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حمليات �سيا�سية

غزة ...برميل بارود �سينفجر
 راسم عبيدات
يبدو أنّ األوض��اع في قطاع غ��زة قد وصلت إل��ى مرحلة
كارثية ،فالقطاع برميل بارود متفجر ،شرارة صغيرة كافية
إلشعاله ،واشتعال القطاع لن تقتصر تأثيرات حريقه ونيرانه
وتداعياته المد ّمرة على القطاع ،بل ستطال مجمل الوضع
الفلسطيني.
تسير األوض��اع في قطاع غزة بوتائر عالية نحو االنهيار
والتدهور ،وهناك مؤشرات جدية على عودة حالة االنفالت
وفقدان السيطرة ،وخصوصا ً فيما يتعلق بعدم قدرة حركة
حماس على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السكان ،وبالذات
ما يتعلق برواتب عشرات اآلآلف من موظفيها ،الذين جرى
توظيفهم بعد تموز  ،2007ما يعني تعمق حالة الفقر والجوع
لدى سكان القطاع الذين يعيش معظمهم أصالً تحت خط الفقر
والجوع ،ويعتاشون على المساعدات واإلعانات الخارجية،
وبالتالي ه�ن��اك خشية م��ن أن يخرجهم ال�ج��وع وال�ف�ق��ر عن
طورهم ويدفعهم إلى ممارسات وسلوكيات ،قد تحول هذه
المشكلة أو الظاهرة إلى شكل من أشكال الجريمة ،التي قد
تأخذ صفة فردية أو منظمة ،فالفقر والجوع من شأنهما أن
يجعال الناس تر ّد بطريقة غير واعية.
لم تأت زيارة مندوب الرباعية طوني بلير إلى القطاع ،من
أجل عيون أهل غزة ومصلحتهم والتضامن معهم ،فهو واحد
من أصحاب الرؤية «اإلسرائيلية» في قضية إع��ادة اإلعمار،
وفيما يتعلق ب�ح� ّل ال �ص��راع ،وه��و ي��رى ف��ي ن�ض��ال الشعب
الفلسطيني شكالً من أشكال اإلرهاب ،ويعتبر أغلب الفصائل
الفلسطينية ،إن لم نقل جميعها ،حركات إرهابية ،وبالذات
حماس.
ألمح بلير إلى أنّ الحالة الفلسطينية السائدة وغير المتوافقة،
هي المسؤولة عن تأخر عمليات اإلعمار ورفع الحصار ،وأنّ
ما يشهده القطاع من حالة غليان قريبة جدا ً من انفجار مدمر،
ه��ي التي دفعته إل��ى ه��ذه ال��زي��ارة للبحث ع��ن م�خ��ارج للح ّل
والتسريع في عملية اإلعمار ،وبما ال يجعل األوضاع تنفجر.
ألول م��رة يتحدث أم�ي��ن ع��ام م��ا يسمى الجامعة العربية
نبيل العربي «بالعربي» ،ويقول أنّ من يتحمل المسؤولية
عن عدم إع��ادة اإلعمار ،هما طرفا االنقسام (حماس وفتح)،
حيث أنّ المجتمع الدولي يرفض أن يتم صرف أموال اإلعمار
واإلش��راف عليها من قبل حركة حماس ،كما أنّ فتح ال تريد
لحماس أن تكون طرفا ً أو شريكا ً في اإلش��راف على إعادة
اإلع �م��ار ،ال ت��واف��ق على ب�ق��اء ع��دد م��ن موظفي الحركة على
المعابر.
كالهما يتصارعان على السلطة والنفوذ ،والشعب يواصل
دفع الثمن حصارا ً وجوعا ً وفقرا ً وتشرداً ،في وقت يواصل
الطرفان حوارات ولقاءات «الطرشان» ،حيث لك ّل منهما أجندته
الخاصة التي يريد أن تكون هي السائدة ،ناهيك عن التدخالت
العربية واإلقليمية والدولية لصالح هذا الطرف أو ذاك ،وبذلك
تكون «إسرائيل» المستفيد األول من ك ّل ما يحصل.
ويبدو أنّ ال��دوران في الحلقة المفرغة و»حوار الطرشان»
هذا سيج ّر على القطاع مزيدا ً من الفوضى والعنف ،وقد عادت
مظاهر االن �ف�لات األم�ن��ي وال�ف��وض��ى ،م��ن خ�لال التفجيرات
ومحاوالت االغتيال التي طالت العديد من قادة وأعضاء فتح،
وعدد محدود من «حماس».
دف��ع ال �ج��وع وال�ف �ق��ر وال�ب�ط��ال��ة ب��ال�ب�ع��ض إل��ى ال�ت �س��ول أو
االنحراف والسرقة وحتى ممارسة البلطجة ،بسبب تشديد
الحصار وإغالق المعابر وتدمير األنفاق ،والبطء الشديد في
عمليات اإلعمار ،مع ما يشكله ذلك من ضغط جماهيري كبير
على حركة حماس.
هذه القضايا والظروف الضاغطة قد تدفع بـ»حماس» إلى
تحويل «أزم��ة الجوع» إلى أزم��ة سياسية منظمة ،بما يحول
تلك الظاهرة االجتماعية إلى جريمة منظمة ،من خالل الدفع
بموظفي وأهالي القطاع إلى القيام بأعمال تخريبية وبلطجة،
وهذا يعني انتشار الفوضى والعنف وسلطة المافيات وتع ّمق
العشائرية والقبلية.
أما من تهدّمت منازلهم بفعل العدوان «اإلسرائيلي األخير»،
فمعاناتهم مضاعفة ،بحيث ال تقيهم الخيام والكرفانات البرد
واألمطار والثلوج.
ال حلول في األفق القريب ،فدور حكومة الوفاق الوطني
في غزة شكلي ومظهري أكثر مما هو عملي ،فهي ال تقف على
هموم ومشاكل أهل القطاع المتراكمة والمتزايدة يوما ً بعد
يوم ،وال تقدم الحلول التي تمكن الناس من العيش بكرامة،
وف��ي المقابل ال توافق بين الحكومة و»ح�م��اس» على إيجاد
آليات تمكن الحكومة من ممارسة دوره��ا وصالحياتها في
