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حمليات

المعرقل النتخاب عون وال تريد التنازل عن ورقة لبنان
�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ ال�سعودية هي ُ

ً
ممثال �سالم
المقر الجديد لـ «ال�صحة» في بئر ح�سن
افتتح
ّ

�أنطوان ن�صراهلل :فرنجية �سيتخذ الموقف المنا�سب
ولن يكون حجر عثرة �أمام و�صول الجنرال...

�أبو فاعور� :ستبقى وزارة المواطن والفقير والمري�ض

حاورته روزانا ر ّمال ـ تحرير محمد حمية
أكد القيادي في التيار الوطني الحر أنطوان نصرالله أنّ «الوزير سليمان فرنجية لن يكون
حجر عثرة أمام وصول رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد عون إلى رئاسة الجمهورية»،
معربا ً عن اعتقاده بأنّ فرنجية «كشخصية وطنية ،يعرف أنّ الموقف األنسب هو سحب
ترشيحه لصالح العماد عون».
وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز» ،أشار نصرالله إلى أنّ «حزب
الله غير محرج بلقاء معراب ،ألنّ عون يدرك تماما ً من ال يريده رئيسا ً ومن عمل لوصوله
للرئاسة» ،موضحاً« :لو أنّ حزب الله ال يريد عون ،لكان وافق على طرح فرنجية ولما اضطر
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن يعلن أنّ عون هو المم ّر اإللزامي للرئاسة».
وا ّتهم نصرالله السعودية بأنها «ال ُمعرقل الوحيد لوصول عون إلى الرئاسة ،ألنها ال تريد
تسليم ورقة لبنان في ظ ّل التفاوض على ملفات المنطقة».

واعتبر نصرالله أنّ «مبادرة جعجع فتحت الباب على مصراعيه أمام إمكانية انتخاب
رئيس للجمهورية وأزالت بعض األلغام ،ال سيما لغم تيار المستقبل الذي كان يقول دائما ً
إنه مع عون إذا استطاع تأمين الموافقة واإلجماع المسيحي ،وهذا ما تحقق في اللقاء األخير
في معراب».
ولفت نصرالله إلى أنّ «خارطة الطريق الوحيدة للخروج من أزمتنا ،هي وضع قانون
انتخابي عادل ثم انتخابات نيابية ثم رئاسية» ،موضحا ً أنّ «ح ّل السلة الكاملة المتكاملة ال
يجده فقط عون وجعجع ،بل يحتاج إلى حوار وتوافق بين ك ّل اللبنانيين».
وتوقع نصرالله أن يخرج لبنان من إطار الح ّل اإلقليمي العام ،ال سيما من إطار األزمة
السورية« ،ألنها ليست أزمة داخلية فقط بل هي ضمن صراع إقليمي كبير ينعكس على
األرض السورية ،لك ّن لبنان يستطيع أن يخرج من أزمته وينتخب رئيسا ً ضمن سلة كاملة».
نص الحوار كامالً
وفي ما يلي ّ
المبنى الجديد للوزارة

{ بداية ،كيف ُتقيِّم مشهد معراب ووثيقة «إعالن النوايا»
بين «التيار» و«القوات» وما مدى حظوظها في النجاح؟

ـ منذ عودة العماد عون إلى لبنان وهو يسعى إلى جمع
المسيحيين واللبنانيين .الطرفان صادقان في هذه المبادرة
وم��ن واجباتهما تحصينها ،ك�� ّل ضمن فريقه السياسي.
وبمعزل عن وصول عون للرئاسة في الوقت الحالي ،ال نريد
إحراق المراحل ،فال ّ
شك أنّ هذه المبادرة فتحت الباب على
مصراعيه أمام إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية وأزالت
بعض األلغام ،ال سيما لغم تيار المستقبل الذي كان يقول
دائما ً إنني مع عون إذا استطاع تأمين الموافقة واإلجماع
المسيحي ،وهذا ما تحقق في اللقاء األخير في معراب.

