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حمليات

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ �أجهزة ا�ستخبارات خارجية خرقت الحراك

طاولة نقا�ش بين رجال الأعمال وال�سفير الإيراني حول فر�ص اال�ستثمار

�صقر :مخطط الفتعال حدث �أمني كبير
ي�ستدعي تدخ ًال دولي ًا لفر�ض رئي�س للجمهورية

فتحعلي� :سن�ؤمن ّ
كل ما يلزم من ت�سهيالت و�ضمانات
ال�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية في المجاالت كافة

حاورته روزانا ر ّمال
حذر عميد الخارجية في الحزب السوري
القومي االجتماعي حسان صقر «من مخطط
تسعى إليه جهات خارجية الفتعال حدث أمني
كبير يستدعي تدخالً دوليا ً لفرض رئيس
للجمهورية» ،موضحا ً «أنّ أميركا اليوم وجدت
أنّ الظرف مواتٍ إلنتاج رئيس أقرب إلى
أي رئيس سيأتي
طروحاتها ،ألنه بعد أشهر ّ
سيكون أكثر بعدا ً عنها ،نتيجة لتغيّرات إقليمية
ودولية».
وأشار صقر إلى «أنّ القيّمين على
الحراك ارتكبوا أخطاء عدة ،منها منع بعض
الشخصيات من المشاركة في الحراك»،
متسائالً« :من هم هؤالء لكي يصنّفوا الناس
كفاسدين ،ما هو تاريخهم»؟
وأضاف صقر« :لذلك ق ّررت قيادة الحزب
عدم المشاركة في الحراك كي ال تحصل
مشاكل وتتط ّور إلى خالف وكي ال نتهم بأننا
نأتي لنركب الموجة رغم أنّ القضايا المعيشية
هي مطلبنا من عشرات السنوات».
وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء»
وقناة «توب نيوز» ،أكد صقر أنّ الحزب
السوري القومي االجتماعي «لن يقبل بأن
يدفن العميل أنطوان لحد في لبنان» ،ودعا
الدولة إلى «القيام بواجباتها بتنفيذ القانون
ومنع دخول جثته إلى لبنان» ،مطالبا ً الحكومة
موحد من هذا األمر».
«بموقف ّ
وفي الشأن السوري ،رأى صقر أنّ «دور
المقاومة في سورية ،إضافة إلى كونه ساهم
في بقاء الدولة في سورية ،هو حماية للبنان
وضمانة الستقراره» ،مشدّدا ً على أنّ رئيس
«القوات» سمير جعجع «لن يقنعنا بأنه
هل كان تحريك ملف الالجئين السوريين إلى
أوروبا متع ّمدا ً في هذا الوقت ،وما هو الهدف؟
نحن في الحزب السوري القومي االجتماعي
منذ اليوم األول لألحداث في سورية دعينا إلى
أال ينطلق أي حراك من المساجد أو الكنائس بل
من الجامعات ،واعتبرنا أنّ ما يسمى الربيع
العربي يفتقد إلى البوصلة،فهو يرفع شعارات
وال يقدم مشروعاً ،وقد ثبت مع مرور األي��ام أنّ
الحراك في سورية جاء ليحاسب سورية على
حسناتها وليس على سيئاتها .نحن من المنادين
ب��أن تتحول الدولة في سورية إل��ى دول��ة أكثر
مدنية وديمقراطية والرئيس بشار األسد نادى
باإلصالحات وجاء الحراك إلسقاط أهم نقطتين
إيجابيتين في الدولة السورية ،األولى موقفها
ّ
للحق الفلسطيني وللمقاومة في لبنان
الداعم
وفلسطين لتحرير األرض وج���اءت األح���داث
إلخراج سورية من موقعها في الصراع .والثانية
إس��ق��اط ف��ك��رة ال��دول��ة المدنية لصالح ال��دول
الطائفية ،على غرار ما حصل في مصر وليبيا.
الغرب والعالم العربي واألتراك يقومون بحملة
لشيطنة الدولة لسورية وإخراجها من موقعها
الطبيعي الداعم للمقاومة ،وقد برز ملف الالجئين
السوريين لمحاربة الدولة السورية وتضخيم
أع���داد الالجئين ف��ي لبنان وتركيا لتستعمل
لعدة أه��داف أهمها القول إنّ الدولة السورية
لم تعد ق��ادرة على خدمة المواطنين وعاجزة
وشبه منهارة وأهلها مشردون ويلجأون إلى
لدول المجاورة لطلب األمن ،وهناك محاوالت من
دول غربية إلعاقة الحلحلة في ملف الالجئين،
وتحريك ه��ذا الملف اليوم ليس بريئاً .ونحن

