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حمليات �سيا�سية

� ُّأي لبنان في
«الحلف ال�سعودي الإ�سالمي»؟!
هاني الحلبي*
وأخيرا ً شرب «لبنان» حليب السباعُ ،مك َرهاً ،أو ر ّبما
َ
ودخل
حليب النوق السعودية ،مر َغما ً بسلطة الوصاية،
«الوغى» ...قتاالً ض ّد «اإلره��اب»(!) ،كما صنّفته مملكة آل
سعود في اليمن!
وال ّ
ولي عهدهم ،لم يستأذن المجلس
شك في أنّ
ولي ّ
ّ
النيابي اللبناني ،ليضع اسم لبنان في قائمة الدول األعضاء،
بل ربما شاور سرا ً أقطابا ً في الحكومة وخارجها ،لكنّهم
ال يرفضون لولي نعمتهم طلبا ً وال يجرؤون على إعالن
موقفهم ،سلبا ً ام إي�ج��اب�اً ،فيتركون الفضيحة تعلن عن
�ي النعمة طريقة ديمقراطية
�ي ول� ّ
نفسها! ور ّبما وج��د ول� ّ
بلدية« ،أهليّة بمحليّة» ،فبما أنّ «زعيم األكثرية النيابية»
ال�س�ع��ودي��ة ف��ي ب��رل�م��ان ب �ي��روت ال��رئ�ي��س سعد الحريري
مواطنٌ
أمني سعودي ،لماذا ال «يقوطب»
وقطب
سعودي
ٌّ
ٌ
ٌّ
ّ
على الشكليات البرلمانية اللبنانية التي طالما كانت تركب
المملكة ال�س�ع��ودي��ة ،وج��ارت�ه��ا إم ��ارة ق�ط��ر ،أذنَ ج ّرتها
حيثما تشاءان ..وتأتيان بمن تشاءان ،وتشحنان لبنان
بسياسيّيه وطوائفه وقادته الميامين المتناحرين إلى خِ يَم
ّ
ـ«تحط على عيونهم» وتطعم أفواههم
فنادقهما الفاخرة ل
فيو ّقعون إرادت �ه��ا الملكية واألم�ي��ري��ة طائعين فيبلعون
ألسنتهم اإلصالحية عن قانون انتخاب لهجوا به عقوداً،
لنعود إلى الستين اللعين!!
وبلمح البصر ،وكما قيل بعد مشاورات خالل  72ساعة
فقط بالتمام والكمال ،فجر أم��س ،ت� ّم ش��راء موافقة 35
دولة عربية وإسالمية ،كانت أخيرتها أوغندا (عرفتم أية
دولة عظمى أقصد) ،بينما عشر دول أخرى ،منها كبيرة
فسح
دول المسلمين أندونيسيا ،تنتظر ب�ـ«ال�ط��اب��ور» ليُ َ
لها مقعد في حلف «االن�ت�ص��ار» (ح��زم  ،)2على الطريقة
السعودية ،بعد «نجاح» «حزمها» األول في اليمن ،الذي
استعجل الوساطات للموافقة على التفاوض ووقف إطالق
نار!! لكن النار ربما ،لن تتوقف في اليمن و«توشكا» عدة
تتأهب إلى أهدافها قدرا ً يمنيا ً وقضاء حاسما ً على إرهاب
مستق ٍو بالمال والعتو والكثرة المذهبية وبـ»بالك ووتر»
أي حزم بعدها يحزمون!
ومتقاعديها! فنرى ّ
«ال�ح�ل��ف ال�س�ع��ودي اإلس�لام��ي» ه��و ال�خ� ّف��ة السعودية
المطلقة! وس ّره شراء الرياض غطاء دوليا ً لهزيمة تهرب
تحته إلى األم��ام فتقسم العالم اإلسالمي حول جنونها،
وبالضبط ت�ش� ّن ح��رب �ا ً مذهبية تحت ب��ردع��ة ح��رب ض ّد
«إره ��اب» اخترعته! أ َم��ا آن ل��ورق��ة ال�ت��وت ه��ذه أن تكشف
عري ممالك وإمارات ودول المكابرة والرمال والخ ّفة التي
فضحتها التجارب والمواقف والقرارات الخاطئة ،فد ّمرت
 4دول عربية وخاضت في دم أبنائها ودم��ار عمرانها
وإب ��ادة ق��راه��ا ومدنها وف��اض ط��وف��ان فقرائها مش ّردين
والجئين حتى طما العالم واستصرخ األخيار!
حشدت السعودية 35 ،دول��ة ،وق��د تصبح  45دولة،
وأك�ث��ر ،ولكن كيف؟ ول �م��اذا؟ وإذا كانت ف��ي حربها على
اليمن قاربت اإلفالس فناهزت كلفتها الحالية  250مليار
دوالر فأفقرت مؤسسات حلفائها في لبنان ومضت أشهر
س�ت��ة ،وبعضها س�ن��ة ،ل��م ي��دف��ع ح�ق��وق الموظفين وتعب
عيونهم ،بل بدأ مصر ُفهم المدلل بوضع اليد على أمالكهم
بعد تخلّف المقترضين منه عن دف��ع أقساط قروضهم،
فكيف يكون الحال في ما تعزم عليه السعودية من «تحرير»
سورية وإي��ران من أهلهما ودف��ع «الغزو» الروسي بعيدا ً
من «دار اإلسالم» خلف جبال القفقاس اإلسالمية؟
وحيث كان تشكيل هذا «الحلف السعودي اإلسالمي»
العجول خاطفاً ،فلم يهت ّم بمطالعة تاريخ تشكيل األحالف
والكتل الدولية أنها تتد ّرج وتبنى لبنة لبنة ،مرحلة مرحلة،
تبدأ بتوسيع المصالح الحيوية المشتركة بين األعضاء
ل�ت�ص�ب��ح ع�ض��وي�ت�ه��م ف��ي ح �ل��ف ح �ي��اة ت�ح�ص�ي�لاً حاصالً
وليس عملية قسرية .فعشر سنوات استغرقت معاهدة
الحديد والصلب لتشكل سوقا ً أوروبية مشتركة في العام
 ،1957ومضت عقود تتط ّور وتعدّل وتمتّن وتق ّوى حتى
مطلع األلفية الثالثة فأصبحت اتحادا ً أوروبياً .ولما يكتمل
فيتوسع ويق ّوى وفيه الكثير من هنات الضعف .ما
بعد.
ّ
زال قوة تابعة للواليات المتحدة ال تقدر أن تبني حلفها