{ ما هي حظوظ العماد عون في الوصول إلى الرئاسة
في ظ ّل استمرار «الفيتو» السعودي عليه؟

الفيتو السعودي ليس على وصول عون إلى الرئاسة ،بل
على أي رئيس يستطيع تغيير المعادلة الموجودة ويشارك
في القرار ويكون حاميا ً حقيقيا ً للدستور وللكيان اللبناني.
والسؤال :هل «المستقبل» مستعد أن يفي بالتزاماته مع عون
أم أنّ هناك «فيتو» إقليميا ً على وصول عون لكنّ «لمستقبل»
لم يعترف بذلك؟

{ النائب أحمد فتفت ق��ال إنّ موقف وزي��ر الخارجية
جبران باسيل في جامعة ال��دول العربية كان سببا ً كافيا ً
لرفض عون للرئاسة؟
ال أعتقد أنّ موقف باسيل في القاهرة هو سبب الرفض ،بل
هو حجة ،ما يعني أنّ هناك فيتو إقليمياً ،سعوديا ً بالتحديد،
على ع��ون وه���ذا م��ا ي��دح��ض ك�لام بعض م��س��ؤول��ي تيار
المستقبل بأنّ السعودية ال تتدخل في الملف الرئاسي وفي
الشأن الداخلي اللبناني ،ونحن اليوم بعد لقاء معراب نزعنا
االعتراض المسيحي على وصول عون إلى الرئاسة.

نصرالله متحدثا ً إلى الزميلة رمال

{ ما الذي دفع الرئيس سعد الحريري إلى التراجع عن
تأييد ترشيح العماد عون العام الماضي؟

لكنّ األمر يتعلق باألطراف اللبنانية كافة ،وليس فقط بالتيار
والقوات .النظام االنتخابي بين المختلط واألكثري قد يكون
األفضل ،كمرحلة أولى ،لنصل إلى النظام النسبي أو إجراء
إصالحات بالعملية االنتخابية ،ال سيما الرقابة .لن يتغير
النظام إذا لم يتغير قانون االنتخاب ال��ذي يأتي بالطبقة
السياسية نفسها.
إلى أي مدى يتخوف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط من دعم جعجع ترشيح عون للرئاسة؟
أعتقد أنه ال يزال ينتظر بعض المعطيات ليُحدِّد موقفه
النهائي ،ال سيما على الصعيد اإلقليمي.

لقاء م��ع��راب ك��ان نتيجة لمسار طويل بين «ال��ق��وات»
و«التيار» ،وليس هدفه الرئاسة ،بل سبقه مفاوضات وحوار
منذ العام  2015و ُترجم المسار اليوم بورقة النوايا حتى
وصلت إلى تب ّني جعجع لترشيح عون للرئاسة ،وال ّ
شك أنّ
مبادرة الحريري بترشيح سليمان فرنجية س ّرعت ما حصل
في معراب من قبل القوات.

هناك منافسة بين جعجع وفرنجية ،ويعتبر األول أنّ
وصول الثاني يعني القضاء عليه بشك ٍل كامل وهو قال ذلك،
ويعتبر أنه طالما ذهبنا إلى مرشح من  8آذار يجب أن نذهب
إلى الشخص األكثر تمثيالً وهو عون .نحن كفريق سياسي ال
نريد أن نخسر أحدا ً من حلفائنا ،خصوصا ً شخصية وطنية
ومه ّمة في الحياة السياسية كالوزير سليمان فرنجية
وانسحابه لصالح ع��ون يكون خدمة له وليس لعون أو
لـفريق  8آذار وأعتقد أنّ فرنجية بذكائه وشهامته يعرف أنّ
هذا هو الموقف األنسب.

ـ الحريري ك��ان صادقا ً في موافقته على ترشيح عون
للرئاسة لكنّ الفيتو السعودي على عون منعه من ذلك.
يجب أن نميّز ما بين شخص عون وفكره .فوصول عون،
وفق المعطى اإلقليمي ،يُعيد هيبة ودور رئيس الجمهورية
ويخلط األوراق الداخلية ،لجهة تنظيم العالقة بين رئيس
الجمهورية كسلطة وباقي السلطات وهذا ما ال يريده الكثير
من األطراف الداخلية والخارجية.

