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حمليات

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» � ّأن «الم�ستقبل» تنازل بقبوله بيان الحكومة لخوفه من ارتدادات �أمنية ِّ
تهدد اال�ستقرار

زهرمان :اال�ستقالة �سبب الخالف مع ريفي
والحريري ِّ
يف�ضل التريُّث وال�صبر لم�صلحة البلد

لبى وزيرا الصناعة حسين الحاج حسن واالقتصاد والتجارة آالن
حكيم دعوة المدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرن لزيارة
المعهد وتفقد المختبرات فيه ومراكز األبحاث والدراسات ،واالطالع
على آليات العمل ،في حضور المديرة العامة لوزارة االقتصاد عليا
عباس ،المدير العام للحبوب والشمندر السكري حنا العميل ،المدير
العام لمؤسسة المقاييس والمواصفات «ليبنور» لينا درغام ومديري
ورؤساء األقسام في المعهد ومستشاري الوزيرين.
ب��داي��ة ،أش��ار الفرن إل��ى أنّ «المعهد ينتهج سياسة تطويرية
وتحديثية وبحثية ورقابية على أعلى المستويات والمعايير الدولية،
بالتعاون مع مختلف الوزارات واالدارات العامة من جهة ،ومع القطاع
الخاص من جهة أخرى».
وقال« :تبذل هذه الجهود الكبيرة من قبل كوادر وموظفي المعهد في
إطار سياسة واستراتيجية بعيدة المدى وضعناها لتحقيق األفضل
للمواطن اللبناني ،ويتم هذا األمر بالتعاون مع وزير الصناعة».
ورأى حكيم ،من جهته« ،أنّ المعهد قدوة لسائر إدارات الدولة،
بعد ما حققه من إنجازات كبيرة على مستويات ونشاطات اقتصادية
وصناعية وبحثية وتجارية عديدة».
ولفت إلى أنّ «عالقة وزارة االقتصاد مع المعهد عالقة عمل وتعاون
كبيرة ومستمرة .وهناك ما نسبته  80في المئة تقريبا ً من النشاط
المشترك ،من هنا حرصنا على االلتزام بالمعايير الدولية والوطنية».

حاورته روزانا رمال ـ تحرير محمد حمية
أك��د عضو كتلة «المستقبل» النيابية ال��ن��ائ��ب خالد
زه��رم��ان أنّ «المستقبل رض��خ وت��ن��ازل بقبوله بيان
ال��ح��ك��وم��ة األخ��ي��ر ل��خ��وف��ه م��ن ارت������دادات أم��ن��ي��ة تهدِّد
االستقرار في لبنان» ،معتبرا ًأنه «لوال سطوة السالح لما
كان فريق  14آذار ليوافق على هذا البيان الذي لم ُيرض
السعودية أي��ض��اً» ،موضحا ً أنّ «ق��رار السعودية منع
مواطنينها من السفر إلى لبنان ودعوتها رعاياها إلى
مغادرته ،جاء نتيجة رفضها البيان الذي لم يغير شيئا ً
في موقف لبنان تجاه السعودية».
وأشار زهرمان في حوار مشترك بين صحيفة «البناء»
وشبكة «ت��وب نيوز» إل��ى أنّ ما يقوله وزي��ر الخارجية
جبران باسيل « ُيجافي الحقيقة ويناقض البيان الوزراي،
ألنّ السعودية أكثر دولة تفهمت التركيبة اللبنانية وهي
ال تق ّوي فريقا ً على آخر كما تفعل إيران».
وداف����ع زه���رم���ان ع��ن وزي����ر ال��ع��دل أش����رف ريفي،
موضحا ً أنّ األخير «ليس من ضمن منظومة المستقبل
بل هو حليف وخالفنا معه حول إصراره على االستقالة
من الحكومة وقلب الطاولة لك ّن الرئيس سعد الحريري
ّ
فضل التريث والصبر لمصلحة البلد».
وفي الملف الرئاسي ،اعتبر زهرمان أنّ «الحريري
أق���دم على خ��ط��وة ترشيح فرنجية ل��وج��ود خطر من
استمرار الفراغ يصل ح ّد تهديد الكيان والجمهورية»،
مشككا ً بدعم حزب الله ترشيح عون للرئاسة ،وقال:
{ هل يمكننا أن نعتبر أنّ المواقف السعودية األخيرة
تجاه لبنان بداية لتصعيد سيتطور أكثر؟

