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هذا ما عر�ضه جنبالط على «الم�ستقبل» ...وانكف�أ
 روزانا ر ّمال

 ناديا شحادة وتوفيق المحمود
بعد الكم الهائل من االنتصارات التي حققها الجيش
العربي السوري وح��زب الله في المناطق المشتعلة في
س��وري��ة ،إب �ت��داء م��ن م �ع��ارك تحرير القصير ف��ي صيف
 ،2013إلى معارك تحرير القلمون في ربيع  ،2015بات
من الطبيعي أن تصيب هذه االنتصارات بحالة هستيريا،
الكثير من قوى التيار المعادي للدوله السورية ولقوى
المقاومة في المنطقة .فهؤالء بعد االنتكاسات التي منيوا
بها ،قرروا أن يصبوا جام غضبهم على حزب الله ،الذي
ك��ان ق ��رار تدخله ف��ي ال�م�ع��ارك ال��دائ��رة ف��ي س��وري��ة ،ال
يخرجه عن خطه السياسي والنضالي كحركة مقاومة
مسلحة ،واستطاع الحزب أن يبرر دفاعه ووقوفه الى
جانب الدولة السورية ضمن مفهوم العالقة االستراتيجية
واألمنية بينهما نظرا ً إل��ى ما يمثله النظام السوري من
حماية لظهر المقاومة اللبنانية والفلسطينية.
ووف ��ق ه��ذه ال �م �ب��ادئ س��ار ال �ح��زب ف��ي ال�ط��ري��ق الذي
يراه ينسجم مع مواقفه ومبادئه السياسية واألخالقية،
فتدخل عسكريا ً وب��دأ الحسم على األرض بالتعاون مع
الجيش السوري.
ومن أب��رز المعارك التي يخوضها مقاتلو الحزب في
شكل مباشر دفاعا ً عن المحور الذي ينتمي اليه ،هي على
جبهة القلمون .فهي حرب مفتوحة في الزمان والمكان
وال �م��راح��ل وت �م �ك��ن خ�لال �ه��ا م��ن إل �ح��اق ه��زي �م��ة مدوية
بالجماعات المسلحة ،وقد أكد ذلك األمين العام للحزب
السيد حسن نصر الله .كما استطاع الحزب الذي يخوض
حربا ً شرسة ضد مقاتلين هم خليط مما يسمى «الجيش
ال �ح��ر» و«ج�ب�ه��ة ال �ن �ص��رة» وتنظيم «داع� ��ش» ،أن يحقق
سلسلة من االنتصارات ويلحق هزيمة كبرى بالجماعات
المسلحة ف��ي المنطقة ال�ت��ي تحيط ب�ه��ا ج�ب��ال القلمون
الفاصلة بين لبنان وسورية ،تلك االنتصارت التي مكنت
الحزب من طرد تهديد الجماعات المسلحة المسلط على
الحزب في جنوب لبنان وفتح طريق مباشر بين لبنان
وسورية .هذا أيضا ً ما أكدته صحيفة «فورين بوليسي»
األميركية في تقرير لها نشر أول من أمس .التقرير أكد
أن مقاتلي الحزب سيطروا على  120ميالً من المنطقة
المتاخمة ل�ل�ح��دود اللبنانية ط��اردي��ن ميليشيات جبهة
النصرة.
وأضافت الصحيفة أن حزب الله بات في هذه المرحلة
يخوض سلسلة معارك كبرى على الصعيد اإلقليمي فهو
ي�ش��ارك ف��ي القتال ف��ي س��وري��ة ،وف��ي م��وازاة ذل��ك يشن
الحزب حربا ً سياسية واعالمية ضد السعودية بسبب
حربها على اليمن ،كما يشارك الحزب في معارك أخرى
وب��إش�ك��ال مختلفة ف��ي ال �ع��راق وف��ي ال �ص��راع م��ع عدوه
األساسي ،العدو الصهيوني ،من خالل العالقة المميزة
مع قوى المقاومة الفلسطينية .فحزب الله الذي نجح في
السنوات األخيرة في زي��ادة قدراته العسكرية واألمنية
واللوجيستيه واكتسب مقاتلوه مهارات قتالية عالية ،ال
يزال يعتبر ان المعركة مع العدو الصهيوني هي األساس
وأن استعداداته مستمرة لمواجهة الجيش «اإلسرائيلي»
في أي معركة .وأعلن ذل��ك السيد نصر الله ال��ذي أشار
إل��ى أن «المقاومة لم تصب ب��أي خلل أو ضعف أو وهن
ول��م ت�ت��أث��ر ق��درت �ه��ا وال ج��اه��زي�ت�ه��ا ف��ي م��واج �ه��ة العدو
االس��رائ �ي �ل��ي» .ف�ح��زب ال�ل��ه ب��دخ��ول��ه ف��ي س��اح��ات قتالية
متعددة أكسبته العديد من التجارب والكفاءات وتحول
إل��ى ق��وة اقليمية عظمى ،وب��ات الشغل الشاغل لصنّاع
ال �ق��رار ف��ي ال��دول الغربية وأص�ب��ح العديد م��ن التقارير
العسكرية والسياسية األميركية و«اإلسرائيلية» تتحدث
ع��ن تعاظم ق��وة ال�ح��زب العسكرية ،معتبرة ذل��ك نكسة
كبيرة العادة رسم موازين ومواقع القوى في المنطقة.
فمع قوة حزب الله اللوجستية وقوة ال��ردع والتنظيم
المنضبط لمقاتليه ،يؤكد المراقبون ان��ه أصبح له دور
متعاظم على مستوى المنطقة ،وب��ات ج��زءا ً اساسيا ً من
محور إقليمي يستطيع ان يحدث تغييرا ً كبيرا ً في موازين
القوى بين أطراف الصراع في المنطقة.