القطاع.
إنّ تضخم أعداد موظفي حكومتي غزة ورام الله وعدم قدرة
حكومة الوفاق على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفي
«حماس» ،تصعب إيجاد حلول للمشكلة ،فحكومة الوفاق بعد
وق��ف «إس��رائ�ي��ل» تحويلها أم��وال الضرائب الفلسطينية إلى
السلطة ،غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها.
علينا أن نتحدث ب��وض��وح ،فمشكلة المشاكل التي تعيق
اإلعمار ورفع الحصار في شكل أساسي ،هي مشكلة رواتب
حكومة حماس ،وهي مشكلة في حاجة إلى ح ّل جدي وحقيقي،
ويجب أن ال يتم إخضاع المسألة هنا إلى اإلبتزاز السياسي،
ف�لا أح��د يقبل بتجويع ع�ش��رات األآلف م��ن أب�ن��اء شعبنا في
القطاع ،لكونهم من حركة حماس أو عائالتهم مرتبطة بها
في شكل أو آخ��ر ،وم��ن غير المعقول أي�ض�اً ،االستمرار في
اختطاف القطاع تحت هذا البند والخالف ،فلقمة عيش الناس
تمس جوهر حياتهم ،ق��د تكون م �ب � ّررا ً لسلوكيات ال تحمد
ّ
عقباها ،فالكثير من ال�ث��ورات االجتماعية في التاريخ قامت
بفعل الجوع.
لم يف المجتمع الدولي بالتزاماته ووع��وده بتقديم أموال
ال��دع��م لقطاع غ��زة ،وك��ذل��ك ال�م�ح��ادث��ات م��ع دول��ة االحتالل
بالرعاية المصرية ،والتي لم تستأنف سواء بسبب الظروف
التي تم ّر بها مصر ،أو بسبب االنقسام الفلسطيني ،وفي
حين تحاول «إسرائيل» حصد النتائج والمنافع من العدوان
واإلعمار ،من حيث التحكم بالمواد المسموح بدخولها عبر
المعابر المتحكمة بها ،وش��راء ال�م��واد ال�لازم��ة لإلعمار من
مصانعها.
لكي يتم سحب ونسف الذرائع األميركية و»اإلسرائيلية»
وغيرها ،في ع��دم وف��اء المجتمع ال��دول��ي بالتزاماته بإعادة
اإلعمار ورفع الحصار ،يجب أن يتحلى الجميع بالمسؤولية
الوطنية ،وأن يكون هناك شراكة وطنية حقيقية ،فالعودة إلى
سياسة المحاصصة والتفرد بالقرار ،لن تقود بالقطاع إلى
الخروج من أزماته المركبة والمتداخلة ،وكذلك سياسة الردح
والردح المضاد ،واالستقواء بالخارج لنصرة هذا الطرف أو
ذاك ليست عنوان الحل ،بل هي تكريس وتفاقم لألزمات.
إنّ منع برميل ال �ب��ارود م��ن التفجر والتدمير ال��ذات��ي في
القطاع ،هي مسؤولية فلسطينية في الدرجة األول��ى ،وهذا
غير ممكن من دون شراكة سياسية حقيقية ،بعيدة من منهج
وثقافة اإلقصاء ،شراكة تحفظ للناس كراماتها ،وتضمن لهم
العيش الكريم ال قطع األرزاق ،ورغم ضخامة العبء والحمل
والمسؤولية ،يمكن أن نجد الحلول بالتعاون والعمل الجماعي،
فهل يعي الجميع مسؤوليات ،أم نستمر في مسلسل التخريب
والدمار الذاتي؟
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لعبة �شطرنج :اليمن �سورية �أوكرانيا
 فارس رياض الجيرودي
ي��زداد التداخل بين ساحات ال��ن��زال المتباعدة التي
يخوض فيها المعسكران الدوليان المتواجهان معركتهما
على مستوى العالم ،إلى درجة أصبح فيها ألي نقلة في
إحدى تلك الساحات أثرها المباشر و السريع على مواقف
القوى المتصارعة في الساحات األخرى ،حتى غدا الصراع
الدولي اليوم أشبه بمواجهة على رقعة شطرنج كبيرة،
تتعقد خطوط المعارك فيها وتزاداد تشابكاً.
ففي مقابل لعبة إغ��راق س��وق النفط العالمية التي
مارستها السعودية ،ونجحت من خاللها في إلحاق خسائر
ذات أثر باالقتصاد الروسي ،تلقى حلفاء أميركا األهم في
منطقة الشرق األوس��ط ( السعودية وتركيا وإسرائيل)،
خالل الشهر الماضي ،ثالث صفعات قاسية في حيزهما
الجغرافي القريب الذي يدعيان ق��درات ممارسة التحكم
والسيطرة التامة عليه ،وبدأ ذلك من اليمن حيث تبدو القوى
المناوئة لك ّل من أميركا والسعودية ،والمتحالفة مع محور
المقاومة في آخر مراحل إنجاز ثورة مكتملة وتركيب نظام
إدارة للبلد الممتد على معظم مساحة القاعدة الجنوبية
لشبه الجزيرة العربية ،والذي يحوي أكبر كثافة سكانية
فيها ،ويمتلك أهم امتدادات ديموغرافية داخل دولها ،بما
يعنيه ذلك من آث��ار استراتيجية هائلة ،أحدها ما يمكن
أن يمتلكه حكام اليمن الجدد من إمكانات السيطرة على
واحد من أهم معابر مرور النفط في العالم (باب المندب)،
والتهديد لحركة األسطول «اإلسرائيلي» في البحر األحمر،
وذلك بفضل ما يقال بأنهم حصلوا عليه من أسلحة إيرانية
مشابهة لما حصل عليه مقاومو حزب الله في لبنان.
وسط ك ّل ذلك ،تبدو السعودية في حالة عجز شبه تام
عن إبداء أي ر ّد فعل ذي قيمة ،مما يعني عمليا ً وبمنطق