المواقف العربية وال��ت��زام لبنان باإلجماع العربي
ال يتناقضان مع سياسة النأي بالنفس ،ألنّ لبنان من
مؤسسي جامعة ال��دول العربية ولديه التزامات دولية
ِّ
وعربية ال يستطيع ال��خ��روج منها تحت عنوان النأي
بالنفس .السعودية كان لديها الكثير من الصبر على تح ُّمل
األذية والشتائم التي تعرضت لها في المرحلة السابقة،
رغم م ّد المملكة يد العون إلى لبنان في ك ّل المرحل ،منذ
الحرب األهلية وقدمت هبة غير مسبوقة تمثلت في أربعة
مليارات ،ورغم ذلك كان ر ّد الجميل لها ال يتماشى مع حجم
وقوفها إلى جانب لبنان ،لكنّ الذي «قسم ظهر البعير» هو

�إما انتخاب رئي�س من
المر�شحين الحاليين
و�إما الذهاب �إلى مر�شح
توافقي من خارج
الأقطاب واال�صطفافات
عدم وق��وف لبنان الرسمي إلى جانب المملكة في قمتي
القاهرة وجدة ،وقد استغربت السعودية هذا الموقف.

{ ف��اج��أت السعودية لبنان وض ّمته إل��ى م��ا ُيس ّمى
«التحالف اإلس�لام��ي ض�� ّد اإلره���اب» من دون أن تنتظر
موقف الحكومة رغ��م امتعاض ع��دة أف��رق��اء م��ن إدخال
لبنان في هذا التحالف .كيف تفسرون ذلك؟

ـ لبنان عضو ف��ي منظمة ال���دول اإلسالمية واتصال
السعودية برئيس الحكومة تمام سالم بشأن هذا األمر كان
نوعا ً من إعالن النوايا والسعي إلى ض ّم لبنان إلى التحالف،
لكنّ هذا األمر يعود للدولة اللبنانية ويجب مناقشه في
الحكومة واتخاذ القرار بشأنه وفقا ً للسبل الدستورية.
المشكلة األساسية للسعودية هي رفض لبنان ض ّم صوته
خص إدانة االعتداء على السفارة
إلى اإلجماع العربي فيما ّ
السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد.

{ لك ّن ال��وزي��ر باسيل أعلن رفضه واستنكاره لهذا
االعتداء وحتى إي��ران رفضت ذل��ك ،فهل هذا خ��روج عن
اإلجماع العربي؟

السعودية عاتبة على الموقف الرسمي الرمادي وموقف
الخارجية اللبنانية في قمة القاهرة ،واستنكار باسيل
الحقا ً في أحد االجتماعات ال ينفي أنّ لبنان أبعد نفسه عن
االنضمام إلى اإلجماع العربي في استنكار االعتداء على
السفارة والقنصلية.

{ الرياض دعمت اتفاق اللبنانيين على سياسة النأي
بالنفس عن األزم��ة السورية ،فأين المفاجئ في موقف
لبنان في الجامعة العربية الذي استند إلى سياسة النأي
بالنفس عن باقي األزم���ات ،ول��م��اذا ال تتفهم السعودية
التركيبة اللبنانية؟

ينص على االلتزام
البيان ال���وزاري لهذه الحكومة
ّ
بمقرارات الحوار الوطني في المجلس النيابي والقصر
تنص على التزام سياسة تحييد لبنان
الجمهوري التي
ّ
وال��ن��أي بالنفس ،ع��دا االل��ت��زام بالقضية الفلسطينية
وبالشرعية الدولية وباإلجماع العربي .ما يقوله باسيل
بعيد عن الحقيقة ويناقض البيان الوزراي ،السعودية أكثر
دولة تفهمت التركيبة اللبنانية وال تقوي فريقا ً على آخر كما
تفعل إيران .لقد وافقنا على البيان األخير للحكومة خوفا ً
م ّنا على االستقرار.

{ أال تعتقد أنّ هناك أسبابا ً أخرى كانت تعرقل تنفيذ
الهبة السعودية قبل موقف باسيل في الجامعة العربية
وحتى قبل مواقف حزب الله ض ّد السعودية بسبب حرب
اليمن؟

ـ المكرمة السعودية تنقسم إلى قسمين ،األولى عبارة عن
 3مليارات والثانية بقيمة مليار وهذا المبلغ عليه إشكالية
ألنه أقر من أموال الملك عبدالله الخاصة وحصلت إشكاليات
الحقا ً بصرفه بعد توزيع التركة على الورثة .أما هبة الـ3
مليارات ،فقد ت ّم توقيع ك ّل العقود الالزمة المتعلقة بها بين
السعودية وفرنسا ووضع جدولة تصنيع وتسليم ،لكنها
تأخرت العتبارات الروتين اإلداري وموضوع التصنيع
وهي ترتبط بتسليم فرنسا هذه األسلحة الثقيلة للبنان.