مومبرتي زار بري وعون والجم ّيل:
بجهود الجميع ّ
تحل م�شكلة الفراغ

ب ّري ُيسلّم مومبرتي لوحة تذكارية
تابع الوفد الفاتيكاني رئيس المحكمة العليا للتوقيع الرسولي دومينيك
مومبرتي جولته على السياسيين اللبنانيين للبحث في موضوع االستحقاق
الرئاسي والتطورات في المنطقة وأوض��اع المسيحيين ،فزار أمس ،يرافقه
السفير البابوي غبريللي كاتشا رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة،
حيث أجرى الجانبان مباحثات مطولة في حضور الدكتور محمود بري.
وقال مومبرتي« :خالل زيارتي للبنان التقيت عددا ً من المسؤولين الرسميين،
وخصوصا ً دولته اليوم ورئيس الحكومة ووزير الخارجية باألمس ،ونقلت لهم
تحيات قداسة البابا فرنسيس .وجدّدت تأكيد ما كان قاله قداسة البابا يوحنا
بولس الثاني من مقولة «أنّ لبنان أكبر من وطن ،لبنان رسالة» .هذه الكلمات
ال ت��زال قائمة لدينا وهي في صلب ما جئت للحديث حوله مع المسؤولين
اللبنانيين».
وأضاف« :نحن نعول على استقرار لبنان الذي يستطيع أن يتكل على دعم
قداسته ،ونأمل أنه من خالل الحوار وجهود الجميع يمكن أن تح ّل المشاكل
القائمة وفي األولوية الفراغ الرئاسي».
كما زار مومبرتي رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب العماد ميشال عون
في دارته في الرابية ،ثم التقى الرئيس أمين الجميل في دارته في بكفيا ،وجرى
خالل اللقاء الذي استمر على مدى ساعة ونصف الساعة التداول في القضايا
الراهنة.
واستعرض الجانبان «قلق الفاتيكان الكبير بسبب الفراغ الرئاسي الخطير
الذي يؤثر على مصلحة البلد بصورة عامة ومصلحة المسيحيين بصورة
خاصة» ،بحسب بيان للمكتب اإلعالمي للجميل .كما ت ّم «التداول بمخاطر
الحركات األصولية التي تنشط في سورية والعراق وانعكاسها على الحدود
اللبنانية ،وضرورة حماية هذه الحدود لتكون بمأمن من العمليات العسكرية
الكبيرة التي تحصل هناك .كذلك تطرق الجميل والموفد البابوي «إلى مخاطر
أزمة النازحين السوريين والوضع االقتصادي واالجتماعي في البلد الذي بدأ
ينذر بمؤشرات خطيرة».