المستق ّل وتنفض عنها بردعة األطلسي لتفرض سياسة
دولية أوروبية مستقلة على الواقع الدولي ،وواقع الصراع
الدولي الحاد حالياً.
وتشكيل هذا «الحلف السعودي اإلسالمي» ،بعد «نجاح»
تجربة «الحزم» ض ّد اليمن ،كما قال بيان اإلعالن بلسان
ول��ي ول��ي العهد ،فجر ام��س ...و َم��ن يعلم كيف نجح هذا
الحزم وفي ماذا نجح؟ هل د ّمر «أنصار الله» وحلفاؤهم؟
ه��ل أضعفهم؟ ه��ل ط��رده��م خ��ارج ح��دود اليمن؟ ه��ل أتى
بهم ،هذا الحزم ،صاغرين غلى تسوية مذلة؟ أم ماذا؟ بل
هو مضطر هذا الحزم نفسه ،ال��ذي ال يستطيع أن يحمي
وزراء دف��اع��ه وال أب �ن��اء أم��رائ��ه ،وال ضباطه ال�ك�ب��ار ،أن
يجلس مطأطئ الجبين امام «أنصار الله» وحلفائهم للبحث
في مجرد وق��ف إط�لاق ن��ار .وبحثه عسير وش��ائ��ك ،ألنه
يخوض مع قوة مج ّربة.
فهل أرش��دن��ا ،ول��ي ول��ي عهدهم ،دام فضله ،كيف ت ّم
تحديد اإلره ��اب ،ال��ذي ق��ال إن�ه��م سيحاربونه؟ وم��ا هي
م�ع��اي�ي��ره ل�ن�س�ت��د ّل ب�ه��ا إل �ي��ه؟ و َم ��ن ه��و ال �ع��دو المحظوظ
ب�ع��داوت�ه��م و َم��ن ه��و ال�ص��دي��ق المبتلي ببالئها؟ وم��ا هي
عقيدة هذا التحالف ،ما شاء الله ،وما هي آلياته ووثائقه
التأسيسية وهيئاته التنظيمية؟
وق��ال أي �ض �اً ،إن�ه��م اس�ت��وح��وا الشريعة السمحاء التي
ت �ح � ّرم ال� �ع ��دوان ..ك�ي��ف اس�ت��وح��اه��ا اآلن ول��م يستوحها
قبالً في حربه على اليمن؟ أم أنّ حربهم على اليمن كانت
بمقتضى «الشريعة السمحاء» تلك؟ أم أنها كانت معطلة
عن التشغيل حينذاك ..أليس تدمير اليمن ،تدمير بلد جار
شقيق ،يمكن أن تجمع بينه وبين السعودية كلمة سواء،
كما تجمع بينها وبين إيران كلمة سواء كذلك؟ أية «شريعة
سمحاء» تلك توزع ِن َع َم بغضائها وكبتاغونها وفسادها في
العالم كله؟ أما إذا كان المقصود بـ«الشريعة السمحاء» هو
اإلسالم ،فحاشا لدين سمح مثله أن يقول بالذبح والقتل،
دين يعتبر َمن قتل نفسا ً ك َمن قتل الناس جميعاً ،ال يقبل
بال َقتَلة في رابطة اإليمان ،فما حكمه ب َمن د ّمر بالد العرب
ويستع ّد لتدمير بالد العجم؟
وإنْ كان «الحلف السعودي اإلسالمي» حلفا ً إسالميا ً
حقاً ،فلماذا لم يت ّم التشاور مع إي��ران وسورية ..وكذلك
الجزائر ،وباقي الدول اإلسالمية؟
«الحلف السعودي اإلسالمي» ...شرارة حرب مذهبية
بدأت ...ونهايتها عال ٌم جديدٌ.
حذارِ ..ر ّبما لن تكون فيه مئذنة ُيكبّر مؤمنٌ منها لله!
* ناشر موقع حرمون
www.haramoon.org@gmail.com
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ماذا يقول �صمود �أن�صار اهلل لـ«�إ�سرائيل»؟
 روزانا ر ّمال
تسعة أشهر من صمود حركة أنصار الله حليفة إيران
وحزب الله يعني الكثير لـ«إسرائيل» التي تكافح منذ
أكثر من خمس سنوات في المنطقة مستغلة أحداث العالم
العربي بتناقضاته بين إصالحات وحريات وإره��اب
وتكفير لالستفادة منه من أجل الح ّد من تكرار تجربة
حزب الله وحركات المقاومة الفلسطينية وكبح جماح
وتؤسس لمخاطر مستقبلية
القوى التي تنادي بزوالها
ّ
وجودية عليها وعلى مصالحها حول العالم.
لقد سعت «إسرائيل» جاهدة أن ال تتسلّم زمام األمور
قوى قومية أو وطنية ،أو تتمتع بشيء من ثوابت العرب
في الدفاع عن األقصى وحقوق الفلسطينيين ،ربما ومن
دون مجامالت تكون «إسرائيل» قد نجحت في ضبط
ح��رك��ة ح��م��اس وتوجهاتها وسلوكها ال��ع��دائ��ي تجاه
«إسرائيل» بطريقة غير مباشرة أت��ت بااللتفاف على
الحركة عبر تركيا بنظامها الحالي ،حيث يعتبر امتدادا ً
لحركة حماس اإلخوانية ،فما كان على الحركة إال االمتثال
ألوامر تركيا في ما يتعلق بالصراع مع «إسرائيل» ،وفي
ما يتعلق بالعالقة مع مصر ،وبك ّل ما كان مفترضا ً أن
يؤسس إلى امتداد لها بمجرد أن تفوز الحركة بكراسي
ّ
الحكم في أكثر من دولة عربية ،وإذ بها تصل إليها وتفشل
بالمحافظة عليها ويفشل معها مشروع «اإلخوان» ،إال أن
«إسرائيل» حافظت على ضبط الحركة عبر تركيا بشكل
واضح.
التعاون بين «جبهة النصرة» و«داع���ش» ،بحسب
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه
يصب في مصلحة «إسرائيل» ،بحيث
موشيه يعالون،
ّ
تعمل على استنزاف خصومها من خالل تخبّطهم فتحافظ
ه��ي على استقرارها بانشغالهم ببعضهم البعض،