{ ألم يكن أفضل لو ت ّم اتفاق المصالحة بين عون وجعجع
من خ��ارج البوابة الرئاسية لكي ال يظهر أنّ عون تصالح مع
جعجع من أجل الرئاسة؟

{ م��ا ال��ذي يجعلكم واثقين بنوايا جعجع وأنّ مشهد
معراب ليس مجرد مناورة خصوصا ً أنه ينخرط في حلف
إقليمي؟

ال يمكن أن تستمر الحرب والخصام إلى النهاية ،خصوصا ً
بين طرفين محليين كالتيار والقوات ،وفي النهاية لن يتحول
التيار إلى القوات وال العكس ،بل سيكون هناك اختالف حول
ملفات عدة.

{ هل يمكن أن يكون انتخاب الرئيس هو الح ّل أم أنّ
الح ّل بسلة كاملة؟

خ��ارط��ة الطريق الوحيدة للخروج م��ن أزمتنا بوضع
قانون انتخابي عادل ثم انتخابات نيابية ثم رئاسية ألنّ
ك ّل استحقاق دستوري يأخذنا إلى الفراغ .السلة ال يجدها
فقط عون وجعجع ،بل تحتاج ك ّل اللبنانيين ،فعندما يطرح
السلة طرفان من جهة واحدة يزيد االنقسام الداخلي ،وحزب
الله هو من أبرز األطراف الذين يريدون انتخاب رئيس وهو
ال يعرقل االنتخاب ،لكنه ال يريد تكرار تحربة جديدة كتجربة
الرئيس ميشال سليمان.

{ هل تعتبر أنّ قانون االنتخاب دونه عراقيل؟

هناك لجنة تبحث هذا الموضوع بين «التيار» و«القوات»

شجع جعجع على كسر «الفيتو» السعودي
{ ما الذي ّ
وما هي الجهة التي يتظلل بها؟

{ لك ّن فرنجية أعلن استمرار ترشحه بعد لقاء معراب؟

أمامنا الكثير م��ن ال��وق��ت ،ول��ن ن��ح��رق ال��م��راح��ل ،لكنّ
فرنجية لن يكون حجر عثرة أمام وصول عون إلى رئاسة
الجمهورية.

{ هناك من يقول إذا لم تنجح ه��ذه المبادرة ستكون
خطيرة جدا ً على لبنان وسيكون نتيجتها فقط استهداف
مباشر لحزب الله وحشره وإظهار أنه عاجز عن إيصال

حرج ًا
حزب اهلل لي�س ُم َ
بعد لقاء معراب...
وعون يعرف َم ْن يريده
و َم ْن يرف�ضه

عون إلى الرئاسة؟

حزب الله غير ُمحرج ،فمن يعمل في ك ّل المنطقة لكي ال
يتغير وجهها لن يُحرج في هذا الموضوع .أما عون فهو يدرك
تماما ً من ال يريده رئيسا ً ومن يعمل لذلك ،ولو أنّ حزب الله
ال يريد عون لكان وافق على طرح فرنجية ولما اضطر األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن يعلن أنّ عون هو
الممر اإللزامي للرئاسة.

{ كيف تنظرون إلى موقف رئيس المجلس النيابي نبيه
بري وهل هو ُمح َرج بدوره؟

قد يكون ُمحرجاً ،كرئيس للمجلس النيابي ،ما بين تيار
المستقبل والعماد عون وفرنجية وال يستطيع عقد جلسة ال
يشارك فيها «المستقبل» .األمر يحتاج إلى وقت ،والسعودية
هي ال ُمعرقل الوحيد لوصول ع��ون إل��ى الرئاسة ،فلماذا
ستسلم ورقة أساسية اسمها لبنان في ظ ّل التفاوض على
ملفات المنطقة؟ يبدو أنّ أحدا ً لن يذهب إلى جلسة االنتخاب
قبل حصول توافق بين القوى السياسية.