خفايا
خفايا

غ��اب جنبالط ع��ن السمع السياسي واإلع�لام��ي منذ شهر
كامل ،فآخر تغريداته عبر «تويتر» قبل عودته أمس كانت عن
محاكمة ميشال سماحة آخ��ر نيسان الماضي ،وآخ��ر مقاالته
في «األنباء» كانت في أول أيار عن دروز السويداء ،وعاد اليوم
جنبالط إلى نشر تغريدات من نوع اإلشادة بمسؤول المراسم
في السفارة الفرنسية فرنسوا أبي صعب لمناسبة إحالته إلى
التقاعد ،وصورة مع حفيدة لينين ،وهي مواقف تعكس مزاجا ً
جنبالطيا ً يريد االبتعاد عن الخوض في القضايا الساخنة بعد
حالة قرف ،كما يقول عارفوه.
فما الذي تسبّب بهذا القرف الجنبالطي؟
ال�م��واق��ف ال��واض�ح��ة للنائب ول�ي��د جنبالط ح��ول موضوع
التعيينات األمنية في لبنان كانت تأييده ألن يت ّم التوافق على
العميد شامل روك��ز لخالفة قائد الجيش العماد ج��ان قهوجي
الذي يواجه مصيرا ً مجهوالً بين طرحه جديا ً كمرشح لرئاسة
الجمهورية اللبنانية وبين التمديد له بحلول أيلول تمهيدا ً أيضا ً
لبقائه ورقة مقايضة رئاسية في وجه العماد ميشال عون ،اذا
لم يت ّم االتفاق على سلة متكاملة في حزيران الحالي تعيد ترتيب
المقاعد األمنية األولى في لبنان وخصوصا ًقيادة الجيش وقيادة
قوى االمن الداخلي.
لطالما كان النائب وليد جنبالط مفتاح العديد من التسويات
بطرحه غير مرة صيغ حلول وسطية استطاعت ان تحجز له
في السنوات الماضية المقعد الذي يرجح الكفة في البالد تارة
والمقعد الذي ُيرسى التوازن من خالله تارة أخرى.
استشعر جنبالط كما يصف عارفوه ،خطورة ربط استبعاد
العماد ميشال عون من الرئاسة باستبعاد العميد روكز من قيادة