فريق � 14آذار �شريك
رئي�سي في الحرب
على �سورية وتدخل
المقاومة حمى لبنان
نسأل :لماذا ت ّم تسليط الضوء عليه بهذا الشكل
وهو ملف سابق؟ إنّ الهدف من إبرازه هو القول
للمجتمع الدولي إنّ الدولة السورية عاجزة عن
حماية مواطنيها وهي في حاجة إلى مساعدة
دولية لح ّل أمورها الداخلية .تركيا يه ّمها في
األمر إنشاء حزام أو منطقة عازلة ،كمقدمة لض ّم
مزيد من أراض��ي سورية ،أم��ا ألمانيا فهي في
حاجة إلى عمالة بكلفة منخفضة وتعمل لجلب
عدد كبير من الالجئين ،وهذا التضخيم اإلعالمي
يُستخدم ض ّد الدولة السورية.
هل ترون أنّ أزمة الالجئين مؤامرة تركية على
ألمانيا وأوروبا؟
الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان يلعب
سياسة «الروليت» ،أي الورقة األخيرة ،ووضعه
في االنتخابات النيابية غير جيد ويع ّول على
ضرب حزب العمال الكردي إلخراجه من سباق
االنتخابات ليربحها هو ،لكن ال أعتقد أنّ ألمانيا
ع��اج��زة ع��ن ح��م��اي��ة ح��دوده��ا لتضغط على
أردوغان ،لك ّنها تستغل هذا الواقع وهناك انقسام
داخلي فيها ح��ول قبول النازحين ،وسياسة
ألمانيا هي سياسة غالبية األنظمة الحاكمة في
أوروب��ا التي يه ّمها إنقاذ وضعها االقتصادي
واستفادة الشركات الكبرى ولها مصلحة في
قبول الالجئين لتخفيق كلفة اإلنتاج ،ولو أنّ
ألمانيا ال تريد استقبال الالجئين ألقفلت حدودها.
عندما فشلوا في إسقاط الدولة السورية حاولوا
وض��ع غطاء دول��ي سياسي ف��وق سورية بعد
فشل الحظر الجوي ،فحاولوا إيهامنا بأنّ عدد
الالجئين فاق نصف سكان سورية ،الستعمال
ذلك كورقة لفرض شروط على سورية وحلفائها
وهذا ما يحصل في لبنان ،فالعديد من الالجئين
ينتمون إلى بيئة إرهابية وهذا ما قالته التقارير
الغربية وهذا يؤسس لمشكلة لدى الغرب الذي
بدأ يتفهم موقفنا من اإلرهاب ،الحرب اليوم تدور
بين الدولة والمؤسسات السورية والداعم لها،
وبين المجموعات اإلرهابية وداعميها ،وقد نرى
الكثير من «شارل إيبدو» في أوروبا.
هناك م��ن يقول إنّ أزم��ة الالجئين مفتعلة
لتسريع الح ّل السياسي في سورية وهذا ما ظهر
من خالل تصاريح بعض القادة األوروبيين؟

يستطيع وقف تمدّد داعش إلى لبنان ،وادّعاؤه
بذلك حجة يستعملها إللغاء دور المقاومة في
حفظ الدولة السورية» .وا ّتهم فريق  14آذار
بأنه «شريك رئيسي في الحرب على سورية».
وشدّد على أنّ دور الجيش السوري «يمت ّد
على ك ّل األراضي السورية ،بمساندة من
لجان الدفاع الشعبية وحزب الله والحزب
السوري القومي االجتماعي الذي يعتبر قوة
مساندة للجيش السوري وليس بديالً عنه».
وتط ّرق صقر إلى أزمة الالجئين ،ورأى
«أنّ الغرب والعالم العربي واألتراك يقومون
بحملة لشيطنة الدولة السورية وإخراجها
من موقعها الطبيعي الداعم للمقاومة
واإلظهار للمجتمع الدولي أنّ الدولة السورية
عاجزة عن حماية مواطنيها وهي في حاجة
إلى مساعدة دولية لح ّل أمورها الداخلية،
الستعمال ذلك كورقة لفرض شروط على
سورية وحلفائها».