{ هناك حديث عن عالقة غير جيّدة بين السعودية
وفرنسا منذ االن��ف��ت��اح الفرنسي على إي���ران والتعاون
التجاري بينهما ،وهناك من قال إنّ إلغاء الهبة كان نتيجة
هذه العالقة؟

هذا خالف إقليمي ـ دولي ال يعنينا ،ولو كان صحيحا ً
لكانت السعودية طلبت من فرنسا وقف تصنيع األسلحة،
لكنّ المصادر الفرنسية تقول إنه ال يوجد أي طلب سعودي
لوقف التصنيع.

{ لكن هناك معلومات عن امتعاض فرنسي من القرار
السعودي بوقف الهبات؟
فرنسا وقفت متفرجة مع الواليات المتحدة لسنوات على
لبنان وهو يعاني ولم تقدما شيئاً ،على فرنسا أن تقدم

للبنان ثم تنتقد السعودية .السعودية مأخذها على موقف
رسمي ضدّها في الجامعة العربية وليس على موقف
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وحزب الله،
والقول إنّ هذا الموقف ت ّم تنسيقه مع رئيس الحكومة ع ّقد
األمور أكثر لكنّ الرئيس تمام سالم نفى وجود أي تنسيق،
خص ذكر حزب الله ،لكن في موضوع
وقال إننا نسقنا بما ّ
عدم استنكار االعتداءات على السفارة السعودية في إيران
لم ننسق.

{ هل تعتقد أنّ السعودية أمس هي نفسها السعودية
اليوم؟

السعودية ما زال��ت إل��ى جانب لبنان ،ال تتخلى عن
اللبنانيين بل لديها مشكلة مع هذه السلطة والمنظومة
اللبنانية الفاسدة التي هي اليوم رهينة في يد حزب الله.
قام الرئيس سالم بجهد كبير إلقناع فريق معين لحضور
وزرائ��ه الجلسة الحكومية إلخ��راج البيان في الحكومة،
نحن نرضخ ونتنازل لخوفنا من ارت��دادات أمنية وتهديد
االستقرار في لبنان ،لكنّ حزب الله حشرنا في الزاوية،
إما الرضوخ وإما الذهاب إلى حرب في ك ّل الملفات ،وما
صدر عن الحكومة خير دليل ولوال سطوة السالح لما كان
فريق  14آذار ليوافق على البيان الذي لم يُرض السعودية
أيضا ً وقرارها منع مواطنيها من السفر إلى لبنان ودعوتها
رعاياها إلى مغادرته ر ّد على رفضها البيان الذي لم يغير
شيئا ً في موقف لبنان تجاه السعودية.

{ ما هي أسباب التباعد بين الرئيس سعد الحريري
والوزير أشرف ريفي؟

في تيار المستقبل وقوى  14آذار نقف على ح ّد السكين،
إما ندفع إلى التنازل في مكان ما وإما نتخذ موقفا ً حاسما ً
ربما تكون تداعياته خطيرة .الرئيس الحريري يقول إننا
مستمرون في الحوار مع حزب الله ،رغم أنه ال يُترجم على
األرض ،لتخفيف االحقتان واالحتكاك بسبب تص ُّرفات
سرايا حزب الله ،ووافقنا على صورة بيان ال تمثل صورة
لبنان وال ترضي اللبنانيين .الوزير ريفي ليس من ضمن
منظومة «المستقبل» بل هو حليف وخالفنا معه أنه يقول
«طفح الكيل» وآن األوان لكي نخرج من الحكومة ونقلب
الطاولة لكنّ الحريري يقول علينا أن نصبر وهناك مصلحة
البلد ،لذلك فإنّ الخالف ليس استراتيجيا ً بل حول مقاربة
الملفات وطريقة التعاطي معها.