رحب وزير خارجية قطر خالد العطية بلقاء معراب
{ ّ
وبدعم جعجع ترشيح عون وعالقة قطر جيدة مع روسيا،
فهل يمكن أن نشهد تحالفا ً جديدا ً سينجح في انتخاب عون
رئيسا ً مقابل فشل الجانب السعودي؟

الموقف القطري على إيجابيته ،ال يكفي ف��ي اللعبة
السياسية الداخلية التي تتكئ على معطى إقليمي إلنجاز
االستحقاق الرئاسي ،سننتظر تحوال ً إيجابيا ً على الخط
السعودي ـ اإليراني ويمكن أن يحصل تقاطع بين الطرفين
على انتخاب رئيس كما حصل خ�لال تشكيل الحكومة
الحالية.

{ هل تتوقع انتخاب الرئيس قريبا ً أم أنّ االستحقاق
ُم ّ
عطل حتى انتهاء األزمة السورية؟

لبنان سيخرج من الح ّل اإلقليمي العام ،ألنّ أزمة سورية
ليست فقط داخلية ،بل هي ج��زء من ص��راع إقليمي كبير
ينعكس على األرض السورية .لبنان يستطيع أن يخرج من
أزمته وينتخب رئيسا ً ضمن سلة كاملة.

يمكن متابعة هذا الحوار على قناة «توب نيوز»:
Webtv live youtube streaming
–channel: topnews

الأمم المتحدة :الحروب وانخفا�ض �أ�سعار النفط
�سبب تراجع النمو االقت�صادي في غرب �آ�سيا
أظهر تقرير األم��م المتحدة بشأن الحالة
والتوقعات االقتصادية لعام  2016الصادر
أم��س« ،أنّ النزاعات العسكرية وانخفاض
أسعار النفط ،إضافة إل��ى تعثر االقتصاد
العالمي في عام  ،2015تسببت بتراجع النمو
االقتصادي في غرب آسيا».
كما أظهر «أنّ متوسط نمو الناتج المحلي
اإلجمالي في غرب آسيا في عام  2015تراجع
إلى  2في المئة ،ويتوقع أن يشهد عام 2016
تسارعا ً متواضعا ً بنسبة  2.4في المئة ،ولكن
ينتظر أن يظ ّل النشاط االقتصادي في المنطقة
ضعيفا ً جداً ،مقارنة مع متوسط النمو خالل
ال��س��ن��وات الخمس ع��ش��رة الماضية .وفي
عام  ،2017يتوقع أن تستفيد االقتصادات
المصدرة للنفط من انتعاش معتدل في أسعار
النفط يؤدي إلى نسبة نمو في حدود  3في
المئة للناتج المحلي اإلجمالي اإلقليمي».
وبحسب التقرير« ،خ ّفت ضغوط التضخم
في معظم البلدان في ظ ّل االنخفاض العالمي
ألسعار السلع األساسية .وفي حين ت ّم احتواء
التضخم في العراق رغم الصراع المسلح،
ت��واص��ل التضخم المفرط ف��ي الجمهورية
العربية السورية في ع��ام  2015كنتيجة
مباشرة للقيود الحالية على الصرف األجنبي.
كما شهد اليمن ،في ظل اشتداد النزاع المسلح،