وإذ توقع صقر تغييرات في موقف الدول
الغربية في موضوع مواجهة اإلرهاب،
استبعد تشكيل ائتالف عالمي جديد
لمكافحته .وقال« :لو أرادت أميركا ذلك
نسقت مع الجيش السوري ودعمته
لكانت ّ
بالسالح وأوقفت دعم وتمويل اإلرهاب
وضغطت على تركيا لوقف دعمها للتنظيمات
اإلرهابية».
وإذ لفت إلى أنّ أوروبا «تخطت األمم
المتحدة في موافقتها على االتفاق النووي
اإليراني» ،جزم صقر بأنّ «األمور ذاهبة
باتجاه توقيع االتفاق في الكونغرس»،
معربا ً عن اعتقاده بأنّ «أوروبا ستتعاطى مع
إيران بموقفها من سورية الرافض لإلرهاب
وبخلفية مصالح إيران ،وسيتراجع موقف
أوروبا السلبي من سورية ليتح ّول تدريجيا ً
إلى موقف أكثر توازناً».
نص الحوار كامالً:
وفي ما يلي ّ

تتنامى أطراف سياسية وأحزاب اليمين في
أروروب��ا لدعم الدولة في سورية ض ّد اإلرهاب
نتيجة واق��ع على األرض ،الشعب األوروب���ي
مختلف م��ع سياسييه ح���ول م��ا ي��ح��دث في
س��وري��ة والمشرق العربي بشكل ع��ام ،وه��ذا
يمكن االستفادة منه لتسريع الح ّل السياسي
في سورية .نسمع لغة مختلفة من السفارات
الغربية خ�لال لقاءاتنا مع السفراء ،ونتوقع
مزيدا ً من التغيير .أميركا التي تريد أن تعدّل
في مواقفها احيانا ً كثيرة تستخدم هذه الدول
وه��ذا يمكن أن يكون بداية تغيير في الموقف
األميركي الذي نتج بعد االتفاق النووي اإليراني.
األي��ام المقبلة ستحمل تغييرات في موضوع
مواجهة اإلره��اب لكن ال نتوقع تشكيل ائتالف
عالمي جديد لمكافحته ،ولو أرادت أميركا ذلك،
أال يُفترض بها التنسيق مع الجيش السوري
ودعمه بالسالح ووقف دعم وتمويل التنظيمات
اإلرهابية والضغط على تركيا لوقف دعمها لهذه
التنظيمات وتجفيف منابع الدعم اللوجستية
والمالية والعسكرية؟ نحن في طور االستدارة
وليس في الطريق الصحيح للتراجع ،ونحن
في مرحلة التعاطي األميركي التكتيكي وليس
االستراتيجي لضرب اإلرهاب.
هل يمكن اعتبار خطوة إعادة فتح السفارات
بين بريطانيا وإيران قبل أن يسلك الملف النووي
المسار القانوني ،مؤشرا ً لالنفتاح المبكر على
إيران وحلفائها كروسيا؟
االتفاق النووي االيراني لن يعطل ألنّ إيران
سوق استهالكي كبير وقدراتها الصناعية قوة
كبرى وثالث أكبر دولة في العالم بإنتاج الغاز
وقدرتها التقنية والعلمية كبيرة .هناك سبق
أوروبي باتجاه إيران لدخول عالم النفط والمواد
االستهالكية واألسلحة والصناعة ولمكافحة
اإلره��اب أيضاً ،ألنّ هذا السباق سيكون حافزا ً
في هذا األم��ر .أوروب��ا تخطت األمم المتحدة في
موافقتها على االتفاق النووي واألم��ور ذاهبة
ب��ات��ج��اه توقيعه ف��ي ال��ك��ون��غ��رس ،وأوروب����ا
ستتعاطى مع إيران بموقفها من سورية الرافض
لإلرهاب وبخلفية مصالح إي��ران ،وسيتراجع
م��وق��ف أوروب����ا السلبي م��ن س��وري��ة ليتحول
تدريجيا ً إل��ى موقف أكثر ت��وازن�ا ً وه��ذا سيأتي
نتيجة للتوافق مع إي��ران ،لكنّ األم��ور ستأخذ
وقتاً.
الحزب السوري القومي االجتماعي يشارك
في القتال في سورية ولديه شهداء في المعارك
وأثبت حضوره الميداني ،كيف تقيّم مشاركة
الحزب في القتال إلى جانب الجيش السوري
وحزب الله؟
العنصر األساسي في المعارك في سورية هو
الدولة السورية والجيش السوري ،وأي كالم
عن أدوار كبرى غير الجيش السوري فيه شيء
من المبالغة .إنّ دور الجيش السوري يمتد على
ك ّل األراضي السورية ،بمساندة من لجان الدفاع
الشعبية وحزب الله والحزب السوري القومي
االجتماعي ،ونحن نحاول أن نكون قوة مساندة
للجيش السوري وليس أن نح ّل مكان الدولة،
بل مشروعنا الدولة ونحن في لبنان عملنا على
تقوية الدولة ،وما حصل في سورية هو أنّ الجيش
السوري كان يُخرج اإلرهابيين من منطقة معينة
وعندما يخرج منها يعود اإلرهابيون إليها ،ما
شكل استنزافا ً له ،ومن هنا جاءت فكرة مشاركة
اللجان الشعبية وتدريب المواطنين ،واألزم��ة
فرضت علينا ت��دري��ب عناصر ال��ح��زب لتكون
قوى رديفة للجيش للدفاع عن المناطق ويستلم
إدارات��ه��ا بعد تحريرها م��ن قبل الجيش ،وقد
اشتركنا مع الجيش السوري وحزب الله مرات
عديدة في تحرير بعض المناطق .وبالنسبة إلى
مقاتلي الحزب السوري القومي االجتماعي فهم
من أهالي سورية يدافعون عن مناطقهم ولدينا
ك��ادرات للتدريب العسكري والرياضي ،ولدينا
ع��دد كبير من المقاتلين لكن يبقى ه��ذا العدد
محدودا ً أمام حجم المخاطر وحجم تواجد الدولة
والجيش السوري.
بحكم خبرتكم في القتال في س��وري��ة ،ماذا
تقولون للذين يدعون حزب الله إلى االنسحاب
من سورية؟
إنّ دور المقاومة في سورية ،إضافة كونه
ساهم في بقاء الدولة في سورية ،هو حماية
للبنان ولو استطاع تنظيم «داعش» الوصول إلى
ك ّل حدود لبنان لكان من ينتقد المقاومة اليوم
هاجر لبنان .قتال المقاومة في سورية ساهم
في بقاء واستقرار لبنان في المرحلة الماضية،