لم ال�شارع
ريفي يحاول ّ
لأنّ النا�س كفرت بنا
وتكونت لديها �شكوك ب�أنّ
ّ
االعتدال لن ي�ؤدي �إلى
نتيجة ما �أ�ضعف ثقتها
بتيار الم�ستقبل
{ يقال إنّ مرجعية ريفي ف��ي السعودية أصبحت
قوية ،فهل ج��اء ق��رار استقالته وخروجه عن الحريري
ارتجالياً؟

س��ب��ق وات��خ��ذ ري��ف��ي ق����رارات ال تتماشى م��ع رؤي��ة
«المستقبل» ،وموضوع استقالة وزراء التيار ُطرح ويُطرح
بشك ٍل يومي في اجتماعاتنا وهناك أط��راف داخل التيار
تريد وقف الحوار مع حزب الله والخروج من الحكومة ،لكنّ
المنظم في المستقبل عليه أن يلتزم بقرار التيار ،أما ريفي
فهو غير منظم ولديه هامش ليقول ال.

{ ما هو سبب تكون ه��ذه القاعدة الشعبية المؤ ّيدة
لريفي التي نشاهدها في طرابلس؟
تصب
سياسة حزب الله بحشر «المستقبل» في الزاوية
ّ
في صالح التطرف وتضعفنا وأحد حسنات مواقف ريفي
أنه يحاول ل ّم الشارع ،ألنّ الناس كفرت بنا وتك ّونت لديها
شكوك بأنّ االعتدال لن يؤدي إلى نتيجة ما أضعف ثقتها
بتيار المستقبل ،وهذا أحد األخطاء ال ُمميتة التي يرتكبها
ّ
بحق «المستقبل» وسيدفع الجميع ثمنه في
حزب الله
المستقبل.

{ ُي��ق��ال إنّ ريفي يل ّم ال��ش��ارع الطرابلسي م��ن أجل
التغطية على فضيحة إرس��ال مقاتلين لبنانيين للقتال
في الحرب السورية ودعمه للمجموعات المسلحة فيها
وفشل رهانه على إسقاط النظام ،ما رأيك؟

ال شك أنّ مجموعات من طرابلس ذهبت إلى سورية
للقتال إلى جانب المعارضة وكنا نمنعهم من ذلك ونقول
لهم إنّ هذا القتال ال يقدم وال يؤخر ألنّ القضية السورية أكبر
من لبنان .ال دور لريفي في إرسال مسلحين إلى سورية ،أما
في موضوع طرابلس ،فهناك بؤرة أمنية مغطاة إقليميا ً
ومحليا ً وكانت تستخدم إلرسال رسائل سياسية ،ما دفع
بعض الشبان في طرابلس إلى حمل السالح للدفاع عن
أنفسهم ومنطقتهم ض ّد مسلحين في جبل محسن ،وتطور
األمر الحقا ً إلى مجموعات قامت بأعمال إرهابية واعتدت
على الجيش وه��ؤالء يجب أن يُحاكموا ،لكنّ ريفي قصد
بقوله هؤالء «أوالدي» ،من يدافع عن منطقته وليس من
اعتدى على الجيش أو فجر أحزمة ناسفة في الضاحية
الجنوبية ،والحقا ً جاء القرار بسحر ساحر لتطبيق الخطة
األمنية في طرابلس ،ما يعني أنّ هناك قرارا ً سياسيا ً بإبقاء

وقال« :يجب أن تبذل الجهود الكبيرة لتصحيح أي خلل قائم يقع ليس
بسبب آلية المعايير الموضوعة ،وإنما بسبب قلة التنسيق في بعض
األحيان بين االدارات .ومن هنا دعوتنا إلى رفع التعاون وتفعيله
بين مختلف الوزارات واإلدارات المعنية وال سيما مع الجمارك بهدف
االرتقاء إلى مستوى أعلى من الخبرات والمعرفة وتحسين األداء
وص��وال ً إلى تحقيق الهدف المشترك المنشود وهو نمو االقتصاد
الوطني وحماية المواطن اللبناني».
أما الحاج حسن ،فرأى «أنّ معهد البحوث الصناعية بات حاجة
كبيرة على الصعيد الوطني كونه يلبي طلبات ال��وزارات واإلدارات
العامة ،إلى جانب تلبيته الخدمات االقتصادية والصناعية والبحثية
واالختبارية للقطاع الخاص والصناعي بوجه خاص .وهو يخدم
وزارة االقتصاد والتجارة لناحية مسؤوليته عن إج��راء الفحوص
المخبرية للقمح المستورد .كما يجري سائر الفحوص لغالبية
المنتجات المستوردة والمصنعة محليا».
وت��اب��ع« :طموحنا أن يحافظ المعهد على كونه قطبا ً جاذبا ً
ومساندا ً للنشاط البحثي واالبتكاري والمختبري في لبنان وعلى
صعيد المنطقة ،من خالل دعمنا المتواصل له ومن خالل تأمين شبكة
تواصل وتعاون بينه وبين مؤسسة ليبنور وسائر الوزارات واإلدارات
العاملة».

