ــدة ال ــزراعـ ـي ــة.
وأل ـح ـق ــت ب ـعــض ال ـع ـم ـل ـيــات أض ـ ــرارًا
باللبنانيني الـقــاطـنــن فــي األراض ــي
ال ـس ــوري ــة وال ــذي ــن ي ـم ـل ـكــون أراضـ ــي
زراعـ ـي ــة ف ــي م ـشــاريــع ال ـق ــاع ومـ ــزارع
أخــرى ،حيث كان يصادرها الجيش.
وإل ــى أن ي ـتـ ّـم ال ـتــأكــد مــن أن ـهــا تعود
للبنانيني يملكون أراضي زراعية في
الــداخــل الـســوري ليتم اإلف ــراج عنها،
تكون قد تلفت.
وكذلك األمــرَ ،وضـ َـع الضباط النواب
الـ ـح ــاض ــري ــن فـ ــي أج ـ ـ ـ ــواء ال ـت ـن ـس ـيــق
الـ ـح ــدودي ب ــن ل ـب ـنــان وس ــوري ــا ،وال
ّ
سيما الحاجة إلى تعاون أكبر ،وسط
ال ـت ـجــاوب ال ـس ــوري ال ـكــامــل ال ــذي تــمّ
التعبير عـنــه بــالـتـعــاون مــع الجيش
في أكثر من نقطة حدودية والسماح
ل ــه بـتـشـيـيــد س ــوات ــر ف ــي ب ـق ــع داخ ــل
األراض ــي الـســوريــة وعـلــى قـنــاة املياه
في محيط بلدة القصر الحدودية.
وم ـنــذ نـهــايــة نـيـســان امل ــاض ــي ،يـجــزم
أكـ ـث ــر مـ ــن مـ ـص ــدر أهـ ـل ــي وأم ـ ـنـ ــي فــي
ً
ّ
الحد من
منطقة الهرمل مثال ،أنــه تم
عـمـلـيــات ال ـت ـهــريــب إل ــى حـ ــدود ،%95
ما ينعكس بشكل سلبي على الواقع
املـع ّـيـشــي ف ــي املـنـطـقــة .وت ـب ــدو األزم ــة
مــرشـحــة للتصاعد مــع اق ـتــراب فصل
الشتاء وموسم املدارس ،حيث يعتمد
جزء ال بأس به من العائالت إما على
أعمال تهريب ،أو على شراء البضائع
ّ
ـى األس ــر التي
امل ـهــربــة ،األق ــل كلفة ُ عـلـ ّ
تعيش فــي منطقة تـصــنــف محرومة
من خدمات الدولة كما من استثمارات
القطاعني العام والخاص.

تقرير

ّ
«طرد» القوات من «جنة» المجلس الدستوري
ُ
اس ــت ـك ـم ــل ،أمـ ـ ــس ،ت ـش ـك ـيــل امل ـج ـلــس
الــدسـتــوري ،بعدما سبق أن انتخب
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي ن ـصــف أع ـضــائــه.
فـقــد ع ـ ّـن مـجـلــس الـ ـ ــوزراء األع ـضــاء
ال ـخ ـم ـســة امل ـت ـب ـق ــن ،وه ـ ــم :ال ــدك ـت ــور
عمر حـمــزي ،الــدكـتــور ف ــوزات خليل
ف ــرح ــات ،امل ـحــامــي ال ـي ــاس ب ــو عـيــد،
املحامي الـيــاس مشرقاني والنقيب
عـبــد ال ـلــه ال ـشــامــي .لـكــن الـتـعـيــن لم
ي ـمــر ع ـلــى س ـ ــام ،اذ ان ـت ـهــت مـعــركــة
التعيينات فــي املجلس الــدسـتــوري
مــن دون حـصــول «ال ـق ــوات» على أي
م ـق ـعــد ،خــافــا مل ــا كــانــت ت ـحــدثــت به
مرارًا بعد عملية التعيني في املجلس
الـنـيــابــي .وكـمــا فــي مجلس ال ـنــواب،
كــذلــك ف ــي مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،خــرجــت