وبالتالي فإنّ الزخم اللوجستي والحيوي الذي مدّته
«إسرائيل» للجماعات التكفيرية هو ق��رار استراتيجي
يتكفل بتعويضها عن حرب مكلفة مع هذه القوى ،أبرزها
حزب الله حسب توقعاتها ،لكن حزب الله ك ّرر مرارا ً أنه
يفصل قتاله وجهوزيته في محاربة اإلرهاب عن قتاله مع
«إسرائيل» ،وكذلك األمر جهوزيته ،فهو قادر على خوض
معركته من الجهتين من دون أن يتأثر الجهد بالنتيجة؛
فهو رتب وضعه على هذا األساس منذ أن اندلعت األزمة
في سورية ،ال بل كان يتوقع في قرارا ً إسرائيليا ً «أحمق»
في أيّ لحظة يعلن فيه الحرب على سورية أو جنوب
لبنان ،وف��ي بعض األح��ي��ان ه���دّدت حتى «إسرائيل»
بقصف إيران عندما كانت تستجدي دعما ً أميركيا ً إليقاف
التقدّم في ملفها النووي.
حزب الله الذي خبرته «إسرائيل» في آخر حروبها معه
العام  2006كشف لها انه كان بمستطاعه أن يتح ّمل وقتا ً
أطول من الحرب ،وأنّ لديه من الذخيرة ما يكفي من اجل
أن يحقق انتصاره ،وأنّ لديه شعبا ً قادرا ً على الثبات،
ألنه يثق بقيادة حكيمة ،عكس ما كانت تعيشه ابان عهد
ايهود اولمرت ،حيث فقد المستوطنون ثقتهم بالقيادة
اإلسرائيلية حتى وصلت اإلحصاءات إلى أدناها ،هذا ما
أسست الستغالل «الربيع
لم تعد تريده «إسرائيل» ،وقد ّ
العربي» كي ال تجبر على خوض مثل هذه الحروب بغية
إضعاف قدرات حركات المقاومة وسحقها وهذا كان أول
أهدافها من الحرب مع حزب الله ،وهو سحقه.
حزب الله قدّم لـ«إسرائيل» ما هو كفيل بإحباطها في
حربه على األراض��ي السورية ض ّد اإلره��اب الذي غ ّذته
لالقتصاص من الحزب وحلفائه ،حتى عادت الدراسات
مجددا ً إلى احتماليات الحرب المقبلة معه ،وعما يمكن له
أن يكون قد امتلك طيلة هذه الفترة ،لكن الجواب عرفته
«إسرائيل» اليوم من اليمن عبر حركة أنصار الله التي
فاجأت العالم بصمود لتسعة أشهر سيتحدّث عنها كثيرا ً