حقائق القوى ،تسريع فقدان النفوذ السعودي في باقي
الدويالت الخليجية التي بدأت أصالً إدرة الحوار مع إيران،
والتفلت من النفوذ السعودي التقليدي فيها ،قبل التغير
الدراماتيكي ال��ذي يشهده اليوم جارها اإلقليمي األكبر
اليمن.
بالتزامن ،تلقت تركيا ضربة موجع ًة على حدودها
الجنوبية مع فشل الحملة التي قادها تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي ،بتكليف تركي ،في السيطرة على مدينة عين
العرب وتصفية وجود حزب العمال الكردستاني المسلح
فيها ،وتجد تركيا نفسها اليوم أمام استحقاق دفع فاتورة
العبث بالنسيج اإلثني في العراق وسورية ،مع العلم بأنّ
نسيجها الوطني يتكون من الخيوط ذاتها التي تكونه ،ولن
ينفع تركيا اليوم ما يطلقه زعماء الميليشيات الكردية من
تطمينات ،فهي تعرف أنّ الشرق التركي بأكمله هو االمتداد
الطبيعي للنتوءات الكردية شمال سورية.
بعد ذل��ك ،تلقت تركيا رصاصة الرحمة على أحالمها
في السيطرة على حلب ،بعد التقدم الذي أحرزه الجيش
السوري في ريف المدينة الشمالي ،واقترابه من إكمال
الطوق حول المسلحين المدعومين من تركيا والمتحصنين
في أحياء شرق حلب.
ّ
شك في أنّ السقوطين السعودي والتركي كبيران
ال
ً
وم��دوي��ان ،لكنّ وانسجاما مع المبدأ القائل :كلما كان
الصعود عاليا ً وسريعا ً كان السقوط مدوياً ،ويبدو سقوط
األوهام التي بنت عليها «إسرائيل» حساباتها فيما يتعلق
بهجومها في القنيطرة أش ّد دويا ً وإيالما ً بالنسبة إلى كيان
العدو الذي كان يدعي القدرة على تأمين المصالح األميركية
في اإلقليم ،وصوال ً إلى التهديد بتدمير المشروع النووي
اإليراني ،فيما يبدو اليوم عاجزا ً حتى عن ر ّد متكافئ على
عملية شبيهة بعملية أسر الجنديين في مزارع شبعا عام
 ،2006والتي ر ّد عليها يومئذ بعدوان واسع ،فـ»إسرائيل»