تجمع رجال الأعمال و«�إنجاز»
مذكرة تفاهم بين
ُّ

زهرمان متحدثا ً إلى الزميلة رمال

«ال يستطيع ح��زب الله إلزامنا بانتخاب ع��ون ،وندعو
الجميع للنزول إلى المجلس النتخاب الرئيس وإذا فاز
عون سنذهب إلى الرابية ونبارك له ونعتبره رئيسا ً لك ّل
اللبنانيين ،لكننا حاليا ً ال نريده رئيساً».
وخيّر زهرمان الفريق اآلخر بين انتخاب رئيس من

الحاج ح�سن وحكيم يزوران معهد البحوث ال�صناعية:
بات حاجة كبيرة على ال�صعيد الوطني

المرشحين الحاليين وبين الذهاب إلى مرشح توافقي من
خارج األقطاب األربعة واالصطفافات الحزبية» ،وربط
بين التسوية الرئاسية في لبنان والتسوية الشاملة في
المنطقة« ،التي لم تنضج بعد».
نص الحوار كامالً:
وفي ما يلي ّ
هذا الجرح األمني مفتوحاً.

{ هل تخشون اهتزازا ً أمنيا ً في لبنان؟

المخاوف موجودة دائماً ،لكنّ رهاننا على وج��ود غطاء
دولي وإقليمي بمنع االنفجار األمني وعلى بعض العقالء الذين
يعملون لتحصين الساحة الداخلية .استقرار لبنان معجزة في
ظ ّل ما يحصل في المنطقة ،الجميع خاسر إذا اهت ّز االستقرار.

{ م��ب��ادرة رئيس ح��زب «ال��ق��وات» سمير جعجع بدعم
ترشيح العماد ميشال عون والمصالحة المسيحية أظهرت
األول كزعيم حريص على حقوق المسيحيين وحولته إلى
زعيم لمسيحيي  14آذار ،فهل بات الحريري يواجه مشكلة
زعامة جعجع المسيحية وريفي السنية؟

مهب الريح إذا لم
الحريري وصل إلى قناعة بأنّ البلد في ّ
ُتج َر انتخابات رئاسية ،وأقدم على خطوة ترشيح فرنجية
لوجود مخاوف من استمرار الفراغ تصل ح ّد تهديد الكيان
والجمهورية ،لكن هناك فريقا ً ينتظر الخارج لتحسين شروطه
في الداخل.

{ في أي مرحلة أصبحت مبادرة ترشيح فرنجية وهل
يبذل الحريري جهودا ً إلقناع حلفائه به؟

الحريري يقوم باتصاالت على هذا الصعيد ،وال «فيتو» لدينا
على أحد ،فلننزل إلى المجلس النيابي بما أنّ كال المرشحين
من  8آذار.

{ لك ّن  8آذار لن يذهب إلى المجلس بمرشحين ،كما أنّ
فرنجية أعلن أنه لن يشارك في أي جلسة إال بمشاركة حزب
الله؟

فرنجية يعني أنه ينزل إلى المجلس إذا نزل حزب الله،
وبالتالي األمر مرتبط بالحزب.

{ أال ت��رى إيجابية ف��ي موقف ح��زب الله بأنه ال يريد
إيصال مرشحه عون من دون التوافق مع الجميع ال سيما
«المستقبل»؟

أشك أن يكون حزب الله يريد عون ،كما أنه ال يستطيع
إلزامنا بانتخابه ،إذا نزلنا إلى المجلس وفاز عون سنذهب
إلى الرابية ونبارك له ونعتبره رئيسا ً لك ّل اللبنانيين .ال نريد
عون رئيسا ً للجمهورية حتى اآلن ،فإما الذهاب إلى المجلس
النتخاب أحد المرشحين ،وإما الذهاب إلى ح ّل وسطي توافقي
أي مرشح من خارج األقطاب األربعة ومن خارج االصطفافات
الحزبية.

{ هل ارتفع «الفيتو» السعودي على عون بعد موقف
باسيل في الجامعة العربية؟

بالتأكيد ،لألسف عون يرفض أن يكون لك ّل اللبنانيين بل
هو فريق ومصطف ورئيس صدامي ومن هذا المنطلق حتى
اآلن نرفضه ،ولكن إذا غيّر مواقفه الحقاً ،لك ّل حادث حديث.
هناك صعوبة بأن يتحمل البلد رئيسا ً من فريق فنحن بلد
التسويات.