الخبراء والعسكريون ،وستتلقى «إسرائيل» تفاصيلها
وت��راق��ب نم ّوها ،خصوصا ً بعدما كشفت ع��ن أسلحة
روس��ي��ة الصنع بحوزتها ،وع��ن ص��واري��خ باليستية
قادرة على تحقيق إصابات بالغة مثل تلك التي أحدثها
إطالق صاروخ «توشكا» على مركز قيادة التحالف في
باب المندب ومقتل أكثر من  150وحرق وتدمير آليات
وطائرات اباتشي ومد ّرعات.
أدركت «إسرائيل أن استغالل «الربيع العربي» في دعم
التكفير لم يثنِ عن نمو وتصاعد الحركات الحليفة لقوى
المقاومة وإي��ران ،وأنّ شعار «الموت إلسرائيل» سوف
يأتيها من ك ّل حدب وصوب من العالم العربي ،فشعار
«الموت إلسرائيل» لم يفارق أهل اليمن وهي التي تبعد
عن حدودها ما يكفي لنسيانها ،لكن ذلك لم يحصل.
يقدّم موقع عسكري إسرائيلي »-وااله» -تكهنا ً للقيادة
اإلسرائيلية عما يمكن أن تكون عليه ق��درات حزب الله
بالحرب الثالثة ،وحسب تقدير االستخبارات اإلسرائيلية
حول مخزون الحزب أنه يصل الى اكثر من  130الف
صاروخ ،و«جزء منها لمديات بعيدة قادرة على اصابة
اي هدف في ك ّل انحاء فلسطين المحتلة ،معتبرة انّ القبة
الحديدية لن تجدي نفعا ً امام صواريخ أكثر دقة وتدميرا ً
مثل «ياخونت» الروسي الصنع الذي تؤكد «إسرائيل»
انه بات في حوزة حزب الله.
بينما الحرب اليمنية تدخل ربع الساعة األخير تتذكر
«إسرائيل» تطمينات رياض ياسين وزير خارجية منصور
هادي قبل تسعة شهور بقوله إنّ بإمكان «إسرائيل» أن
تطمئن ألنّ صواريخ أنصار الله المخ ّزنة في الحديدة
لدعم أي حرب يش ّنها حزب الله ،لن تهدّد بعد اآلن ميناء
إيالت اإلسرائيلي» ،وتتساءل بعد مشهد صاروخ توشكا
الذي حصد عشرات السعوديين ما إذا كانت عبرة نهاية
الحرب هي أنّ على «إسرائيل» أن تخشى من صواريخ
الحديدة وتساقطها على إيالت في أي حرب مقبلة؟