الجيش وما ستخلقه من شعور باالضطهاد لدى المسيحيين،
وقاطع بين هذه القناعة وبين معلوماته عن قرب التفاهم على
إعالن النوايا بين العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع
كتعبير ع��ن ش�ع��ور مسيحي بالتهميش ،ف ��أراد كسر الجليد
قبل ف��وات األوان ،فق ّرر العمل على الفصل بين ملفي الرئاسة
والتعيينات ،واالن �ط�لاق إل��ى كسر ش�ع��ور التهميش قلقا ً من
تبلور حالة مسيحية متماسكة يصعب تفكيكها الحقاً ،فدعا في
هذا اإلط��ار الى التوافق على إج��راء سلّة متكاملة من التعيينات
من دون تجزئة أو استفراد وتالفي الوصول إل��ى مرحلة من
توسع دائ��رة االهتراء على مختلف
الشلل ال��وزاري ،وبالتالي ّ
المستويات ،إضافة إلى تعريض االستقرار الداخلي وحصول
المزيد من التعقيدات على مستوى األزمة الداخلية اللبنانية.
توجه جنبالط إل��ى حليفه «المستقبلي» داع�ي�ا ً إل��ى القبول
بتعيين روكز قائدا ًللجيش مقابل تعيين من يرتضيه «المستقبل»
لقيادة قوى األمن الداخلي ،فرفض «المستقبل» ،رغم أنّ ما جاء
في طرح جنبالط هو أكثر ما يمكن أن ُيقدّم إلى فريق يقع في عنق
الزجاجة ويحتاج صيغة إنقاذ تكون نسبة توقع الربح فيها أكبر
من الخسارة.
مصادر مطلعة أكدت لـ«البناء» انّ جنبالط نصح «المستقبل»
بأهمية قبول تعيين روكز قائدا ً للجيش ،من دون وضع شرط
على ذلك بأن ينسحب عون من الترشح للرئاسة ،بحجة أنه لم
يسبق أن تقبّل اللبنانيون ان تكون الرئاسة وقيادة الجيش عند
فريق سياسي واحد.
ووفقا ً للمصادر نفسها ،قال جنبالط لقيادة «المستقبل» :ال
تطرقوا هذا الباب ألنّ عون سيواجهكم بأسئلة من نوع :كيف
ُيسمح أن يكون رئيس الحكومة ومدعي عام التمييز ومدير عام
قوى األمن الداخلي ورئيس فرع المعلومات من فريق سياسي
وطائفي واحد؟

وفد من «القومي» زار لحود وبحث معه الم�ستجدات

ذكرت أوساط
مطلعة أنّ اللقاء
الذي ُعقد أمس
بين شخصيتين
سياسيتين بقيتا
على تباعد وخصام
لفترة طويلة ،أتى
كثمرة للمساعي
التي أطلقها قبل
أشهر وزير سابق
يتولى حاليا ً رئاسة
أحد المجالس،
والتي تبعتها
لقاءات ثنائية عديدة
ومتواصلة بين
ممثلين للطرفين،
أمكن من خاللها
التوصل إلى النتائج
التي جرى اإلعالن
عنها بعد اللقاء.

تضيف المصادر إنّ جنبالط قال «تعالوا نلعبها بذكاء أكثر،
عبر القبول ظاهرا ً بما يطرحه عون بال ش��روط ،مقابل تعيين
أحد العميدين عماد عثمان أو سمير شحادة مديرا ً عاما ً لقوى
األمن الداخلي ،وبهذا لن تخسروا شيئاً ،انما ستربحون بعدها
مشروعية ش ّن حملة على عون مفادها أنه أخذ قيادة الجيش
فماذا يريد أكثر وماذا يريد من رئاسة الجمهورية؟
وبعدما يكون قد أخذ عون تعويضا ً بقيادة الجيش يضيف
جنبالط «يصبح لدينا ع��ذر طبيعي يم ّكننا من الحديث بشكل
أي كالم من
عادي عن رئيس وسطي من دون ترك فرصة أمام ّ
ن��وع «ع��زل ع��ون» أو تهميش واضطهاد المك ّونات المسيحية،
ألنكم قبلتم بقائد للجيش رغم انه صهر عون ،لكن مطلوب ان
يكون لقائد الجيش مناقبية وتاريخ وأهلية توفرت فيه فقبلنا رغم
ك ّل شيء ،وهذا يعطيكم قوة معنوية داخلية وخارجية للضغط
من أجل سحب ترشيح عون».
وأضاف جنبالط« :حتى في موضوع حزب الله فإنه عندما
نأتي بشامل روك��ز ق��ائ��دا ً للجيش نطمئن ح��زب الله إل��ى أمنه
وعالقته مع الجيش ،فيصبح الموضوع الرئاسي أق� ّل ضغطا ً
حتى ال نقول هامشياً ،لكن ليس بنفس القوة ألنّ أحد أه ّم أسباب
تمسك ح��زب الله بانتخاب ع��ون رئيسا ً للجمهورية ه��و دور
الرئيس في تعيين قائد الجيش ،ولذلك عندما يكون قائد الجيش
محسوما ً سلفاً ،ويرضي ح��زب الله وع��ون ،ف��إنّ فرضية أن
يصبح حزب الله أكثر ليونة ،وعون أضعف في حجته ،وتخف
أسباب اندفاعة قاعدة عون الشعبية ،وبكركي أقدر في موضوع
الرئيس تصبح فرضية أقوى من قبل»...
يبدو جنبالط بعد التجربة المريرة كمن يقول لم يعد لدى
معظم الالعبين السياسيين في البلد ذكاء يستحق ان يعطيه وقتاً،
فق ّرر االنكفاء ...ال وساطات بعد اليوم وال تدخالت ومواقف
حول الرئاسة أو الجيش أو عرسال ...وال من يحزنون!