ولن يستطيع رئيس «القوات» سمير جعجع أن
يقنعنا بأنه يستطيع وقف تمدّد «داع��ش» إلى
لبنان ،كما ادّعى في تصريحه األخير ،وما قاله
ليس سوى حجة يستعملها إللغاء دور المقاومة
في حفظ الدولة السورية .فريق  14آذار شريك
رئيسي في الحرب على سورية ،ولو كان هذا
الفريق ض ّد أي تدخل لبناني في سورية لكان
منع بعض اللبنانيين الذين خرجوا إلى سورية
للقتال ض ّد الدولة السورية من فريق  14آذار،
ومن بيئة تيار المستقبل.
تحدثت معلومات عن أنّ جثة العميل أنطوان
لحد س ُتدفن في لبنان ،كيف تنظرون كحزب
مقاوم ،إلى هذا األمر؟
العميل لحد يحمل الجنسية «اإلسرائيلية»،
وفي الدستور والقانون اللبناني ،ف��إنّ ك ّل من
يتعامل مع «إسرائيل» هو خائن .فكيف إذا كان
يملك الجنسية «اإلسرائيلية» ،فضالً عن قتل
وتعذيب اللبنانيين؟ بحسب معايير الدولة
اللبنانية هو خائن وحتى في فرنسا هناك رفض
لدفنه ،ألنه مص ّنف كمرتكب مجازر جماعية أي
مجرم حرب ،لذلك مطلوب من الحكومة اتخاذ
موقف واض��ح وصريح رغ��م وج��ود تناقضات
داخلها ،وهناك أط��راف سياسية تعتبر نفسها
ام��ت��دادا ً لمشروع لحد ال��ذي يمثل لها تاريخا ً
وذاك���رة جماعية .لن نقبل ب��أن يُدفن العميل
لحد في لبنان والدولة يجب أن تقوم بواجباتها
بتنفيذ القانون ومنع دخول جثته إلى لبنان.
بين الحراك والحوار ،الحزب السوري القومي
االجتماعي على طاولة الحوار ،كيف تنظرون إلى
الحراك في الشارع؟