لم ُي ِ
خف نائب بارز في
تيار المستقبل اإلرباك
الكبير الذي خلّفه في
صفوفه إدراج لبنان في
عداد الدول المنض ّمة
إلى «التحالف اإلسالمي
في مواجهة اإلرهاب»،
والذي أعلنه ولي ولي
العهد السعودي على
عجل ليل أول أمس،
ألنّ تياره ال يستطيع
تبرير األمر الذي يمثّل
تع ّديا ً على سيادة لبنان
لعدم مراعاته األصول
الدستورية والقانونية
والديبلوماسية ،ث ّم ألنّ
التحالف بح ّد ذاته مخالف
للمفاهيم الدولية المعتمدة
في األمم المتحدة لمحاربة
اإلرهاب ،وهي مفاهيم
بعيدة جدا ً عن التصنيفات
العشوائية والكيدية التي
تعتمدها السعودية؟!

ً
ممثال بوزير المال
بري يرعى م�ؤتمر االقت�صاد االغترابي

خليل :الجتراح الحلول لأزماتنا بالحوار
وتغليب الم�صلحة الوطنية على االعتبارات الفئوية
رأى وزير المال علي حسن خليل أنّ المغتربين اللبنانيين
«كانوا قرش الوطن األبيض في األي��ام السود» ،الفتا ً إلى
«أنّ تحويالت المغتربين ال تزال تشكل الوسيلة األهم في
س ّد العجز في الميزان التجاري وارتفاع احتياط لبنان من
العمالت األجنبية».
وقال خليل خالل رعايته مؤتمر «االقتصاد االغترابي» في
فندق «فينيسيا» ،ممثالً رئيس مجلس النواب نبيه بري« :إنّ
لبنان يعيش آثار الوقائع المترتبة على األخطار الضاغطة على
المنطقة وفي الطليعة الحروب الدموية الجارية من المحيط
إلى الخليج ،وخصوصا ً على خلفية المسألة السورية وإن
كانت آثار الحروب العربية القطرية جميعها تؤثر على لبنان
إذ إنّ بلدنا ليس جزيرة منعزلة عن محيطها».
وأضاف« :إننا إذ ندعم ك ّل المساعي الجارية لح ّل المشكالت
العربية سياسيا ًفإننا كنا أول من أشار ودعا إلى اعتماد الحلول
السياسية ورأى أنّ تأخيرها أدى إلى النكبات الحاصلة .إننا
ندعو إلى اعتماد لبنان أنموذجا ً للحلول السياسية على خلفية
الحرب األهلية التي استمرت لسنوات طويلة إذ أنّ الدرس
اللبناني يؤكد أنّ أحدا ً ال يستطيع أن يفرض التغيير بالقوة وال
أن يمنع التغيير بالقوة ،كما أنّ أحدا ً ال يستطيع أن يبني نظاما ً
سياسيا ً على شاكلة نظامه أو نظاما ً تابعا ً أو مالئما ً والشعوب
هي صاحبة المصلحة في صنع نظامها السياسي وتطويره.
كما أنّ بلدنا يجب أن يكون ح��زءا ً من ائتالف دولي وغرفة
عمليات دولية بإدارة األمم المتحدة ض ّد اإلرهاب».
وفي الشأن الداخلي ،دعا خليل إلى «وقف حرق الوقت
وإلى كسب الفرصة وطنيا ً عبر الحوار الوطني الذي نديره
الجتراح حلول ألزماتنا بدءا ً باالستحقاق الرئاسي وصوال ً إلى
إقرار بنود الحوار الذي طرحته في  30آب  2015في مهرجان
اإلمام الصدر» .وقال« :إنّ كالً منا يمتلك رؤية وطنية لح ّل
القضايا ولكننا نأمل أن تتغلب المصلحة الوطنية على ك ّل
اعتبار خاص شخصي وفئوي أو جهوي».
وأكد «أنّ المجلس النيابي هو العنوان الذي يستطيع أن
يبني ثقة لبنان المغترب .كما لبنان المقيم بنظام سياسي
ثابت ينطلق من تشريعات ض��روري��ة لقانون انتخابات
عصري يتمثل فيه االغتراب وقوانين الالمركزية اإلداري��ة
واألحزاب وتشكيل الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية السياسية
وبناء الدولة وأدواره��ا بحيث ال يملك فيها أحد حق الفيتو
على القرارات الوطنية وال ينفرد فيه أحد باتخاذ القرارات
الوطنية».