مثل �سالم في «اليوم الوطني لل�صناعة اللبنانية»

قان�صو :ما زال البع�ض م�ص ّر ًا على ال�شحن المذهبي الحاج ح�سن� :إجراءاتنا حمائية
وتبرير جرائم الإرهاب واحتالله جزء ًا من �أر�ضنا ول�سنا في حرب تجارية مع �أحد

لحود مستقبالً وفد «القومي»
ّ

(داالتي ونهرا)

استقبل الرئيس العماد إميل لحود ،في دارت��ه في
اليرزة ،رئيس المكتب السياسي المركزي في الحزب
السوري القومي االجتماعي الوزير السابق علي قانصو
وعضو المجلس األعلى د .ربيع الدبس والمندوب
السياسي لجبل لبنان الشمالي نجيب خنيصر ،حيث
جرى عرض عام للتطورات والمستجدات.
وق��ال قانصو بعد اللقاء« :ت��داول��ن��ا م��ع فخامته
باألوضاع العامة ،وكان الرأي متفقا ً على أنّ األولوية
هي مواجهة الخطر اإلرهابي ال��ذي يهدّدنا جميعاً،
ومنطق األمور أن نتوحد جميعنا في هذه المواجهة،
غير أنّ واق��ع الحال مختلف تماماً ،ألنّ البعض ما
زال مص ّرا ً على لغة الشحن المذهبي ،وعلى الخطاب
الشعبوي ،مقاربا ً ظاهرة اإلره��اب بكيدية سياسية
مذهبية رخيصة ،نافيا ً خطر اإلره��اب على لبنان،

ومب ّررا ً لهذا اإلرهاب جرائمه واحتالله جزءا ً عزيزا ً من
أرضنا في جرود عرسال ،ويرفض هذا البعض صدور
أي ق��رار عن الحكومة بتكليف الجيش تحرير هذه
الجرود».
وأض��اف« :نطالب هذا البعض ،أن يعلن صراحة
أم��ام ال���رأي ال��ع��ام اللبناني أنّ ج��رود ع��رس��ال غير
لبنانية ،وأنّ قواعد اإلرهاب فيها ال تشكل خطرا ً ال على
أمن البقاع ،وال على أمن لبنان ،وليتحمل مسؤوليته
أم��ام اللبنانيين جميعاً ،وندعوه إلى عدم التباكي
على عرسال ،فعرسال بلدة لبنانية عزيزة ،أهلها
أهلنا ،وهي مقلع لرجال الجيش ،وكانت على الدوام
بلدة المقاومين والمناضلين ،وتحرير جرودها ي ّمكن
أهلها من استعادة حرية هذه البلدة وممارسة حقهم
الطبيعي في استثمار معاملهم وحقولهم وكرومهم».

عريجي بحث و�سفير �سورية
�سبل مكافحة �سرقة الآثار
استقبل وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة ري��م��ون
عريجي سفير سورية في لبنان علي
عبد الكريم علي في مكتبه في مديرية
اآلث���ار ،في حضور لجنة المديرية
العامة لآلثار والمتاحف في سورية،
وكان عرض لموضوع تهريب اآلثار
م��ن س��وري��ة وس��ب��ل مكافحة ه��ذه
الجريمة ومنع دخول المسروقات إلى
لبنان وضبطها .كما تمحور البحث
حول كيفية التسلم واالستالم للقطع
األثرية التي ضبطت على األراض��ي
اللبنانية.
وس��ت��ق��وم ال��ل��ج��ن��ة ال��م��ش��ت��رك��ة
اللبنانية ال��س��وري��ة ب��ج��رد القطع
ال��م��ن��وي تسليمها إل���ى ال��ج��ه��ات
السورية.