غدت بعد عملية شبعا عاجزة حتى عن ممارسة ما كانت
تهدّد به من تدخل طيرانها إلنقاذ حلفائها الذين يتقهقرون
اليوم على أرض الجنوب السوري أمام تحالف الجيش
السوري مع ح��زب الله ،فتجد نفسها مضطرة للوقوف
منتظرة اقتراب أعدائها من جبهة الجوالن وهي صامتة
عاجزة.
لقد ارتقت «إسرائيل» إلى أوج مراحل صعودها ،إلى
مكان عال ضمن االستراتيجية األميركية العالمية ،إلى
درج��ة أنّ إتمام المصالحة األميركية مع دول��ة عظمى
كالصين في السبعينات ،ارتبط بشرط االعتراف الصيني
بـ»إسرائيل» ،واليوم يشعر الكيان الصهيوني بالتهرب
األميركي من االل��ت��زام الكامل بأمنه ،فواشنطن ماضية
اليوم في وضع اللمسات األخيرة على تفاهمها الواسع مع
إيران ،متجاهلة ك ّل االعتراضات «االسرائيلية» الصريحة،
والتي انتقلت في القنيطرة من مرحلة االعتراض اللفظي
إلى محاولة التخريب على األرض ،ورغم ذلك لم يج ِد ذلك
نفعا ً.
لقد اضطرت هذه النقالت الثالث الحاسمة الغرب ،إلى
التراجع عن التصعيد مع روسيا ،ولالعتراف بها كقوة
للح ّل في أوكرانيا ،ما سهل إنجاز وقف إط�لاق النار في
ذلك البلد ،مع مراعاة مصالح روسيا ،برعاية فرنسية ـ
بريطانية ـ روسية ورضا أميركي.
وعلى قدر ما يشبه الصراع الدولي اليوم لعبة الشطرنج،
إال أنه يختلف عنها في أنّ حجارة الشطرنج تعود بعد حركة
كش ملك إلى المواقع األولى التي بدأت منها اللعبة ،فيما
يستمر الصراع على الرقعة الدولية من النقطة التي انتهى
إليها الصراع من دون العودة إلى البدايات ،لذلك تبدو
التغيرات التي طرأت على ميزان القوى العالمي غير قابلة
للعكس ،مما يعني أنّ على العالم بالضرورة االستعداد
الستقبال نظام دولي جديد بدأت معالمه بالتشكل فعالً.