باسيل

ثم تحدث وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل،

شقير

وأعلن رئيس غرفة بيروت محمد شقير أنّ «الغرفة بصدد
إنشاء ناد لرجال األعمال اللبنانيين المغترين في الغرفة»،
آمالً «أن يشكل منصة للتواصل والتعاون وتحديد الفرص
االقتصادية المتاحة في لبنان والمنطقة وحول العالم وخلق
شراكات عمل لتوسيع نطاق االقتصاد اللبناني وإفادة رجال
األعمال اللبنانيين مقيمين ومغتربين».

شرف الدين

خليل متوسطا ً عددا ً من المشاركين في المؤتمر
الفتا ً إل��ى «أنّ النمو االقتصادي ينطلق من بيئة مستقرة
تراكم اإلنجازات المحققة وتستفيد من التجارب» .وقال« :إنّ
االستثمار في العاطفة هو األساس على أن يترافق مع االستثمار
في الثروات ،واالغتراب هو ثروة لبنان الكبرى .وصورة وطن
اإلعالة يجب أن تستبدل برؤية وطن اإلمكانات والثروات وهو
ما عملنا عليه داخليا ً حين نقلنا ملف ثروة النفط والغاز من
الكالم والتمني إلى الدراسات والتطبيق ونعمل على فكه من
عقاله واعتقاله الحاصل منذ أكثر من سنتين .وقد عملنا على
حفظ ثروة المياه من خالل إطالق مشاريع السدود ،ونعمل
على وقف عرقلتها .وكذلك استثمرنا سابقا في ثروة االتصاالت
إيمانا ً بتطورها ومردودها الدائمين ،وها نحن نعمل اليوم في
الثروة البشرية ونحن على موعد جميعا ً مع النسخة الثالثة
المتجدِّدة لمؤتمر الطاقة االغترابية في  7 - 6 - 5أيار 2016
حيث نطلق معكم فيه المشاريع االغترابية ما بين المنتشرين
ولبنان والمنتشرين أنفسهم».
وأض���اف« :لقد أطلقنا وسنطلق ونتابع ع��دة مشاريع
كالصندوق االستثماري االغترابي وشبكة المعلومات عن كل ما
هو لبناني (ليبانون كونكت) ،وشجعنا إطالق الجمعيات ذات
االختصاص كالجمعية الطبية اللبنانية ـ االغترابية وغيرها،
وكذلك مشروع المدرسة اللبنانية واللغة العربية ،ومشروع

استثمر لنبقى  invest to stayومشروع تسويق المنتوجات
اللبنانية في الخارج  .buy Lebaneseوفي الشق العاطفي
بدأنا بإنشاء بيوت لالغتراب في لبنان وأرزة المغترب ومتحف
المغترب».
وأكد «أنّ دور المغتربين في االقتصاد الوطني للبلدان التي
يوجدون فيها هو محوري في مجاالت عدة وليس سرا ً حجم
المنافسة والمضايقة التي يتعرض لها هذا الدور .فمن هنا
إصرارنا على ضرورة العمل الجماعي ،وتعزيز إنشاء غرف
التجارة والصناعة ومجالس رجال األعمال من المستوى
ال��خ��اص وص��وال إل��ى المستوى الرسمي ،عبر االتفاقات
الثنائية التي تنظم وتحمي مصالحكم في الخارج ،واعين لك ّل
الصعوبات التي تواجهنا ومعولين على دوركم الجتيازها.
وزياراتنا المتعددة في العالم هي لنكون قريبين من همومكم،
مصغين إلى حاجاتكم ،جاهدين لوضع ك ّل إمكاناتنا،على
تواضعها ،في خدمتكم .مشروعنا هو تعزيزالسفارات كما
وإنشاء قنصليات عامة أو فخرية حيث يلزم ،وإيالء البعد
االقتصادي والتجاري األهمية القصوى لنولي الدبلوماسية
االقتصادية كل الجهد ال��ذي يلزمها عبر تفعيل بعثاتنا
والتعاون مع السلطات المحلية ومع الجمعيات المختصة
ومعكم».

وأكد نائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين أنّ «القطاع
المصرفي شكل مالذا ً آمنا ً للبناني في أوقات األزمات كاألزمة
المالية العالمية في العام  2008وأزمة الديون السيادية في
أوروب��ا العام  2010وساهم تشجيع مصرف لبنان انتشار
المصارف التجارية في العالم وتمركزها في أس��واق الدول
المرسلة للتحويالت في التخفيف من كلفة تحويل األم��وال
واإلسراع فيها وتشجيع المغتربين على إيداع مدخراتهم في
هذه المصارف».
وقال« :إنّ وتيرة التحويالت مستقرة بالرغم من انخفاض
أسعار البترول لكون هذا االنخفاض يؤثر على حركة االقتصاد
في الخليج الذي هو المنبع األهم للتحويالت إلى لبنان بنسبة
 60في المئة من إجمالي تحويالت المغتربين».
وأضاف« :االقتصاد اللبناني في حاجة إلى دعم من أبنائه
المقيمين كما المغتربين في ظ ّل األوضاع التي يمر فيها لبنان،
ونصر على تعزيز دور المغتربين مع بلدهم األم ،وخصوصا ً
في المجاالت االقتصادية واالستثمارية في لبنان ،وال سيما في
االقتصاد المعرفي من طريق تأسيس شركات ناشئة».