الغرب وتركيا
ي�ستعمالن �أزمة
الالجئين كورقة
لفر�ض �شروط
على �سورية وحلفائها
نتب ّنى مطالب الحراك ونطالب بها منذ ثمانين
عاماً ،أي منذ تأسيس الحزب ،من قانون انتخاب
وم��ح��ارب��ة ال��ف��س��اد وتحقيق ال��دول��ة الوطنية
والمدنية وتعزيز دور المرأة ،مطلوب من الدولة
أن تجد معالجة لملف النفايات وغيرها من
األزم��ات ومن غير المقبول أن تتعاطى السلطة
بخفة مع هذا الملف وتصل النفايات إلى مداخل
األبنية السكنية ،وأركان السلطة يختلفون على
الحصص والشركة التي ستأخذ التلزيم وأماكن
المطامر .وفي ما يتعلق بالقيمين على الحراك،
فقد ارتكب هؤالء لألسف أخطاء عدة ،منها منع
بعض الشخصيات من المشاركة في الحراك،
كرئيس الحزب الشيوعي خالد ح��دادة ووزي��ر
التربية ال��ي��اس ب��و صعب .م��ن ه��م ه��ؤالء لكي
يصنفوا الناس كفاسدين ،وما هو تاريخهم؟ ال
ّ
يحق لمجموعة من الشباب ال نعرف تاريخهم
وأفكارهم أن يخ ّونوا الناس ،صاحب القضية
يعمل لكي يستوعب وي��ض � ّم ك�� ّل ال��ن��اس إلى
جانبه وال يتص ّرف بهذه الطريقة .لذلك ق ّررنا،
كحزب سوري قومي اجتماعي ،أال تشارك قيادة
الحزب في الحراك كي ال تحصل مشاكل وتتطور
إلى خالف وكي ال يتهمنا أحد بأننا نأتي لنركب
الموجة ،لكنّ القضايا المعيشية هي مطلبنا ،ومن
السذاجة االعتقاد بأنّ أجهزة المخابرات ال تدخل
إلى الحراك ،هناك مسعى إلنتاج رئيس جمهورية
في لبنان على عجلة ،ظاهرة فتح اإلسالم أنتجت
ّ
يحضر
الرئيس ميشال سليمان ،وهناك اليوم من
لحدث أمني كبير يستدعي تدخالً دوليا ً يفرض
رئيساً .أميركا اليوم وج��دت أنّ الظرف م��ؤاتٍ
إلنتاج رئيس أقرب إلى طروحاتها ألنه بعد أشهر
أي رئيس سيأتي سيكون أكثر بعدا ً عنها ،نتيجة
لتغيرات إقليمية ودولية ،ومع تقدُّم إيران إقليميا ً
ودول��ي �اً ،ستحاول واشنطن إنتاج رئيس بأي
ثمن ،وهذا يتطلب شرارة أمنية تتطور وتوصل
إلى إنتاج رئيس وهنا يكمن خوفنا .هناك مطالب
محقة ،وأزم��ات حقيقية ومطلوب حلها ويجب
تحصين الحراك لكي ال يستغل
أسس طلب إقفال مطمر الناعمة لمشكلة
لقد ّ
ال��ن��ف��اي��ات ،وت��ي��ار المستقبل ،ك��ون��ه شريكا ً
لسوكلين ،أقفل مداخل ح ّل األزمة ليستفيد مالياً.