ضغوطا ً تضخمية عالية وتضخما ً قدر بنسبة
 22في المئة في عام .»2015
وأوض���ح أن��ه «ينتظر أن ت��واص��ل منطقة
غرب آسيا تسجيل أحد أعلى معدالت البطالة
بين الدول النامية .وال ينتظر أن تتحسن هذه
المعدالت في ظل البطالة الهيكلية الشديدة
االرتفاع ،خاصة بين الشباب ،وأيضا ً في ظ ّل
العديد من النزاعات المسلحة التي تتطلب
حلوال ذات مدى أطول .وفي األردن ولبنان ،من
المتوقع أن تشهد اآلفاق االقتصادية تحسنا
خالل الفترة قيد الدرس ،إال أنها ستظل مرتبطة
بالنزاع في الجمهورية العربية السورية.
ويستفيد كال البلدين من التحويالت المالية
المرسلة من المواطنين المهاجرين العاملين
في القطاعات غير النفطية في بلدان مجلس
التعاون لدول الخليج العربي».
ولفت التقرير إل��ى أن��ه «ن��ظ��را ً النخفاض
أسعار النفط ،ستعتمد آفاق النمو في البلدان
المصدرة للنفط بشكل أكبر على األنشطة
االقتصادية غير النفطية .وفي قطر والمملكة
العربية السعودية ،حيث االحتياطيات
المالية كبيرة بما فيه الكفاية ،واصل اإلنفاق
المالي على مشاريع البنية التحتية دعم
نمو الناتج المحلي اإلجمالي في عام ،2015
وسيستمر على نفس النسق ،وإن بشكل أقل،

في عام  .2016فالمملكة العربية السعودية
لديها مخزون احتياطي كاف لتغطية ما يقرب
من  5.3سنوات من العجز المالي المتوقع
لعام  .2015في المقابل ينتظر أن يشهد العام
القادم ضبط أوضاع المالية العامة في العديد
من البلدان األخرى في المنطقة».
وذك��ر ب��أنّ «العائدات المالية في البلدان
المصدرة للنفط تراجعت مع انخفاض أسعار
النفط ،ما يحد من مجال التدابير المالية
لمواجهة التقلبات الدورية إزاء تباطؤ الطلب
العالمي ،كما أدى إلى عملية تعديل مالي،
وخفض اإلن��ف��اق وإص�لاح��ات في سياسات
ال��دع��م .فقد قامت ك��ل م��ن البحرين وعمان
بخفض دعم بعض المواد الغذائية .وهناك
أيضا مجال لخفض دعم الوقود في العديد
من البلدان .فمتوسط معدالت دعم الوقود
األح��ف��وري في البلدان المصدرة للنفط في
المنطقة من بين أعلى المعدالت في العالم،
إذ تتراوح بين  53.3في المائة في العراق
و 78.5في المئة في قطر .ورغ��م ذلك يمكن
أن تمثل معالجة الدعم تحديا سياسيا .ففي
ع��ام  2014ق��ام اليمن بإصالحات لخفض
دع��م ال��وق��ود لكنه ت��راج��ع عنها بعد أشهر
بسبب ازدي���اد االض��ط��راب��ات االجتماعية.
وتظل توقعات العائدات عموما ضعيفة سواء

بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط أو ذات
االقتصادات األكثر تنوعاً .وبالنسبة لبعض
البلدان مثل األردن واليمن ،صارت المساعدات
الخارجية المباشرة وغير المباشرة أساسية
للحفاظ على مستويات اإلنفاق».
وأش��ار إلى أنّ «االضطرابات الجغرافية
السياسية والنزاعات المسلحة واألزم��ات
اإلنسانية تظل عبئا ثقيالً على اقتصادات
ال��ع��راق وال��ج��م��ه��وري��ة العربية السورية
واليمن .وتجتاح العراق والجمهورية العربية
السورية على وج��ه الخصوص صراعات
أدت إل��ى دم��ار كبير في بناها االقتصادية.
وتبرز آثارها على المالية العامة من خالل
تزايد اإلنفاق ،وعلى االستثمارات األجنبية
المباشرة والسياحة في المنطقة .وقد تسببت
الكلفة الكبيرة للنزاعات في فرار أعداد كبيرة
من الالجئين إلى أوروب��ا .وتشمل المخاطر
السلبية الرئيسية ف��ي غ��رب آسيا امتداد
النزاعات إل��ى خ��ارج ال��ع��راق والجمهورية
العربية السورية واليمن ،وانخفاضا للطلب
الخارجي على النفط ،وال��ذي ربما نتج عن
كساد اقتصادي أكثر وضوحا في الصين،
إضافة لنزوح أكبر لرؤوس األم��وال وارتفاع
أسعار الفائدة المرتبطة بتشديد السياسة
النقدية في الواليات المتحدة».