يؤكد أبناء مدينة
لبنانية كبيرة
أنّ الخالفات
والمناكفات بين
نائبيها اللذين
ينتميان إلى الكتلة
نفسها ،بدأت تظهر
إلى العلن ،رغم
محاوالت نفيها
من قبل أحدهما ،إذ
يتحدث في اإلعالم
بشكل إيجابي عن
زميلته ،لكنه ال
يتح ّفظ أمام بعض
زواره عن تعداد
ما يعتبره أخطاء
وهفوات ،من
شأنها أن تنعكس
سلبا ً على التأييد
الشعبي لتيارهما...

افتتاح فعاليات اليوم الأول من «المنتدى العربي ل�سالمة وجودة الغذاء»

�سالم :بلد بال رئي�س ج�سم م�ش ّوه
ج��دّد رئيس الحكومة تمام سالم
الدعوة إلى «اإلسراع في انتخاب رئيس
للجمهورية» ،مؤكدا ً «أنّ بلدا ً من دون
رئيس هو جسم مشوه».
وخ�لال رعايته افتتاح فعاليات
ال��ي��وم األول م��ن «ال��م��ن��ت��دى العربي
لسالمة وج���ودة ال��غ��ذاء» ف��ي «مبنى
عدنان القصار لإلقتصاد العربي»،
أش���ار س�لام إل��ى «أنّ ه��ذا العمل هو
نتاج تفاعل وجهد مشترك بين جهات
وه��ي��ئ��ات عربية وازن���ة ف��ي المجال
االقتصادي العام ،وفي مجال الغذاء
وصناعته وسالمته في شكل خاص».
وقال« :إننا نحتاج اليوم ،إلى ك ّل شكل
من أشكال العمل العربي المشترك،
في وقت يعز فيه التواصل الطبيعي
السليم بين أبناء هذه األمة ،وتتزاحم
األخ��ط��ار م��ن ك � ّل ص��وب ،م��ه �دّدة أمن
بلداننا العربية واستقرارها ونسيج
مجتمعاتها وثروات شعوبها» ،معتبرا ً
«أنّ موضوع المنتدى يشكل «موضوعا ً
بالغ الحيوية أوليناه  ،وما زلنا نوليه،
ق��درا ً عاليا ً من االهتمام ،بسبب دقته
وحساسيته وتأثيره المتعدد األشكال،
سواء على القطاع الصحي أو السياحي
أو الصناعي ،أو االقتصادي في شكل
عام».
وأض���اف س�ل�ام« :س��ن��وات كثيرة
مرت ،ونحن في قلب دوامة من األزمات
السياسية المتوالدة ،التي ترافقت في
محطات كثيرة مع اضطرابات وأحداث
أمنية دراماتيكية .وال حاجة للقول إنّ
الضحية األولى لمناخ من هذا النوع هو
القانون ،الذي ضعفت قبضته وتراخت،

