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إبن مدينة طرابلس، إنخرط منذ نشأته في العمل االجتماعي إذ كان ناشًطا لفترٍة طويلة في جمعية 
كشافة لبنان-طرابلس، ورئيًسا لـ"نادي ليونز" طرابلس للشباب.

نال شهادته في إدارة األعمال من جامعة القديس يوسف (اليسوعية) في طرابلس في العام 2005، 
ومن ثّم تابع دراسته في بيروت لينال شهادة الماجستير في االختصاص نفسه في العام 2007.

عمل لسنواٍت طويلة في مجال إدارة األعمال والتسويق والتطوير في شركة "توتال"، انتقل في 
العام 2017 إلى شركة "كاش يونايتد" وعمل فيها حتى العام الحالي.

بدأت مسيرته السياسية من باب النشاط الطالبي المقاوم لالحتالل السوري حيث نّظم وشارك في 
عدٍد من لقاءات واعتصامات المعارضة.

في العام 2005، ساهم بشكٍل كبيٍر وفّعال في تحفيز وتنظيم الطالب لالنخراط في انتفاضة 
االستقالل، ونشر خالل هذه الفترة عدًدا كبيًرا من المقاالت في اللغتين العربية والفرنسية.

تابع موراني نشاطه السياسي واالجتماعي في بيروت من خالل الدور الذي لعبه في منظّمات 
المجتمع المدني، إذ ساهم في إدارة جمعية "نحو المواطنية" وكان عضًوا في مجلس إدارتها بين 

عامي 2010 و2012.
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كميل سمير موراني

 مرشح على الئحة



• طرابلس الدور الثقافي الريادي
- العمل على ترميم المعرض لجذب المؤسسات الثقافية والبرامج األكاديمية واألنشطة الفنية المختلفة من 

معارض ومسرح وموسيقى وغيره، والترويج له ضمن الئحة المناطق والمنشآت السياحية المتميزة التي تمثل 
المرحلة العمرانية الحداثية. 

- تحفيز النشاطات المحلية واإلفساح في المجال الستضافة المؤتمرات العلمية واالقتصادية السّيما المحلية 
والعالمية الستعادة دور المعرض كمكان جاذب لسكان المدينة أوًال والمدن والمناطق اللبنانية.

- إعادة النظر في إطار الحوكمة للمعرض واإلفساح في المجال للنخب المحلية والوطنية والعالمية والجمعيات 
للمشاركة في وضع برامجه وخططه. وتشجيع المشاريع الصغيرة بفلك المعرض مما يخلق فرص عمل جديدة.

- العمل على ترميم ملعب طرابلس الدولي، وإعادة النظر في إطار الحوكمة للملعب وللمنشآت الرياضّية 
العامة لتفعيلها وتنظيم استعمالها في الفعالّيات الرياضّية المحلّية والعربّية والدولّية الستضافة الدورات 

الرياضّية المحلّية واإلقليمّية.

• طرابلس على الخارطة السياحية في لبنان 
- إقامة مناطق بحرّية محمّية من صيد األسماك لحماية الجزر والحفاظ عليها.

- وضع خطة لترميم الخانات واألحياء واألسواق القديمة بما يضمن الحفاظ على نسيجها االجتماعي ووضعها 
على الخريطة السياحية الوطنية والدولية.

- إدراج هذه األماكن على الئحة المناطق األثرية والخارطة السياحية في وزارتي الثقافة والسياحة.

• طرابلس عاصمة اقتصادية للبنان
- يقع مرفأ طرابلس على ممر لسفن الشحن الكبيرة، وعلى خط التصدير واالستيراد األوروبي وهذا ما يجعل 

تطويره وتحسينه حاجة ملّحة، وتقديم الخدمات لهذه السفن يمكن أن يكون مصدًرا مهًما لواردات المدينة. 
- بناء البيئة المناسبة في المنطقة االقتصادية الخاصة لتعزيز المؤّسسات الصناعية والخدماتّية الصغيرة 

والمتوسطة ومساعدتها على التصنيع والتشغيل بكلفة قليلة من أجل خلق تنافسّية عالّية على المستوى 
العالمي وخلق فرص عمل للحد من الهجرة.

- تأمين بيئة مناسبة للريادّيين في طرابلس لرفع القيمة المضافة للصناعات المحلية وإتاحة المجال للتصدير 
ما يؤّمن مردوًدا بالعمالت الصعبة التي تشتّد الحاجة إليها. 

- تعزيز االقتصاد الرقمي عبر دعم بنية تحتية متطّورة، وحوافز ضريبّية لزيادة االبتكار العلمي وإنتاجّية القوى 
العاملة، ودعم تنمية االقتصاد المعرفّي. 

-  تنفيذ خطة رقمنة (إنترنت عالي السرعة والجيل الخامس) وإتاحة الوصول إلى اإلنترنت لكل
منزل ومؤسسة.

- معالجة المعوقات القانونية والتقنية والدبلوماسية التي تحول دون تطوير المدينة االقتصادية
واالستفادة منها.

- ترميم القدرة على تكرير 21 ألف برميل في اليوم الواحد في منشآت البداوي، وفتح أنابيب النفط من 
العراق إلى لبنان الستيراد النفط الخام وتصديره.

- العمل على تطوير المصفاة لتمكينها من تكرير النفط المستخرج من لبنان في المستقبل.
- على المستوى االجتماعي االقتصادي، تطبيق قانون "أفعال" لمكافحة الفقر المدقع خصوًصا لجهة إدخاله 
لفئة كبيرة من المواطنين في الدورة االقتصادّية عبر كسره دّوامة الفقر بما يشترطه من تدريب لتأمين مهنة 

لمعيل العائلة.
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