افتتح وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ،ممثالً رئيس
الحكومة تمام س�لام ،المبنى المركزي الجديد للوزارة
في منطقة بئر حسن قرب مستشفى بيروت الحكومي
الجامعي ،على أن يتم االستغناء عن المكاتب التي كانت
تستخدمها وزارة الصحة سابقا ً في منطقة المتحف.
وبهذا المبنى الذي يض ّم مكتب الوزير ومختلف أقسام
الوزارة ،تكون وزارة الصحة ،األولى في لبنان التي تنفذ
الموحد للمعامالت في الطابق األرضي للمبنى.
الشبّاك
ّ
وك��ان الحجر األس��اس للمبنى ُوض��ع في عهد الوزير
السابق للصحة محمد خليفة بتاريخ  ،2010-9-1قبل
أن يتابع الوزير السابق للصحة علي حسن خليل آنذاك
إجراءات وضع المبنى قيد االستخدام ،وصوال ً إلى إنهاء
األعمال فيه وافتتاحه اليوم ،في حضور رئيس مجلس
اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر ،والمدير العام لوزارة الصحة
وليد عمار ،وموظفي الوزارة.
وب��دأ حفل االفتتاح ،بكلمة للجسر لفت فيها إل��ى أنّ
«بداية المشروع كانت مع الوزير خليفة ،ثم قام الوزير
خليل بجهد جبار لنقل مبنى وزارة الصحة من المتحف
إلى بئر حسن ،قبل أن يأتي الخير على أيدي الوزير وائل
أبو فاعور» .وأوضح أنّ «الدولة اللبنانية التي باتت فوق
خط الفقر ،لم تعد تستطيع تأمين قروض خارجية إلنشاء
مبانٍ حكومية ،لذلك ت ّم تنفيذ المشروع على مراحل ثالث
لمدة خمس سنوات ،وأنجز قبل انتهاء المهلة التعاقدية
لتدشينه».
ووصف المشروع بـ«أكثر من ض��روري ،خصوصا ً أنّ
وزارة الصحة على غرار وزارت��ي الداخلية والتربية من
أكثر الوزارات التي تستقبل الناس يومياً» ،وشكر ك ّل من
ساهموا في المشروع« ،وال سيما سفارة اإلمارات العربية
المتحدة التي قدمت األرض التي سيتم استعمالها كمرآب
خاص بالوزارة».
وأمل أبو فاعور ،من جهته« ،أن يكون في هذا اإلفتتاح

ما يشير إلى أنّ هناك نبضا ً مستمرا ً في هذه الدولة في
زمن االحتضار السياسي والمؤسساتي ال��ذي نعيشه،
يوجه هذا اإلفتتاح رسالة للمواطن اللبناني مفادها
وأن ّ
أنّ هناك من ال يزال يهتم بالمحافظة على الدولة وبتقليل
معاناة المواطن».
أض��اف« :إنّ أكثر ما يعنيه في االنتقال إل��ى المبنى
الجديد ،فضالً عن جمال المبنى ورقيّه ،هو وضع ح ّد لما
كان يواجهه المواطن من معمودية االنتظار أمام مصاعد
وزارة الصحة القديمة ،إذ كان البعض من المرضى أو
أهاليهم يضطر إلى المكوث أمام المصعد لحوالى ربع أو
نصف ساعة ،قبل أن يصل إلى المكتب الذي كان يريد أن
يقضي خدمة فيه».
وق���ال« :نتمنى أن نكون م��ن خ�لال ه��ذا الهيكل من
الحجارة ،نبني هيكالً صحيا ً يخدم المواطن ،وأن تبقى
وزارة الصحة وزارة المواطن اللبناني وتحديدا ً الفقير
اللبناني ،وال���وزارة التي تقف إل��ى جانب المحتاجين
والمرضى ،ووزارة مفهوم الوظيفة االجتماعية الدولة .كما
نتمنى أن نعيد ،إلى جانب الهيكل الصحي ،ترميم هيكل
المؤسسات اللبنانية ،ونأمل في حمأة الصراعات الحالية
حول االستحقاق الرئاسي ،أن نتجه إلى ما يقود لبنان إلى
ب ّر األمان دستوريا ً ومؤسساتيا ً واقتصاديا ً وأمنياً».
وختم« :من باب اإلنصاف ،بدأ المشروع مع الوزير
خليفة واستمر العمل به من قبل الوزير خليل الذي استكمل
المتابعة واإلهتمام بإنجازه من موقعه الحالي كوزير
للمال .ولوال دعمه ،لما كنا هنا اليوم .كما نشكر رئيس
الحكومة تمام سالم لرعايته ،ليس هذا النشاط فحسب،
بل كل ما تقوم به وزارة الصحة من أنشطة فكان من أبرز
الداعمين لك ّل خطواتها».
ووع��د أب��و ف��اع��ور ب��أن «تبقى وزارة الصحة وزارة
المواطن والفقير والمريض من دون تمييز بين طائفة أو
حزب أو منطقة أو انتماء».