ما فتح المجال أمام ممارسات شاذة في
جميع مناحي الحياة العامة» ،الفتا ً
إلى «أنّ القطاع الصحي ،وعلى وجه
الخصوص الجانب المتعلق بغذاء
المواطن ،ك��ان أح��د القطاعات األكثر
تأثرا ً بتراخي القبضة الرقابية للدولة،
ما استدعى من حكومتنا إطالق حملة
لضمان سالمة غذاء المواطن ومكافحة
الفساد في سالمة الغذاء .وهنا يقتضي
اإلن��ص��اف ،أن ن��ش� ّد على ي��دي وزي��ر
الصحة وائ��ل أبو فاعور ،ونوجه له،
باسم اللبنانيين جميعاً ،تحية تقدير
على الجهود الهائلة التي يبذلها في
خدمة هذه القضية النبيلة».
وأك���د س�ل�ام دع��م��ه ال��ك��ام��ل «ل��ه��ذا
العمل المشكور ،ال��ذي هو ثابتة من
ثوابت حكومتنا  ،تماما ً مثل الخطوات
اإلصالحية التي تجري على قدم وساق
في عدد من ال��وزارات» ،منوها ً بجهود
وزير االقتصاد آالن حكيم «على الجهود
التي يقوم بها في وزارته» .وقال« :بعد
االنطالقة القوية للحملة ،بإمكاننا أن
نقول اليوم إننا دخلنا مرحلة الخطوات
المؤسساتية التي تهدف إلى ضمان
سالمة الغذاء ،ومن بين هذه الخطوات
إق���رار م��ش��روع ق��ان��ون سالمة الغذاء
الذي أنجز في اللجان النيابية وينتظر
إحالته على الهيئة العامة لمجلس
ال��ن��واب لمناقشته وإق����راره .ومنها
أيضا ً اقتراح وزارت��ي الصحة والعدل
إنشاء نيابة عامة صحية لمتابعة
قضايا الصحة وسالمة غذاء المواطن،
ويجري العمل حاليا ً على إنجاز آلية
تنسيق وتكامل بين الوزارات المعنية

منتدى سالمة الغذاء والجودة خالل انعقاده أمس
ب��ه��ذا ال��ش��أن ،وع��ل��ى إع����داد تعديل
لقانون حماية المستهلك لجهة تشديد
العقوبات على المخالفين .وبعيدا ً
مما تقوم به الحكومة ،ال ب � ّد لي من
اإلش���ارة إل��ى ال���دورات التي تجريها
غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة والصناعة لتدريب
العاملين في قطاع الصناعات الغذائية
لرفع مستوى الكفاءة في هذا القطاع،
وكذلك إلى الدورات التي تجريها نقابة
أصحاب المطاعم للغرض نفسه .ك ّل
ذلك يحدونا إلى القول إنّ غذاء المواطن
في لبنان اليوم ب��ات في ح��ال أفضل
ويخضع لمعايير رقابية أشد».
وجدّد سالم «الدعوة التي ما فتئت
أك ّررها منذ تسعة أشهر وهي ضرورة

(أكرم عبد الخالق)

اإلسراع في انتخاب رئيس للجمهورية،
إلعادة النصاب إلى حياتنا الدستورية».
وقال« :إنّ بلدا ً من دون رئيس هو جسم
مشوه ،وإنّ التعثر الذي يطال العمل
الحكومي والجدل الذي يثار هذه األيام
تحت عنوان اآللية الحكومية ،هما نتاج
هذه الخطيئة الكبرى التي لن تمحوها
سوى أوراق نواب األمة وقد نزلت في
صندوقة االقتراع ،حاملة اسم الرئيس
الجديد للجمهورية اللبنانية .بغير
ذل��ك ،نكون قد مدّدنا للحالة الشاذة
التي تفتح المجال أمام االستمرار في
ممارسات تعطيلية ،تبتغي تحقيق
ك ّل أنواع المصالح ،إال مصلحة لبنان
واللبنانيين».