عقد تج ّمع رج��ال األعمال اللبنانيين برئاسة
الدكتور ف��ؤاد زمكحل ،طاولة نقاش مع السفير
اإليراني في لبنان محمد فتحعلي في فندق «مونرو»
عين المريسة ،حول «الفرص الجديدة لالستثمار
في إي��ران» .وحضر اللقاء أعضاء الهيئة اإلدارية
وحشد كبير من رجال األعمال والمستثمرين.
استه ّل اللقاء بكلمة ترحيب لرئيس التج ّمع
الدكتور فؤاد زمكحل ،قال فيها« :بعد سنوات من
المفاوضات الشائكة يش ّكل اتفاق فيينا تطورا ً واعدا ً
ليس فقط بالنسبة إلى إيران ولكن أيضا ً بالنسبة
إلى الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،في حين ينتظر
العديد من المستثمرين وخصوصا ً اللبنانيين في
المنطقة وبفارغ الصبر أن تتجلى إمكانات هذه
السوق الجديدة بالكامل».
وأضاف« :نحن كرجال أعمال لبنانيين ،يه ّمنا
خاصة فرص االستثمار في قطاع االستهالك ،بما
في ذلك شركات التوزيع ،والغذاء ،واالتصاالت،
والتكنولوجيا والمطاعم ،والفنادق والقطاع الطبي
وشبه الطبي والصيدلي وأيضا ً القطاع المالي.
نعتقد أيضا ً أنه سيتم استثمار الثروة الناتجة عن
النفط في اقتصادات إيران والبلدان المجاورة ،ال
سيما في شكل استثمارات مفيدة في البنية التحتية
ومشاريع التنويع التي تهدف إلى الح ّد من االعتماد
اقتصاديا ً فقط على النفط .إضافة إلى ذلك ،فإننا
نعتقد أنه لدى سوق األوراق المالية اإليرانية اليوم
بعض من المؤشرات التقيمية المثيرة جدا ً لالهتمام
مقارن مع األسواق الناشئة ،وكذلك من الممكن أن
ت��ود العديد من الشركات المتعدّدة الجنسيات
المختصة بالمنتجات االستهالكية أن تنمو في
ّ
إيران ،لذلك يجب على المستثمرين أن يعيروا أيضا ً
اهتمامهم لهذا القطاع».
وت��اب��ع« :ي��ب��دو مستقبل إي���ران أف��ض��ل بكثير
اليوم مما كان عليه في الماضي ،ونحن نرى فيه
المزيد من الفرص المحتملة على المدى المتوسط
والطويل .بالطبع ،يعتمد مستقبل إي��ران على
العملية السياسية ،حيث يمكن أن يكون غير مؤكد
مع ب��طء في تنفيذها .في ال��واق��ع ،يمكن لعملية
اندماج إيران في المجتمع الدولي والرفع الكامل
للعقوبات أن تستغرق عدة سنوات ،ولكن بصفتنا
مستثمرون ورجال أعمال لبنانيون يركزون على
المدى الطويل ،نحن متفائلون بالنسبة للفرص
التي يمكن أن تولدها إيران في المنطقة في السنوات
المقبلة».
وختم زمكحل« :أو ّد أن أذ ّكر بوضوح أنّ مسعانا
هو اقتصادي ومالي واستثماري بحت بعيدا ً عن
أي اعتبارات سياسية أو غيرها .لطالما كان رجال
األع��م��ال اللبنانيين محايدين ومستقلين وغير
سياسيين وسيظلون دائما ً هكذا ،يبحثون باستمرار
عن آفاق جديدة وفرص جديدة وب ّناءة في جميع
أنحاء العالم».

جاهزون بالخبرات
واإلمكانات العلمية

ث ّم تحدّث فتحعلي مؤكدا ً «أنّ رج��ال األعمال
في كال البلدين الشقيقين لبنان وإي��ران بإمكانهم
تحقيق إنجازات اقتصادية وتجارية مهمة تعود
بالنفع والمصلحة على ك ّل منهما».
وق���ال« :ح��اض��رون أن نضع ك��اف��ة الخبرات
واإلم��ك��ان��ات العلمية م��ن أج��ل تعزيز المصلحة
المشتركة بين الشعبين اللبناني واإليراني» ،الفتا ً
إلى «أنّ الشركات اإليرانية الخاصة نجحت في
األع��وام الماضية في تصدير ما قيمته  40مليار
دوالر من السلع والخدمات إلى العالم رغم الحظر
ورغم العقوبات الدولية المفروضة على إيران».
وأشار إلى «أنّ المنتجات اإليرانية تتميز بجودتها
وبمواصفاتها الدولية تجد طريقها إلى أكثر من 145
دولة في العالم ،وشركاتنا الفنية والهندسية أيضا ً