عريجي وعلي عبد الكريم

ن�شاطات �سيا�سية
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين
التينة ،الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في
لبنان سيغريد كاغ ،في حضور المستشار االعالمي
علي حمدان ،وجرى عرض للتطورات الراهنة.
كما استقبل حاكم مصرف لبنان ري��اض سالمة
وعرض معه األوضاع المالية واالقتصادية.
عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
األوضاع األمنية مع المدير العام لقوى األمن الداخلي
اللواء ابراهيم بصبوص ،وت�� ّم البحث في الشؤون
تخص قوى األمن الداخلي.
األمنية وملفات
ّ
يعقد وزي��ر التربية الياس بو صعب مؤتمرا ً
صحافيا ً عند الثانية عشرة من ظهر اليوم في مكتبه
في ال��وزارة ،يتحدث خالله عن االمتحانات الرسمية
بك ّل تفاصيلها.
التقى وزير االتصاالت بطرس حرب في مكتبه
في ال��وزارة ،مستشار الرئيس سعد الحريري نادر

الحريري ،وبحث معه األوض��اع العامة والتطورات
السياسية ف��ي لبنان والمنطقة ف��ي إط��ار التشاور
السياسي الدائم.
تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان
النيابية المشتركة درس المعامالت اإللكترونية خالل
جلسة عقدتها ظهر أمس برئاسة النائب سامر سعادة
وحضور النواب وليد خ��وري ،محمد الحجار ،بالل
رح��ات ،وغسان مخيبر ،ممثل وزارة العدل القاضي
وسيم الحجار ،ممثل وزارة المال ج��ورج ساعود،
ممثل وزارة الداخلية العقيد يحيي شاتيال ،ممثلي
مصرف لبنان علي نحلة كارين شرتوني ،ممثلي نقابة
المحامين ديانا رحيم وبيار خوري.
وأق��رت اللجنة ،معدلة المواد 75 :و  76و 77في
الفصل الثاني من الباب الثالث (في النقل الى الجمهور
بوسيلة رقمية) .وستواصل درس ما تبقى من مواد في
جلسة تعقدها الثلثاء المقبل.