{ أال ُيعتبر فرنجية رئيسا ً لفريق وهل رشحتموه فقط
لحرق المرشحين األربعة للوصول إلى رئيس وسطي في
نهاية المطاف؟

اخترنا فرنجية ألنّ المسيحيين حصروا الترشيح بأربعة
مرشحين في بكركي و ُفرض علينا االختيار من بين هؤالء
األربعة ولتفادي مشكلة ذهبنا وتنازلنا ،كانت مبادرة ترشيح
فرنجية وهي ليست مناورة فلنذهب إلى المجلس لنثبت ذلك،
ورغ��م خالفاتنا العميقة مع فرنجية ال سيما صداقته مع
الرئيس بشار األسد إال أنّ الحريري رأى خالل الحوار معه
عددا ً من القواسم المشتركة من بينها الحفاظ على الطائف،
ليس لدينا ثأر مع عون ،لكن عليه أن يبرهن أنه رئيس وسطي
جامع لنتحاور معه.

{ خمس سنوات على األزمة السورية والرئيس بشار
األس��د ما زال م��وج��ودا ً وهناك اتفاق دول��ي وح��وار بين
النظام والمعارضة ،هل تعتبر أنّ مبادرة فرنجية انتصار
للفريق اآلخر في ظ ّل بقاء األسد ورهاناتكم على سقوط
النظام في سورية؟

منذ البداية دعمنا ك ّل الثورات في العالم العربي ،اآلن
المشهد يختلف عن مشهد العام  .2012النظامان السوري
واإليراني استجلبا التطرف إلى سورية وقضيا على مفهوم
«الثورة» ،هذا مسؤولية تلكؤ المجتمع الدولي واستجالب
اإلرهاب من العالم إلى سورية.

نراهن على وجود غطاء
دولي و�إقليمي بمنع
االنفجار الأمني وعلى
بع�ض العقالء الذين
يعملون لتح�صين ال�ساحة
الداخلية
{ هل تعتقد أنّ التسوية الرئاسية في لبنان تنتظر
تسوية األزمة السورية وجنيف 3؟

إلى ح ٍّد ما نعم وهذا مؤسف ،ال شك أنّ هناك جهدا ً داخليا ً
النتخاب رئيس لكن يجب أال ننسى وجود بُعد إقليمي وال
يبدو أنّ هناك صورة تسوية في المنطقة ،ألنّ التسوية في
لبنان ستكون جزءا ً من هذه التسوية الشاملة.

يمكن متابعة هذا الحوار على قناة «توب نيوز»:

Webtv live youtube streaming channel: topnews

زمكحل :هدفنا تدريب وت�شجيع الطالب
للقيام بم�شاريع ب ّناءة
و ّقع رئيس تجمع رجال األعمال اللبنانين
الدكتور فؤاد زمكحل ،ومنظمة «إنجاز» ـ
لبنان ممثلة برئيسها ميشيل ف ّتال مذكرة
تفاهم تهدف إلى التعاون على إشراك رجال
األعمال اللبنانيين مع الشباب والطالّب
لمساعدتهم على االستعداد لعالم األعمال
وتعزيز روح المبادرة لديهم.
وأكد زمكحل «أنّ ركيزة بلدنا األساسية
واقتصادنا هي قوة القطاع الخاص وقدرته
على الصمود أمام أي نوع من الصعوبات،
وشجاعته أم��ام المخاطر المتعدِّدة التي
تطارده ،ومثابرته بوجه عدم االستقرار
المحيط ،وسرعته على عكس المواقف
�س��ه ال��دائ��م إليجاد
الصعبة ،وأخ��ي��را ً ح� ّ
الفرص المختبئة وراء األزمات والتأقلم في
بيئة غير مستق ّرة وفي ظل مخاطر عالية».
وأض������اف« :ف����ي وق����ت ت��ق��وم جميع
اقتصادات العالم بورشة إع��ادة هيكلة،
حيث تفقد ال��م��وارد الطبيعية من قيمتها
وسلطتها النقدية ،ينشأ مكان عظيم للموارد
البشرية ،ولألفكار اإلب��داع��ي��ة ،ولرجال
األعمال الشجعان ،وللشركات الصغرى
الدينامية الجديدة التي يتم تأسيسها.
فيتح ّول االقتصاد التقليدي إلى اقتصاد
المعرفة واإلبداع».
وأش��ار إل��ى وج��ود «فرصة كبيرة أمام
رج��ال األع��م��ال اللبنانيين لحفر طريقهم
في عالم األعمال حيث ت��زداد التنافسية
وال��ص��ع��وب��ات» ،معتبرا ً أنّ «م��ن المهم
تشجيع طالبنا الشباب على ابتكار أفكار
جديدة ،وتطوير نقاط القوة لديهم ،والتميّز
باستمرار والمثابرة ضمن أي بيئة ،سواء
كانت مستقرة أو غير مستقرة».
وق����ال« :ل��ط��ال��م��ا ك���ان رج���ال األع��م��ال
اللبنانيين ،وسيظلون دائ��م �ا ً مبدعين،
ومبتكرين باعتراف العالم كله ،فهم أول من
يخوض مغامرة اكتساب أس��واق جديدة،