القوات من املولد بال حمص ،بعدما
لم يتم التوافق على مرشحها سعيد
مـ ــالـ ــك .وه ـ ــو مـ ــا اع ـت ـب ــرت ــه م ـص ــادر
الحزب انقالبًا على اتفاق سابق مع
الرئيسني نبيه ّبري وسعد الحريري،
وقضى بــأن تمثل الـقــوات من حصة
الحكومة بعدما استثنيت من حصة
م ـج ـلــس الـ ـ ـن ـ ــواب .بــال ـن ـت ـي ـجــة ذه ــب
التمثيل املسيحي إلــى كتلة «لبنان
ال ـقــوي» ،وهــو مــا أدى إلــى اعـتــراض
«القوات» وكذلك «املردة» ،بينما ظهر
الوزير جبران باسيل مرة جديدة في
موقف القادر على تنفيذ ما وعد به
مرارًا حني كان ُيسأل عن التعيينات
في املجلس ،رافضًا الكالم عن إعطاء
تعهدات للقوات بحصة في املجلس

الدستوري وبأن اتفاقًا تم معها على
نيلها مقعدًا مارونيًا.
الالفت في ما جرى موقف الحريري
وم ــوق ــف ح ــرك ــة أم ــل ف ــي ال ـح ـكــومــة.
ف ـ ــال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس سـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري ل ــم
ُ
يتضامن مع القوات ،التي لم تفاجأ
بـمــوقـفــه ،بـخــاف مــا ج ــرى التعبير
ع ـن ــه سـ ـ ــواء ع ـب ــر م ــواق ــف وزرائـ ـه ــا
أو م ـنــاصــري الـ ـق ــوات ال ــذي ــن شـنــوا
حملة على موقف الحريري .وعلمت
«األخ ـبــار» أن رئـيــس الحكومة كان
ق ــد أب ـلــغ «الـ ـق ــوات» أن ــه ل ــن يـخــوض
معركتها لتعيني مالك فــي املجلس
الدستوري .ومـ ّ
ـرد موقف الحريري،
بـحـســب م ـصــادر وزاري ـ ــة ،اسـتـيــاؤه
م ـ ــن مـ ــوقـ ــف ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ف ـ ــي ال ـج ـل ـس ــة

الـنـيــابـيــة لـلـتـصــويــت عـلــى املــوازنــة.
إذ راجع الحريري حينها «القوات»
مـ ـ ــرارًا ل ـت ـبــديــل مــوق ـف ـهــا وال سـيـمــا
أن ـه ــا مـمـثـلــة ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة ،لـكـنـهــا
أصرت على التصويت ضد املوازنة،
وق ــد أب ـلــغ رئـيـسـهــا الــدك ـتــور سمير
جعجع الحريري هذا املوقف .وبناء
عـلــى ذل ــك ،س ــأل ال ـحــريــري املـقــربــن
م ـنــه ع ــن امل ــوج ــب الـ ــذي يــدف ـعــه إلــى
التضامن مع الـقــوات ،التي لم تقف
معه .وقــد أبلغ جميع املعنيني منذ
تلك الجلسة أنه لن يخوض معارك
جعجع من اآلن وصاعدًا وليتحمل
كـ ــل م ـ ـسـ ــؤول مـ ـس ــؤولـ ـي ــة خ ـط ــوات ــه
ومواقفه.
أما بالنسبة إلى حركة أمل ،فالقوات

تحدثت سابقًا عن اتفاق مع الرئيس
نـ ـبـ ـي ــه ب ـ ـ ــري ل ـل ـت ـض ــام ــن مـ ـعـ ـه ــا فــي
الحكومة ،وخصوصًا أن بري كان قد
رفض انتخاب عضوين مارونيني في
املجلس النيابي .وقد فوجئت القوات
بموقف بري علمًا بأن التنسيق معه
قائم فــي كثير مــن امللفات .وقــد ّ
عبر
ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق أنـ ـط ــوان زه ـ ــرا عن
امـتـعــاض ال ـق ــوات .وق ــال ،فــي حديث
إلــى «أم تــي فــي» ،إن الـقــوات ُصدمت
ومـ ـ ــرة ج ــدي ــدة ن ـت ـع ــرض لـلـخــديـعــة
لحساب وزير الخارجية واملغتربني
جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،وال ـض ــرب ــة ال ـت ــي ال
تقتل ّ
تقوي .ونبارك لباسيل تعطيل
الـ ــدولـ ــة واسـ ـ ـت ـ ــدراج ب ــاق ــي األف ــرق ــاء
إلعطائه ما يشاء» .أضاف« :بسيطة.