مهمة»
ّ
رحب برفع العقوبات عن �إيران معتبراً �أنه «خطوة ّ

زمكحل :العالقات اال�ستثمارية
�ستكون تكاملية ولي�ست تناف�سية
رحب رئيس «تج ُّمع رجال األعمال
اللبنانيين» الدكتور ف��ؤاد زمكحل،
ببدء تنفيذ االت��ف��اق ال��ن��ووي ورفع
العقوبات عن الجمهورية اإلسالمية
اإلي��ران��ي��ة ،واص��ف��ا ً ه���ذه الخطوة
بـ«المهمة ،على أكثر من صعيد»،
معلنا ً «أنّ رجال األعمال في لبنان
كانوا في انتظار هذه الخطوة».
وع��رض زمكحل ف��ي حديث إلى
وك��ال��ة األن��ب��اء اإلي��راي��ن��ة «إرن���ا»،
الجولة «االستكشافية» التي قام
بها على رأس وف��د كبير من رجال
األعمال اللبنانيين إلى طهران قبل
شهر ونصف تقريباً ،الفتا ً إلى أنها
«كانت زيارة ناجحة وكان لها طابع
اقتصادي وإنمائي بامتياز».
وتوقع زمكحل «أن تشهد العالقات
اللبنانية ـ اإليرانية ،بداية استثمار
من قبل رجال األعمال اللبنانيين في
المرحلة األول��ى في قطاع الخدمات
والشركات في الجمهورية اإلسالمية
اإلي��ران��ي��ة ،م��ن خ�لال بناء شركات
لبنانية متآزرة مع شركات إيرانية
بهدف تطوير العالقات التجارية بين
السوقين اللبنانية واإليرانية».
وعلى صعيد القطاع المالي ،رأى
زمكحل أنّ «أح��د أوج��ه أهمية رفع
العقوبات عن إيران يبرز في اإلفراج
المنتظر عن األموال اإليرانية المجمدة
ما سيفضي إلى ضخ سيولة كبيرة
في السوق المالية في هذا البلد».
وإذ ل��ف��ت إل���ى «إب�����داء ال��ق��ط��اع
المصرفي في اي��ران اهتماما ً الفتا ً
بالمصارف اللبنانية» ،علق زمكحل
على رف��ع حظر شبكة SWIFT
(المجتمع العالمي لالتصاالت المالية
بين البنوك) عن البنوك اإليرانية،
بالقول« :إنّ ذلك سيسمح للبنوك