ون ّوه الرئيس الفخري لالتحاد العام
لغرف التجارة والصناعة والزراعة
للبالد العربية الوزير السابق عدنان
القصار «بالدور ال��ذي تلعبه حكومة
ّ
الرئيس تمام س�لام لتكريس سالمة
الغذاء» ،مثمنا ً «جهود الرئيس سالم
في إدارة هذه المرحلة الدقيقة التي يم ّر
بها لبنان ،وما يتحمله من مسؤوليات
جسيمة بجدارة عالية».
ولفت رئيس اتحاد الغرف اللبنانية
محمد شقير إلى «أنّ انعقاد المنتدى
ال��ع��رب��ي ل��س�لام��ة ال��غ��ذاء وال��ج��ودة
اليوم في بيروت ،يؤكد أنّ بلدنا آمن
ومستقر» ،م��ؤك��دا ً «أنّ أهمية سالمة
الغذاء ،التي باتت تشكل هاجسا ً يوميا ً

لكل المواطنين وهدفا ً أساسيا ً لدى
السلطات المعنية في ك ّل الدول حول
العالم ،تستدعي منا جميعاً ،قطاعا ً
عاما ً وقطاعا ً خاصا ً عربياً ،تسخير ك ّل
الجهود واإلمكانيات والطاقات ،لتوفير
سالمة الغذاء للمواطن العربي».
وأك���د رئ��ي��س ات��ح��اد ال��ص��ن��اع��ات
الغذائية العربية هيثم الجفان ،من
جهته« ،أنّ سالمة ال��غ��ذاء وجودته
تعني ك ّل إنسان ،وفيها صورة الوطن
وسمعته وعافية م��وارده واقتصاده
وص���ادرات���ه ،وه���ي قضية أساسية
للصحة العامة ،وض��روري��ة لتحقيق
األمن الغذائي».
وق����د ت��ن��اول��ت ال��ج��ل��س��ة األول����ى
«التشريعات الخاصة بسالمة الغذاء
على الصعيدين المحلي واإلقليمي:
ال��ح��اج��ة المتنامية إل���ى التسريع
والتناغم» ،ووجه فيها وزير السياحة
م��ي��ش��ال ف���رع���ون خ��ط��اب��ا رئيسيا
للمشاركين في المنتدى .أما الجلسة
الثانية التي ترأسها وزي��ر ال��زراع��ة
في لبنان أكرم شهيب فتناولت «دور
المعايير السليمة في تعزيز اإلنتاج
والتجارة البينية والتصدير العربي في
أسواق اإلتحاد األوروبي».
يذكر أنّ المنتدى من تنظيم االتحاد
ال��ع��ام ل��غ��رف ال��ت��ج��ارة والصناعة
والزراعة للبالد العربية ،بالتعاون مع
وزارة االقتصاد والتجارة في لبنان،
وات��ح��اد غ��رف ال��ت��ج��ارة والصناعة
والزراعة في لبنان ،واالتحاد العربي
ل��ل��ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ،ومجموعة
االقتصاد واألعمال.