نلتقي في محطات أخرى مع رئيس
ال ـح ـكــومــة س ـعــد ال ـح ــري ــري ورئ ـيــس
مجلس النواب نبيه بــري» .وقــال إن
«س ـع ـيــد م ــال ــك ل ـيــس ق ــوات ـي ــا ،وإن ـمــا
يـحـظــى بــدعــم الـ ـق ــوات» ،مـشـيـرًا إلــى
أن «بــاس ـيــل أص ـبــح مـتـمـكـنــا بسبب
حــزب الله ودعــم رئيس الجمهورية
ّ
ويسير أمــور البلد
ميشال عــون لــه،
واجتماعات الحكومة».
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ري ـ ـشـ ــار
قـ ـي ــومـ ـجـ ـي ــان ،بـ ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء جـلـســة
مجلس الوزراء« ،نحن ضد ما حصل،
ُ
ولم تطرح علينا األسماء مسبقًا بما
يخص املجلس الدستوري ونأسف
لعدم وجود أخالقيات في السياسة».
(األخبار)

بيان صحايف

الصندوق األخرض للتنمية ()GGF
يستثمر  15مليون دوالر أمرييك يف بنك عوده لبنان
لإلقراض األخرض
لوكسمبورغ وبريوت 22 ،آب 2019
* س ُيستخدَ م االستثامر لتعزيز االئتامن لتدابري كفاءة الطاقة ومشاريع الطاقة املتجدّ دة.
* توفري سنوي يف الطاقة األ ّول ّية يبلغ نحو  31.625ميغاوات يف الساعة وانبعاثات لثاين أوكسيد الكربون تقدَّ ر بنحو  10.148أطنان.
استثمر الصندوق األخرض للتنمية ( GGF) 15مليون دوالر أمرييك يف بنك عوده ،أكرب مرصف مقرض للمشاريع الخرضاء يف لبنان،
لدعم محفظة إقراضه يف مجال كفاءة الطاقة ( )EEوالطاقة املتج ّددة ( .)REسيُستخ َدم االستثامر لتمويل ترقية املع ّدات الصناعيّة
واملباين املوفّرة للطاقة والس ّيارات التجاريّة ورشكات خدمات الطاقة والتزويد .وسيزداد تأثري هذا االستثامر بأنشطة بناء القدرات
الخاص بالصندوق.
من خالل مرفق املساعدة التقن ّية
ّ
بنك عوده أكرب مرصف تجاري يف لبنان ،وأحد املصارف اإلقليم ّية الرائدة .وهو يقوم بأكرب مشاركة ناشطة يف العمل الوطني لكفاءة
الطاقة والطاقة املتج ّددة ( ،)NEEREAالخطّة التمويليّة املع ّدة من قبل مرصف لبنان ملرشوعات الطاقة الخرضاء .ويتمتّع بنك
عوده أيضاً بنظام إدارة بيئ ّية واجتامع ّية ( )Environmental and Social Management Systemمتط ّور .وإ ّن خربة البنك
الواسعة يف مجال اإلقراض األخرض ،إىل جانب موقعه القوي يف السوق ،تجعله رشيكاً مثال ّياً لـ GGFيف لبنان.
ويُق َّدر أن تؤ ّدي إجراءات كفاءة الطاقة ( )EEوالطاقة املتج ّددة ( )REالتي ُم ِّولَت بواسطة هذا االستثامر إىل توفري عىل مستوى
الطاقة األ ّوليّة بنسبة  31.625ميغاوات يف الساعة وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون مبقدار  10.148أطنان تقريباً .وسيكون لهذا
االستثامر مساهمة ذات مغزى يف توفري الطاقة يف سوق ال تغطّي فيه طاقة التوليد سوى  60٪فقط من ذروة الطلب عىل الطاقة،
ما يؤ ّدي إىل انقطاع الت ّيار الكهربايئ بانتظام ،ويعوق اإلنتاج ّية االقتصاديّة اإلجامل ّية.
مؤسسة تقع
رس  GGFأن يقيم هذه الرشاكة مع بنك عوده ،وهو ّ
رصح الس ّيد أوالف زمييلكا ،رئيس الصندوق األخرض للتنمية« :ي ّ
ّ
ضمن مه ّمة الصندوق .من املثري لإلعجاب أن نرى تنامي محفظته من اإلقراض األخرض وجهوده إلحداث فرق حيثام تدعو الحاجة.
لدينا ثقة كاملة بقدرة بنك عوده عىل جعل هذا االستثامر أفضل استخدام ،ونتطلّع إىل أن نرى هذه الرشاكة يف العمل».