متوسطا ً المتحدّثين خالل االحتفال
الحاج حسن
ّ
احتفلت وزارة الصناعة بـ«اليوم
ال��وط��ن��ي للصناعة اللبنانية»،
ب��رع��اي��ة رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة تمام
س�ل�ام م��م��ث�لاً ب���وزي���ر ال��ص��ن��اع��ة
حسين الحاج حسن ظهر أمس في
مبنى معهد البحوث الصناعية
في مجمع الجامعة اللبنانية في
الحدث ،في حضور وزراء ونواب
حاليين وسابقين ،وممثلين عن
قادة األجهزة العسكرية واألمنية،
ورجال أعمال وصناعيون.
ب��ع��د ع��رض فيلم وث��ائ��ق��ي عن
«ل��ب��ن��ان المنتج» ،ت��ن��اول أهمية
الصناعة اللبنانية ودوره���ا في
تكبير االق��ت��ص��اد وت��أم��ي��ن فرص
العمل وزيادة الصادرات وتخفيض
ال��ع��ج��ز ف��ي ال��م��ي��زان ال��ت��ج��اري،
ق��دم رئيس مصلحة المعلومات
الصناعية ف��ي وزارة الصناعة
ربيع بدران عرضا ً عن اإلحصاءات
والمؤشرات االقتصادية الخاصة
بالقطاع الصناعي خ�لال الفترة
الممتدة من  2012و.2014
ثم عرض المهندس في مصلحة
التراخيص ف��ي وزارة الصناعة
شربل سلوم للخريطة الصناعية
التي تظهر «مسحا ً لواقع المناطق
الصناعية الحالي».
وألقى مدير عام معهد البحوث
الصناعية بسام الفرن كلمة أشار
فيها إلى أنّ المعهد يجهد «من أجل
تركيز ق��اع��دة حاضنة لألعمال،
وتأمين بيئة مؤاتية لالستثمار عبر
مساعدة الصناعيين ورجال األعمال
على إيجاد فرص استثمار واعدة،
وزيادة اإلنتاجية والتحصن بقدرة
تنافسية تؤمن القيمة المضافة
المنشودة».
وأش����ار رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة
مؤسسة المقاييس والمواصفات
المهندس حبيب غ��زي��ري إل��ى أنّ
«تطبيق ال��م��واص��ف��ات القياسية
اللبنانية وتأمين الرقابة الفعالة
من قبل اإلدارات الرسمية المعنية
ي��ؤدي إلى تفادي حصول العديد
م��ن المشاكل الصحية والبيئية
وح��������وادث ال���س�ل�ام���ة ال��ع��ام��ة
واحتماالت الغش».
ثم كانت كلمة لرئيس جمعية
الصناعيين الدكتور فادي الجميل
رأى فيها أنّ «القطاع الصناعي
أثبت قدرات عالية ومناعته قوية،
بالرغم من ك ّل الظروف الصعبة،
كما شكل بجدارة رافعة للقطاعات
األخرى».
وق����ال« :إنّ ص��ادرات��ن��ا ورغ��م
ان��خ��ف��اض��ه��ا ب��ي��ن ع��ام��ي 2013
و 2014بنسبة  6,9في المئة ،أي
نحو  200مليون دوالر ،وهذا ليس
بقليل ،إال أنّ غالبية االنخفاض جاء
نتيجة ما خسرناه من صادراتنا
إلى سورية .لكن في ك ّل األح��وال،

ق��درات الصناعة وقوتها وصالبة
الصناعي اللبناني شيء ،وواجبات
ال��دول��ة ودوره���ا ش��يء آخ��ر ،وهذا
ي��س��ت��وج��ب ع��ل��ى ال���دول���ة تحمل
مسؤولياتها لجهة معالجة األكالف
اإلضافية التي نتكبدها مما يسمح
بزيادة صادراتنا .وال ب ّد أيضا ً في
هذا اإلطار ،من االنتهاء من معالجة
تداعيات إقفال معبر «نصيب»،
عبر إقرار الحكومة دعم فارق تكلفة
النقل ،للحفاظ على أسواق تقليدية
وأساسية بالنسبة لنا ،ال سيما أنّ
الخليج يشكل  33ف��ي المئة من
صادراتنا والعراق أكثر من  10في
المئة».
وأثنى ممثل منظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية «ي��ون��ي��دو»

فادي الجم ّيل:
لمعالجة تداعيات
�إقفال معبر
«ن�صيب» عبر
�إقرار دعم فارق
تكلفة النقل
كريستيانو باسيني على «الجهود
المبذولة في وزارة الصناعة ومعهد
البحوث الصناعية في سبيل وضع
إطار للتماسك االجتماعي والرؤية
المتكاملة للقطاع الصناعي في
لبنان ،وفي الوقت نفسه ،للتشجيع
على إضفاء الطابع الرسمي ضمن
إط��ار شامل ومستدام للسياسة
الصناعية».
وع���دّد وزي���ر الصناعة حسين
الحاج حسن «المشاكل التي تعاني
منها الصناعة اللبنانية وأبرزها
كلفة اإلنتاج المرتفعة الناجمة عن
ارتفاع سعر األرض وكلفة الطاقة
الكهربائية أو المازوت أو الفيول أو
الغاز ،وكلفة المواد األولية واآلالت
الصناعية التي أغلبها مستورد.
وق����ال« :ال��ن��ق��ط��ة ال��ث��ان��ي��ة هي
السياسات االقتصادية واالتفاقات
التجارية التي وقعناها فلم ننل
م��ن��ه��ا إال ن��ق��ص��ا ً ف��ي ال���ص���ادرات
وارتفاعا ً في ال���واردات .والنقطة
الثالثة هي المنافسة غير العادلة
في األس���واق المحلية واإلقليمية
والدولية بين صناعتنا وصناعة
معظم شركائنا التجاريين».
ولفت إلى «أنّ هذه المنافسة غير
العادلة ناتجة عن ث�لاث مسائل
أساسية:
نتيجة الكلفة المدعومة عند
معظم شركائنا التجاريين.