زمكحل وفتال يوقعان المذكرة
وبلدان جديدة ،وقارات جديدة ،مهما كانت
المخاطر والصعوبات».
وأضاف« :بصفتنا رجال أعمال لبنانيين،
فمن واجبنا أن ننقل تجربتنا ومعرفتنا إلى
الجيل الجديد .وهدفنا هو تدريب وتشجيع
الطالب الشباب لدينا للقيام بمشاريع
ب ّناءة ،وخلق القيمة ،وإنشاء مؤسسات
صغرى يمكن أن تتطور بسرعة لتصبح
شركات صغيرة ومتوسطة الحجم كونها
المحرك الرئيسي القتصادنا ،إذ هي من تولد
العمل والقيمة والنمو».
واختتم زمكحل كلمته مؤكدا ً أنّ شراكات
وات��ف��اق��ات أخ��رى ستتبع ه��ذه المبادرة
لتشجيع روح المبادرة وري���ادة األعمال
إلعداد الطالب الشباب على عالم األعمال،
لخلق ق��ن��وات ت��واص��ل منتظم وال��ت��آزر
ال ُمثمر والب ّناء بين الشركات والجامعات
والمدارس وبين رجال األعمال والطالّب».

بعد ذل��ك ق��دم ك�� ّل م��ن رئ��ي��س منظمة
«إن��ج��از» ميشيل فتال ومديرتها فايزة
سعد شرحا ً عن المنظمة في لبنان ،كونها
تابعة لمنظمة Junior Achievement
 (JA) Worldwideالعالمية ،التي من
شأنها تجنيد القطاع الخاص مع الشباب
للمساهمة في ظهور جيل جديد من رجال
األعمال وإلعداد الشباب لعالم العمل.
تقوم إن��ج��از لبنان بتكييف برامجها
م��ع البيئة اللبنانية لتشجيع الطالب
على إنشاء شركة مبتدئين وإلتقان أسس
التمويل أو لإلستعداد لمواجهة تحديات
الحياة العملية .وي��ق��وم متطوعون من
رج���ال األع��م��ال ب��م��داخ�لات ف��ي ال��م��دارس
والجامعات لتقديم برامج منظمة Junior
 Achievement Worldwideوفقا
لطريقة التدريس القائمة على التعلّم من
خالل العمل (.)learning by doing

ندوة التحاد الغرف العربية حول مكافحة
تبيي�ض الأموال وتمويل الإرهاب
نظم اتحاد الغرف العربية ،في مقره «مبنى عدنان القصار
متخصصة بعنوان «مستجدات
لالقتصاد العربي» ،دورة تدريبية
ّ
مكافحة تبييض األم���وال وتمويل اإلره���اب والتهرب الضريبي
وإج��راءات نقل األم��وال عبر الحدود في قطاعات المال واألعمال»،
برعاية «بنك البركة» ،وبمشاركة وحضور رئيس غرفة التجارة
والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي ،أمين
عام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور،
أمين عام جمعية مصارف لبنان الدكتور مكرم صادر ،وأمين عام
اتحاد الغرف العربية الدكتور عماد شهاب ،إضافة إلى حوالي 64
متحدثا ومشاركا من المصرفيين والحقوقيين وأصحاب األعمال
وأهل االختصاص.
بداية ،أكد دبوسي أنّ «مشروعية مكافحة تبييض األموال وكافة
العمليات المالية غير المشروعة تعود إلى أسباب جوهرية عديدة،
أهمها حماية الخدمات المالية التي يوفرها القطاع المالي كأحد
األعمدة الرئيسية والجهاز العصبي للنظام االقتصادي المحلي
والدولي».
واعتبر منصور ،من ناحيته ،أنّ «موضوع مكافحة تبييض األموال
وتمويل اإلرهاب بات يستحوذ اهتماما ً متزايداً ،دوليا ً وإقليميا ً ومحليا ً
على حد سواء ،لما للموضوع من تأثير على القطاعات االجتماعية