أ ّما السيد خليل دبس ،رئيس دائرة الخدمات املرصف ّية للرشكات ملجموعة بنك عوده ،فأكّد أ ّن «مشاركة الصندوق األخرض للتنمية
خلق الفرص يف االقتصاد األخرض ،ملا له من تأثري إيجايب متوقّع
 GGFهي تصويت عىل الثقة بلبنان وببنك عوده الذي التزم َ
باملجتمع والبيئة ،وهو أمر ال يحتاج ألي دليل إضايف» .واغتنم الفرصة لإلشارة إىل أ ّن «بنك عوده يتمحور كالوسيط الرئييس للوصول
املحل».
إىل التمويل األخرض واملشاريع املستدامة بيئ ّياً يف اقتصادنا ّ
ملحة عن الصندوق األخرض للتنمية GGF
يستثمر « »)Green for Growth Fund (GGFيف التدابري الرامية إىل خفض استهالك الطاقة وانبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون،
وتحسني كفاءة استخدام املوارد يف  19سوقاً يف أنحاء متفرقة من جنوب رشق أوروبا والقوقاز وأوكرانيا ومولدوفا ومنطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا .ويق ّدم الصندوق هذا التمويل عىل نح ٍو مبارش إىل مشاريع الطاقة املتج ّددة والرشكات والبلديّات ،أو عىل
مؤسسات مال ّية مختارة .ويعمل مرفق املساعدة التقن ّية التابع للصندوق من أجل تعظيم األثر الناتج من
نح ٍو غري مبارش من طريق ّ
املؤسسات املحليّة والرشكاء املحليّني .وقد بدأ «Green for
استثامرات الصندوق من طريق تقديم الدعم لجهود بناء القدرات لدى ّ
والخاص يف كانون األ ّول /ديسمرب  ،2009حيث أنشأه بنك االئتامن إلعادة
 »)Growth Fund (GGFكرشاكة بني القطا َعني العام
ّ
اإلعامر األملاين وبنك االستثامر األورويب ،بدعم مايل من املف ّوض ّية األوروب ّية ،والوزارة االتحاديّة األملان ّية للتعاون االقتصادي والتنمية،
ومؤسسات
والبنك األورويب لإلنشاء والتعمري ،وبنك التنمية النمساوي .وتض ّم قاعدة مستثمري الصندوق املتنامية وكاالت مانحةّ ،
مؤسسة التمويل الدوليّة ،وبنك التنمية الهولندي ،FMO
مؤسسيني من القطاع
ّ
الخاص ،مبا يف ذلك ّ
ماليّة دوليّة ،ومستثمرين ّ
والبنك االجتامعي األملاين  GLSوتعمل رشكة «فاينانس إن موشن» املحدودة ( )Finance in Motion GmbHمستشارا ً لدى
« .»)Green for Growth Fund (GGFوتعمل رشكة «ماكس لخدمات اإلدارة واالستشارات» املحدودة ،فرانكفورت (MACS
 )Management & Consulting Services GmbHمستشارا ً ف ّنياً.
ملحة عن بنك عوده
بنك عوده مرصف إقليمي يتّصف بصفة املرصف الشامل .يق ّدم املرصف خدمات ومنتجات مال ّية شاملة ،منها خدمات متويل
الخاصة ،باإلضافة إىل أنشطة أسواق رأس
الرشكات ،ونشاطات املرصف التجاري ،والعمل ّيات املرصف ّية بالتجزئة ،والخدمات املرصف ّية
ّ
املال والتحصيل (.)factoring
خاص عن الودائع البالغة
ويف نهاية آذار /مارس  ،2019بلغ إجاميل موجودات بنك عوده  46.4مليار دوالر أمرييك ،وهو ناج ٌم بشكلٍ ّ
الخاصة إىل  4مليارات دوالر أمرييك.
 31.3مليار دوالر أمرييك ،فيام ارتفعت أمواله
ّ
أ ّما عدد موظّفي املجموعة ،فيفوق  6300موظّف ،فيام تض ّم قاعدة مساهميه أكرث من  1500حامل أسهم شائعة و/أو شهادات
إيداع متثّل أسهامً شائعة.
إ ّن بنك عوده يف طليعة املجموعات املرصف ّية اللبنان ّية ،وهو يُص َّنف يف قامئة املجموعات املرصف ّية اإلقليم ّية األوىل ،وأسهمه ُمدرجة
كل من بورصة بريوت وبورصة لندن.
يف بورصة بريوت ،كذلك فإ ّن شهادات اإليداع الصادرة عنه ُمدرجة يف ّ
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