تعمل في أكثر من  40دولة على مختلف القارات في
العالم ،وهي تمارس نشاطها في مختلف المجاالت
ال سيما في مجال إنشاء السدود ومحطات الطاقة
وشق الطرق وحفر األنفاق ونقل الكهرباء وصناعة
النفط والبتروكيميائيات وإنشاء مخازن الحبوب
ومختلف أنواع المعامل والمصانع».
وذ ّك��ر فتحعلي ب��أنّ ب�لاده « ُتعتبر من ال��دول
المتقدمة في مجال النانو تكنولوجي وهي اليوم
تحتل المرتبة األولى في المنطقة والثامنة عالميا ً
في علوم النانو ،وقد حققت إنجازات علمية متميزة
في مجاالت الطب والهندسة والفضاء وفي مجال
االستفادة من الطاقة النووية لألغراض السلمية».
وتابع« :يفيد آخر تقرير أعدته جهات دولية
ذات صدقية بأنّ مستوى اإلنتاج في إيران لمادة
اإلسمنت قد بلغ  52مليون طن في العام 2011
وبذلك فقد احتلت إي��ران المرتبة السادسة بين
الدول المنتجة لإلسمنت في العالم ،كما نجحت في
إنتاج  13مليون طن من الجفصين في العام 2011
لتحتل بذلك المرتبة الثانية في العالم بعد الصين
في مجال إنتاج هذه المادة .وثمة تقرير آخر أصدرته
الجمعية المنتجة للصلب يشير إلى أنّ إيران تعتبر
الدولة المنتجة للصلب السابعة عشرة في العالم
بعد إنتاجها ما يقارب  12مليون طن من الصلب
في العام  )...( 2010وإنّ إنتاج الحديد الصخري
والبالغ  27مليون طن سنويا ً وكذلك تصنيع
مليون وخمسمئة ألف سيارة محلية الصنع ك ّل عام
وتصنيع  20ألف جرار زراعي سنوياً ،ال يمثل إال
جزءا ً من التقدم االقتصادي والصناعي والمعدني
الذي حققته دولتنا خالل السنوات األخيرة .وحسب
تقرير لصندوق النقد الدولي فقد جاءت الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية في المرتبة السابعة عشرة
بين اقتصاديات العالم الكبرى عبر تحقيق إنتاج
محلي صاف ( )GDPبلغ  930مليار دوالر .ويبلغ
إجمالي احتياطي إيران من النفط (المستحصل)
 155مليار برميل وإنّ إيران هي ثاني أهم دولة
في العالم من حيث احتياطي النفط .أم��ا حجم
احتياطي إيران من الغاز فيبلغ  27مليار متر مكعب
وهي تحظى بـ  18في المئة من مجموع االحتياطي
العالمي من الغاز وتحتل المرتبة الثانية في العالم
في هذا المضمار».
ول��ف��ت إل����ى أنّ «ط���اق���ة إي�����ران اإلن��ت��اج��ي��ة
للبتروكيماويات هي  51مليون طن سنويا ً وستصل
إلى مئة مليون طن حتى عام  2015في ضوء خطة
التنمية التي وضعتها الحكومة .كما أنّ مساحة
المخصصة لزراعة القمح في إيران هي
األراض��ي
َّ
 4ماليين هكتار وتحتل إيران المرتبة الثانية بعد
تركيا من حيث مساحة األراضي المزروعة بالقمح
في منطقة غرب آسيا».

إدخال سلع تجارية جديدة

وإذ لفت إلى أنّ «التعامل التجاري بين إيران
ولبنان يعود إلى ق��رون عديدة» ،أوض��ح السفير
اإليراني أنّ السلع التجارية التي يتم تبادلها بين
البلدين اآلن «ترتكز أساسا ً على السلع التقليدية،
فال ب ّد من تغيير هذا الواقع والعمل على إدخال
سلع تجارية جديدة في عملية التبادل التجاري
بين البلدين ،فضالً عن السلع التقليدية المذكورة».
ورأى «أنّ تبادل الوفود االقتصادية واالستثمارات
بين البلدين ال سيما بعد تأسيس مجلس األعمال
المشترك اإليراني ـ اللبناني وكذلك التوقيع على
 32مذكرة تفاهم وتعاون بين البلدين في جميع
المجاالت والتي أبرمت في األع��وام الماضية ّ
يدل
على وجود طاقات استيعابية جيدة لدى البلدين
يمكن استثمارها لتنمية وتطوير العالقات بينهما».
وق���ال« :سنعمل على وض��ع ك � ّل م��ا يلزم من
ت��س��ه��ي�لات وم��ح��ف��زات وض��م��ان��ات الستقطاب
االستثمارات األجنبية ف��ي المجاالت ك��اف��ة ،وال
سيما في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات
والخدمات والسياحة وإنشاء المعامل الصناعية
والفنادق تحت تصرف الراغبين والمستثمرين
األجانب».
وختم فتحعلي« :يجب تطبيق واستخدام كافة
اإلمكانيات والمواهب في هذا االتجاه وترجمة هذا
المبدأ على الصعيد الداخلي والخارجي ،بغض
النظر عن جميع الفئات والتجمعات على الصعيد
السياسي ينبغي أن تستخدم ه��ذه الطاقات
وعرض التسهيالت لخدمة الشعب ،ويجب على
جميع الفئات أن تتنافس معا ً من أجل تقديم أفضل
الخدمات لبناء بلدهم .الترجمة الخارجية لهذا
المفهوم يجب أن تستند إلى التفاعل االقتصادي
على أساس مصالح الشعب وتقديم الخدمة األفضل
للناس ،هذا هو االزده��ار الذي ت ّم تطبيقه من قبل
العديد من الدول التي لديها الرفاهية المناسبة ،بدال ً
من استهالك الطاقات لخدمة األغراض السياسية،
يجب أن تستخدم جميع الطاقات لتقديم الخدمات،
توليد الكهرباء ،المياه وال��رع��اي��ة االجتماعية
والتعليم للشعب».
ث��م دارت مناقشة ع��ام��ة ش���ارك فيها جميع
الحاضرين.
ثم ختم زمكحل اللقاء مشدّدا ًعلى «ضرورة توثيق
العالقات بين رجال األعمال اللبنانيين واإليرانيين
في شتى المجاالت عبر زي��ارة لوفد لبناني من
مختلف القطاعات إلى إيران لالطالع ميدنيا ً على
الوضع االقتصادي واالستثماري والبحث في سبل
تعزيز العالقات الثنائية والتبادلية عبر لجنة
متابعة مشتركة».