واالقتصادية ال سيما سمعة القطاع المصرفي والمالي في الدول».
وش �دّد على أنّ «لبنان يلتزم بالتعاون في ما بين السلطات
النقدية والرقابية والقطاع الخاص ،بالمعايير الدولية ،خصوصا ً
تلك العائدة لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة عن
مجموعة «غافي» ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
وعن لجنة بازل وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،ما يجعل
من القطاع المالي والقطاع المصرفي تحديدا ً قطاعا آمنا ً وجذابا ً
لالستثمار فيه ،ولع ّل التدفقات والتحويالت المالية لهذا القطاع
والمستمرة منذ عقود خير برهان على ذلك».
وأكد صادر أنّ جمعية المصارف تولي موضوع مكافحة تبييض
األموال وتمويل اإلرهاب جانبا ً عاليا ً من األهمية للسوق المالية في
لبنان ولالقتصاد اللبناني ككل ،وذلك العتبارين :األول أنّ عدم وجود
إطار قانوني مالئم لمكافحة األموال غير المشروعة يجعل أصحاب
األموال المشروعة ينكفئون عن السوق المالية اللبنانية .واالعتبار
الثاني وكما هو شائع ،أنّ األم��وال غير المشروعة تطرد األم��وال
المشروعة واألموال القذرة تطرد األموال النظيفة».
وعقدت خالل الدورة التدريبية خمس جلسات عمل .وفي الختام
ت ّم توزيع شهادات تقديرية على المشاركين المنتدبين من قبل
المصارف والشركات المالية العاملة في لبنان.

«روتاري» ـ بيروت يبا�شر تنفيذ
م�شروع الفرز والتدوير في المدار�س
أعلن نادي روت��اري ـ بيروت في بيان،
أن��ه ق��ام ب��االش��ت��راك م��ع وزارة التربية
والتعليم العالي ،بمشروع عنوانه «الفرز
والتدوير :تجديد حياة» ،تأكيدا ً منه على
«اهتمامه باألجيال الناشئة وتوعيتها
على أهمية البيئة وعلى فوائد المحافظة
عليها».
ي��ه��دف ال��م��ش��روع إل��ى «توعية طالب
م��دارس بيروت الرسمية على أهمية فرز
النفايات الصالحة للتدوير بغية التخفيف
من كميتها واإلفادة من ناتج التدوير».
وأشار البيان إلى أنّ «النادي أ ّمن لتنفيذ
مشروعه مستوعبات توضع في المدارس

الرسمية لجمع النفايات المفرزة ،وهي
باللون األزرق للورق والكرتون ،وباللون
األحمر للزجاج والبالستيك والمعادن .كما
قدم شاحنة متوسطة الحجم الى «جمعية
اإلص��غ��اء» التي تعنى بالصم والبكم،
والتي تعهدت بجمع هذه النفايات المفرزة
م��ن ال��م��دارس ،م��ع اإلش���ارة إل��ى أنّ هذه
المؤسسة تتعاون مع جمعيتين بيئيتين
 Ciel en Arcو liban Terreإلتمام
مه ّمة التدوير».
ولفت إلى أنّ «لجنة النادي المولجة
ب��ال��م��ش��روع اج��ت��م��ع��ت م��ع ال��م��رش��دي��ن
الصحيين ال��م��ن��دوب��ي��ن م��ن ق��ب��ل وزارة

التربية والمسؤولين عن جميع مدارس
بيروت الرسمية ،في مبنى الوزارة لشرح
المشروع ومراحل تنفيذه وكيفية تطبيقه.
ولقد تجاوب المندوبون بك ّل حماس مع
هذا المشروع لرغبتهم بالحصول على بيئة
نظيفة وصحية تنطلق من مدارسهم».
وختم مؤكدا ً «التزام النادي بالمعايير
األخالقية والعلمية السامية التي تحثه
دائما ً على االستمرار في خدمة المجتمع،
وه��و ي��أم��ل أن ي��ك��ون م��ش��روع ال��ف��رز في
ال��م��دارس الرسمية ن��م��وذج�ا ً لمعالجة
النفايات تتبعه المؤسسات األخرى على
صعيد الوطن».