با�سيل من الإكوادور:
ال قيمة للهوية بال �أر�ض
وصل وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل،
صباح أمس الى اإلكوادور ،مع الوفد المرافق ،حيث أقيم له
حفل استقبال في النادي اللبناني في غواياكيل العاصمة
االقتصادية لإلكوادور حضره ممثلون عن حكام المنطقة،
القنصل الفخري خوان سعادة ،رئيس النادي اللبناني
غبريال بيطار وحشد من أبناء الجالية اللبنانية.
وألقى باسيل كلمة رأى فيها «أنّ كل األحداث التي مرت
على وطننا والتي دفعت بأبنائه إلى الهجرة رغما ً عنهم،
وك ّل ما يجري اليوم ،يؤكد قدرته على تحمل االحتالل
اإلس��رائ��ي��ل��ي واإلره����اب وك��� ّل ص��راع��ات المنطقة على
أرضه» ،معتبرا ً «أنّ لبنانية المغتربين تفقد معناها من
دون المقيمين ،فالهوية بال أرض ال قيمة لها ،والمقيمون
من دون لبنان االنتشار الذي حقق النجاحات لحماية
وطنه ال يمكن أن يصمدوا في لبنان ،فأنتم سندنا وقوتنا
الحقيقية».
بعد ذلك ،انتقل وزير الخارجية إلى العاصمة كيوتو،
حيث اقيم له استقبال على أرض المطار ش��ارك فيه
ممثلون عن وزارة الخارجية ،وقنصل لبنان الفخري
أسعد زرد الذي أقام حفل استقبال حضره عدد كبير من
أبناء الجالية اللبنانية.
وفي كلمة به خالل الحفل ،قال باسيل« :أعلم أنّ الدولة
اللبنانية لم تهتم بكم وهي مقصرة معكم ،ونحن نتحمل
المسؤولية ،وأعلم أنكم هاجرتم نتيجة الظروف الصعبة،

ولكني أعلم أيضا ً أنكم مدركون أنّ ظروف لبنان الصعبة
وتقصيره لم يكن اختيارنا ،فبلدنا لم يم ّر يوما ً في مرحلة
السالم والهدوء ،وقد دفع كثيرا ً في الماضي وال يزال يدفع
عن ك ّل العالم ،كي يقول إنه يستحق أن يبقى بتنوعه
ويحافظ عليه».
وس��أل« :م��اذا يجب أن نفعل أك��ث��ر؟ يجب أن نعيد
ربطكم بلبنان ،ونربط أنفسنا بكم ،وهذه واجبات وزارة
الخارجية والمغتربين .كما أننا سنفتتح قريبا ً سفارة
للبنان في اإلكوادور ،وسوف نطلق هذا المشروع ونؤمن
مستلزماته التقنية» ،الفتا ً إلى «أنّ القرار السياسي اتخذ
لكنّ تطبيقه يحتاج إلى عمل مشترك معكم ومع السلطات
اإلكوادورية .وأيضا علينا العمل من أجل انشاء مدرسة
لبنانية تعلم اللغة العربية ،ألنّ الشعب الذي يفقد هويته
يخسر نفسه ويفقدها ويخسر تاريخه وتراثه وقيمته
األنسانية الكبيرة».
كما شدد باسيل على ضرورة تفعيل التبادل التجاري
واالقتصادي بين لبنان واإلكوادور ،موجها ً دعوة لجميع
أبناء الجالية للمشاركة في المؤتمر االغترابي الذي
تنظمه وزارة الخارجية في شهر أيار المقبل ،مؤكدا ً «أنّ
لبنان الذي يواجه اإلرهاب ،ليس بمفرده ،إنما هو مدعوم
من ماليين اللبنانيين ومن نجاحاتهم ،ال يجوزأن يموت
لبنان ألنه بذلك ستنتهي رسالة اإلنسانية والفكر المنفتح
والمتسامح».

ن�شاطات
 اس��ت��ق��ب��ل ال��رئ��ي��س سعد
الحريري في «بيت الوسط» أمس
نقيب المح ّررين الياس عون وعرض
معه شؤونا ً نقابية وأوضاعا ً عامة.
 التقى قائد الجيش العماد
جان قهوجي في مكتبه في اليرزة،
النائب هادي حبيش ،فالنائب سامي
الجميّل ،وتناول البحث األوض��اع
العامة في البالد .كما استقبل وفدا ً
من عائلة المالزم األول الشهيد أحمد
طبيخ.
الحريري مستقبالً نقيب المحررين
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