مو�سع لإطالق �صرخة «من �أجل �إنقاذ قلب بيروت»
لقاء اقت�صادي َّ
اع��ت��ب��ر رئ��ي��س ات���ح���اد ال��غ��رف
اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل
لبنان محمد شقير أنّ ما يحصل في
وسط بيروت «يظهر أنّ هناك عمالً
ممنهجا ً يُراد منه إقفال ما تبقى من
مؤسسات وتشويه ه��ذه الصورة
الجميلة المتمثلة بوسط بيروت
التي يعتز بها ك ّل لبناني ،وإسدال
الستار على نجاح منقطع النظير
كمقدمة لضرب أحالم اللبنانيين في
مهدها».
وناشد شقير ،خالل لقاء اقتصادي
م��وس��ع ف��ي غ��رف��ة ب��ي��روت إلط�لاق
صرخة «من أجل انقاذ قلب بيروت»،

«ال���دول���ة بمؤسساتها الشرعية
واألم��ن��ي��ة ،وب��ش��ك��ل خ���اص ،ن��واب
بيروت المؤتمنين على العاصمة
ووس��ط��ه��ا وم��ص��ال��ح��ه��ا وع��م��ال��ه��ا
وموظفيها ،التحرك سريعا ً التخاذ
تدابير رادع��ة توقف ه��ذا التدهور
المريع».
وت��م��ن��ى رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة
«سوليدير» ناصر الشماع «على
كافة الجهات المعنية والحكومية
أن تأخذ في االعتبار العبء المتراكم
على كافة المؤسسات المتواجدة
في الوسط ،وأن تعمل على دعمها
في كافة السبل الممكنة ،كما ندعو

المواطنين ع��م��وم�ا ً إل��ى احتضان
وسط مدينتهم والحفاظ عليه».
ودع��ا نائب رئيس مجلس إدارة
شركة «أيشتي» ميشال سالمة «إلى
اإلس��راع في إيجاد الحلول الالزمة
إلعادة عجلة االقتصاد في البالد».
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة
«أزادي��ا» سعيد ضاهر إلى «تراجع
األعمال في الوسط التجاري خالل
الشهر األخير بحدود  40في المئة»
 ،م��ح��ذرا ً م��ن «ض���رب األع��م��ال في
ه��ذه المنطقة ال��ح��ي��وي��ة» .وطالب
السياسيين «بإيجاد حلول سريعة
لتوفير األمن واالستقرار ،وكذلك توفير

الحوافز لدعم صمود المؤسسات».
ودعا رئيس جمعية تجار بيروت
نقوال شماس إلى «إزالة التركيز عن
ال��وس��ط ال��ت��ج��اري ،ون��ق��ل جلسات
الحوار إذا لم يكن هناك من إمكانية
لعقدها األحد إلى عين التينة ،على
غ��رار ح��وار تيار المستقبل وحزب
الله».
وطالب الحراك الذي أيد مطالبه،
«ب��ض��رورة أن يكون لديه وض��وح
بالرؤية» ،الفتا ً إلى أنّ «األمور بدأت
تنحرف» ،وق��ال« :الحراك يمكن أن
يبدأ سلميا ً وينتهي باالشتباك ،وهذا
ما بدأنا نراه».