اإليرانية بدخول الدورة االقتصادية
العالمية وإج���راء تحويالت مالية
من الداخل إلى الخارج» ،مشيرا ً إلى
«ردة فعل السوق المصرفي اللبناني
التي تترقب كيفية تداول المصارف
ال��ع��ال��م��ي��ة ب��ه��ذا األم�����ر ،وت��ع��ام��ل
ال��م��ص��ارف األميركية واألوروب��ي��ة
معه».
ووصف خطوة رفع الحظر بأنها
«م��م��ت��ازة ج����داً» ،م��ش��ي��را ً إل��ى «أنّ
 SWIFTستسهل التواصل والتبادل
المالي بين إيران والعالم ،خصوصا ً
أنه سيعقبها تحويالت تقدر بـ150
مليار دوالر من األم��وال التي سيفك
الحظر عنها بعد رفع العقوبات ،وهو
ما يبين أنّ االقتصاد اإليراني سيشهد
هذا العام نموا ً يقدر ما بين  5و 7في
المئة وهو أفضل نمو اقتصادي في
المنطقة لعام .»2016
وأكد زمكحل «أنّ رفع العقوبات
عن طهران من شأنه تنمية العالقات
بين الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

والجمهورية اللبنانية» ،مشيرا ً إلى
«أنّ التش ُّنج الحاصل في المنطقة من
شأنه أن ينعكس سلبا ً على التبادل
التجاري واالستثماري».
وأع��رب عن تمنياته ب��أن « ُي��زال
ه��ذا التشنج ف��ي أس��رع وق��ت ،ألنّ
من ش��أن ذل��ك أن يفتح الباب على
مصراعيه علي تبادل واسع وتطور
في العالقات بين لبنان وإيران».
وذ ّك���ر زمكحل ب���أنّ وف��د تج ُّمع
رج��ال األعمال اللبنانيين كان أول
من زار طهران الستكشاف األسواق
وسبل االستثمار ف��ي الجمهورية
اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة ،م��ؤك��دا ً «أنّ
أعضاء الوفد لمسوا خالل الزيارة
انفتاح رجال األعمال اإليرانيين على
نظرائهم اللبنانيين» ،مشيرا ً إلى
«أنّ العالقات االستثمارية مع إيران
ستكون تكاملية وليست تنافسية،
وعالقة تآزر وإيجابية».

وفد من جمعية الم�صارف �إلى الواليات المتحدة
ي��غ��ادر وف���د م��ن مجلس إدارة
جمعية المصارف اليوم في زيارة
إلى الواليات المتحدة األميركية تمتد
حتى  29كانون الثاني الحالي.
وأعلن بيان للجميعة أنّ الوفد
سيعقد لقاءات عمل في نيويورك
مع مسؤولين في بنك االحتياطي
الفدرالي ومع المديرين التنفيذيين
في المصارف األميركية المراسلة
ـ بنك أوف نيويورك ،سيتي بنك،
جي.بي.مورغن ،ستاندرد تشارترد
بنك وإش.إس.بي.سي.HSBC.

في السياق نفسه ،ي��زور الوفد
واشنطن ويعقد اجتماعات عمل
مع مسؤولي البيت األبيض ووزارة
الخزانة األميركية ووزارة الخارجية
المعنيين بالشأن المصرفي والمالي،
باإلضافة إل��ى أعضاء بارزين من
لجنتي الخدمات المالية والمصارف
في الكونغرس األميركي ،وبعضهم
من أصل لبناني.
ويحمل وفد الجمعية في زياراته
ه��ذه مجموعة القوانين المالية
األربعة الهامة التي أقرها المجلس

النيابي اللبناني وال��ت��ي ج��اءت
لتعكس التزام الدولة اللبنانية،
إضافة إلى المصارف ،بقواعد العمل
وبالمعايير المصرفية والمالية
العالمية المرعية اإلجراء ،خصوصا ً
األميركية منها ،كون معظم عمليات
ال��ق��ط��اع المصرفي اللبناني مع
ال��خ��ارج وت��م��وي��ل ت��ج��ارة لبنان
الخارجية وتحويالت اللبنانيين
ت��ت��م ب���ال���دوالر األم��ي��رك��ي وع��ب��ر
حسابات المراسلة مع المصارف
في نيويورك.