 نتيجة الحجم اإلنتاجي الكبيرن��ت��ي��ج��ة ال��ع��وائ��ق اإلداري�����ةوالفنية المصطنعة .والمشكلة
األخيرة هي في الواقع السياسي
واألمني واالقتصادي السائد في
المنطقة».
وإذ لفت الحاج حسن إلى أننا
«ال ن��زال في لبنان نتمتع بنقاط
قوة هي الطاقات البشرية المتميزة
ومستوى التعليم العالي ،وهناك
التمويل المتوفر ف��ي لبنان عن
طريق المصارف الخاصة ،وهناك
رزم��ات تحفيزية في وزارة المال
وم��ص��رف لبنان ل��ه��ذا ال��غ��رض»،
أشار إلى أنّ النتائج «غير مشجعة،
وعائدات الدولة إلى تراجع».
ودعا إلى إنجاز مجموعة الحوافز
المالية والضريبية التي تم االتفاق
عليها مع وزارة المالية وأهمها:
 «إصدار القرار المتعلق بإعفاءنسبة  50ف��ي المئة م��ن ضريبة
الدخل على األرب��اح المتأتية من
الصادرات الصناعية.
 تعديل المادة  17من قانونالضريبة على القيمة المضافة
وال���ت���ي ت��ع��ف��ي ال���م���واد األول��ي��ة
والمعدات الصناعية من الضريبة
المذكورة.
 تطوير المناطق الصناعيةولقد بدأنا بذلك بشكل حثيث.
 ال���ت���ف���اوض م���ع ش��رك��ائ��ن��اال��ت��ج��اري��ي��ن ل��ت��ط��وي��ر وت��ع��دي��ل
االتفاقيات القائمة.
 اتخاذ التدابير الحمائية حيثيجب ألنّ ك ّل الدول تدعم صناعاتها
بشكل أو بآخر».
وتابع« :لسنا في حرب تجارية
م��ع أح��د ،وال نستهدف أح���دا ً في
السياسة من الموقع الصناعي،
ونريد أفضل العالقات التجارية
مع أشقائنا وشركائنا ألننا نصدر
إليهم ،وي��ص��درون إلينا وك��ل ما
نبغيه ه��و ع��دم إغ��راق��ن��ا .لدينا
مشكلة كبيرة ف��ي البطالة ،إذ ال
يتوفر سنويا ً إال  5أو  6آالف فرصة
ع��م��ل .إنّ إج��راءات��ن��ا الحمائية
ليست سياسية ولكننا نريد من
ورائ��ه��ا وق��ف اإلغ���راق وليس منع
االستيراد».
وأمل «أن نستطيع االستمرار في
عمل الحكومة إلقرار دعم فارق كلفة
النقل البحري ويكون للصناعيين
والمزارعين نصيب في ذلك».
بعد ذل��ك ،ع��رض المدير العام
ل���وزارة الصناعة دان��ي جدعون
الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي
(لبنان الصناعة  ،)2025انطالقا ً
م��ن ال��م��س��ارات األس��اس��ي��ة التي
ت��راه��ا وزارة الصناعة مناسبة
لتنمية القطاع الصناعي اللبناني
وت��ط��وي��ره وزي���ادة مساهمته في
تحقيق التنمية المستدامة.