أبو زكي

وتحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة االقتصاد واألعمال
المنظمة للمؤتمر بالتعاون مع مصرف لبنان واتحاد الغرف
اللبنانية والمؤسسة العامة لتشجيع االستثمار «إي��دال»،
رؤوف أبو زكي ،مؤكدا ً أنّ «قضية االغتراب تحتاج إلى سياسة
وطنية شاملة وإلى وفاق وطني حول هيئاتها حرصا ً على
استقرارنا االقتصادي والنقدي واالجتماعي ،وعلى مستقبل
أوالدنا وأحفادنا».
وفي ختام جلسة االفتتاح ،كرمت «االقتصاد واألعمال» عددا ً
من الشخصيات االغترابية التي حققت إنجازات في قطاعات
مختلفة ومنحتها جائزة «االقتصاد واألعمال لالغتراب» ،ومن
بين الشخصيات ال ُمك ّرمة :الرئيس السابق للجامعة اللبنانية
الثقافية في العالم أحمد ناصر ،ورئيس المجلس القاري
األفريقي عباس فواز.

رعى �إعالن وزارة ال�صحة نتائج ت�صنيف الجودة للمطاعم

�سالم :حذار اال�ستمرار في التعطيل
أعرب رئيس الحكومة تمام سالم عن أمله في «عقد جلسة
لمجلس ال��وزراء خالل أيام لبتّ موضوع تصدير النفايات»،
متمنيا ً أن «تستأنف الحركة السياسية التي جرت في األسابيع
األخ��ي��رة من أج��ل إنجاز االستحقاق الرئاسي رغ��م التعثر
والتأخير التي تعرضت له».
وخالل رعايته إعالن وزارة الصحة العامة نتائج «تصنيف
الجودة لدى المطاعم» ،في حفل أقيم في السراي الحكومية،
أشاد سالم بالجهود التي يبذلها وزير الصحة وائل أبو فاعور،
موجها ً الشكر إلى فريق العمل في وزارة الصحة وإلى القطاع
الخاص وك ّل من ساهم في إنجاح الحملة.
ً
وتوجه إلى الهيئات الشعبية وهيئات الحراك قائال« :ال
تتنازلوا أو تتخلوا عن المطالب وع��ن االستحقاقات وعن
مالحقتنا ومالحقة الدولة ولكن في نفس الوقت ال تعطوا دائما ً
الصور السلبية وغير اإليجابية .اليوم أمامكم إنجاز احتفلوا
به وهللوا له علكم بذلك تشجعون على إنجازات أخرى ،وهنا
أتوجه إلى ك ّل الوسائل اإلعالمية لتعطي إنجازات كهذه حقها،
والتعاطي مع النصف المليء من الكوب وليس النصف الفارغ
منه».
وتطرق رئيس الحكومة إلى موضوع االستحقاق الرئاسي،
فجدّد الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية ،الفتا ً إلى أنّ
«توسموا خيرا ً في األسابيع الماضية بإمكانية أن
اللبنانيين
ّ
يأخذ هذا االستحقاق مجراه الطبيعي وتكون أمامه فرصة
جدية من أجل أن نستكمل الجسم اللبناني برأس» .وأضاف:
«لقد حصلت حركة كبيرة ،بعد جمود دام سنة ونصف السنة،
وأملنا جميعا ً أن نخطو خطوات عملية إلنجاز هذا االستحقاق.
يبدو أنّ هناك بعض التعثر والتأخير ولكن أتمنى وأعتقد أنّ
جميع اللبنانيين يتمنون ،أن ال تتوقف الحركة وأن ننجز شيئا ً
يعيد الثقة إلى هذا الوطن».
وتابع« :كفى اللبنانيين الطيبين تالعبا ً ومتاجرة من قبل
القوى السياسية من أجل مصالح خاصة .إننا في حاجة إلى ما
يحفظ هذا الوطن وليس إلى ما يضعفه ويهدمه .لقد حذرت في
مناسبات عديدة من أننا إذا ما استمرينا في التعطيل فإنّ لبنان

الكثير في الفترة الماضية ،وخصوصا ً في ظ ّل الشغور الرئاسي
كما تح َّمل معي الكثير من الوزراء والمسؤولين .وسنبقى في
هذا السبيل للحفاظ على لبنان .لن نتخلى عن لبنان وعن
اللبنانيين».

أبو فاعور

وأوض��ح أبو فاعور «أنّ الدفعة األول��ى من المطاعم التي
جرى تصنيفها في العاصمة بيروت ،ستليها دفعات في مناطق
أخرى» ،وقال« :المقصود من هذا اإلجراء هو تحفيز المطاعم
على استيفاء الشروط والحصول على شهادة التصنيف أو
 Silverأو  ،Goldفي إطار سعينا إلى سالمة الغذاء وأيضا ً
إلى ثقافة الغذاء ،حيث إننا قطعنا شوطا ً كبيرا ً ومثمرا ً فيها،
على عكس الكثير من الدول األخرى».
وق��ال« :ب��م��وازاة عصا الرقابة التي تتابع عملها في ك ّل
المناطق والمحافظات اللبنانية من دون تمييز أو تفريق أو
مراعاة أو مسايرة ألي من األطراف بصرف النظر عن أي انتماء
سياسي أو طائفي أو مناطقي أو طبقي ،نجري اليوم هذا اإلجراء
التحفيزي».

خالل حفل اإلعالن في السراي
سيدفع أثمانا ً غالية وسنذهب إلى االنهيار».
ورأى سالم أننا «في حاجة اليوم وفي ك ّل لحظة إلى انتخاب
رئيس جديد للجمهورية» ،مؤكدا ً أن��ه لن يتخلى عن هذه
المطالبة وسيستمر بها يوما ً بعد يوم وساعة بعد ساعة آمالً
أن يتحقق اإلنجاز .كما أكد «أننا في الحكومة ،وزراء ومجلس
وزراء ،ماضون في تحمل مسؤولياتنا ولن نتوقف مهما واجهنا
من عقبات وهي كثيرة».
وجدّد سالم تأكيده «أنّ حكومة من دون مجلس وزراء ال
لزوم لبقائها .الحكومة عليها أن تفعل وأن تعمل بما هي سلطة
إجرائية ،وال يمكن أن تتخلى عن مصالح البالد والعباد ،وأنا
أدعو جميع القوى السياسية إلى أن تعي هذا األمر».
ولفت إلى أننا في األيام المقبلة «سنكون أمام محاولة جديدة

لالنتهاء من ملف كبير يضغط علينا جميعا ً هو ملف النفايات»،
مشيرا ً إلى أنّ الحكومة ستعتمد التصدير للنفايات وتستكمل
هذا الملف.
وأمل «أن يكون هناك اجتماع قريب لمجلس الوزراء للبت
في هذا الموضوع تليه اجتماعات في ما بعد لمجلس الوزراء
لبحث مواضيع ال تقل أهمية ،ومن أبرزها ما هو مطروح اليوم
وفيه سباق كبير في المنطقة أي ملف النفط والغاز».
وختم سالم« :لن نتوقف وسنمضي ،والذي يريد أن يعرقل
ليتحمل المسؤولية ،وال��ذي يريد أن يعطل ليتحمل أيضا ً
المسؤولية .أنا واثق بأنّ اللبنانيين جميعا ً ال يريدون التعطيل
وال العرقلة بل يريدون منا المضي في تحمل مسؤولياتنا .لقد
عاهدت اللبنانيين القيام بكل ما يلزم لتسيير األمور ،وتحملت

مجدالني

وذكر مجدالني بالعنوان العريض لقانون سالمة الغذاء،
«وال��ذي يختصر بحصر الرقابة من المصدر أي االرض إلى
المائدة بجهة واحدة ،وهكذا نكون قد حصرنا المسؤوليات،
وطوينا صفحة تضارب الصالحيات ،وصار من األسهل تجويد
الرقابة ،ومحاسبة المخالفين ،ومراقبة المسؤولين في آن».
وأضاف« :تبقى اله ّمة همة الحكومة من أجل تسريع تشكيل
«الهيئة اللبنانية لسالمة الغذاء» وهي هيئة تتمتع بالشخصية
المعنوية وباالستقالل المالي واإلداري وترتبط برئيس مجلس
ال��وزراء ال��ذي يمارس سلطة الوصاية عليها» .وتوجه إلى
رئيس الحكومة تمام سالم متمنيا ً عليه «وضع هذا الملف على
رأس قائمة أولويات الحكومة عندما تعود عجلة العمل فيها الى
الدوران».

