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�أوباما نادم
 روزانا ر ّمال

 محمد حم ّية
وجهها الجيش اللبناني لتنظيم «داعش»
ضربة نوعية جديدة ّ
المتحصن في جرود رأس بعلبك ،حيث نفذت وحدة من قوات
ّ
النخبة أول م��ن أم��س ،عملية ن��وع�يّ��ة وخ��اط�ف��ة خلف خطوط
المجموعات اإلرهابية في منطقة جرود رأس بعلبك واشتبكت
م��ع المجموعة واقتحمت تحصيناتها ،م��وق�ع� ًة ف��ي صفوف
اإلرهابيين عشرات القتلى والجرحى وتدمير المركز واآلليات،
بحسب بيان قيادة الجيش.
وفي تعليقه على العملية أكد قائد الجيش جان قهوجي أن
«الجيش يمتلك ال�م�ب��ادرة ،وسيضرب اإلرهابيين بكل قوته
وبحسب توقيته ول��ن نتركهم ي��أت��ون إل�ي�ن��ا ،ب��ل سنالحقهم
وسنضربهم أينما تواجدوا ،هذا هو قرارنا الذي اتخذناه وال
رجعة عنه ،وأن الجيش لن يترك كرة النار اإلقليمية تتدحرج
إلى لبنان».
مصادر عسكرية أكدت لـ«البناء» أن «سرية كومندوس من
فوج المجوقل هي التي نفذت هذه العملية االستباقية والمخطط
لها جيدا ً والتي برهنت عن كفاءة وق��درة الجيش ،وفي منطقة
كانت تعتبر خاصرة رخ��وة ،وهي عبارة عن كسارات ونقطة
تقاطع أس��اس�ي��ة لعناصر داع��ش ال��ذي��ن ب��وغ�ت��وا بعد وصول
عناصر الجيش إليهم بعد أن زرعوا الفخاخ واأللغام في المنطقة
للحؤول دون وصول الجيش إلى تحصيناتهم».
وأض��اف��ت المصادر أن «ال�ق��وة التي نفذت العملية تفاجأت
في األل�غ��ام والفخاخ وك��ي ال تثير انتباه عناصر التنظيم ،لم
تستخدم كاسحات األلغام ،لكنها قامت فورا ً بعملية التفافية من
الجهة الشمالية الشرقية واقتحمت المكان باللحم الحي ما فاجأ
عناصر التنظيم».
وأش��ارت المصادر إل��ى أن الجيش سينفذ عمليات جديدة
في أي مكان يتواجد فيه «داع��ش» ،لكنها لفتت إلى أن «الجيش
ال يستطيع تغطية كامل الجرود التي تمت ّد مسافة  40كلم من
جرود عرسال وعرسال شماالً حتى السفح الغربي لسلسلة
جبال لبنان الشرقية» ،إال أنها أوض�ح��ت أن «التنسيق الذي
يحصل بين الجيش وحزب الله قادر على حماية الحدود ،حيث
يتولى الحزب حماية الجرود الشرقية والجيش يتولى جرود
رأس بعلبك والقرى المحيطة فيها».
وح ّذرت المصادر من الخاليا النائمة الموجودة في الداخل
التي سيعمل التنظيم على استخدامها لتسهيل تنفيذ عملياته،
كما ح��ذرت م��ن العناصر ال �م��وج��ودة داخ��ل ع��رس��ال التابعة
ل� �ـ«داع ��ش» ،وأوض �ح��ت أن «ال�ج�ي��ش ل��دي��ه ن�ق��اط استراتيجية
منتشرة ف��ي محيط ع��رس��ال ،لكنه ال يتواجد داخ��ل البلدة ما
يجعل تكرار عرسال  2احتماالً وارداً».
وأكدت المصادر أن «الجيش أثبت أنه من أقدر الجيوش في
المنطقة كفاءة في قتال اإلره ��اب ،رغ��م قلة العتاد والسالح،
لكن تتوفر إرادة القتال والعقيدة القتالية وال�ك�ف��اءة القتالية
والمعنويات والمعرفة الوثيقة باألرض».
كما لفتت المصادر إلى فشل عملية الوصول إلى عكار ثم
إلى الساحل إلقامة إم��ارة في عكار «بسبب العقدة الجغرافية
المتمثلة بالبقاع» ،وكشفت المصادر عن احتمال انتقال عناصر
«داع��ش» من تركيا عبر البحر المتوسط إلى ساحل عكار ،كما
انتقل عناصر هذا التنظيم إلى ليبيا عبر البواخر التركية في
البحر المتوسط».
وتساءلت مصادر مطلعة في حديث لـ«البناء» :كيف تحجب
السعودية الهبات عن الجيش الذي هو في أمس الحاجة إليها
لمكافحة اإلرهاب الجاثم على أراضيه وفي وقت تعلن السعودية
عن تحالف لمكافحة اإلرهاب في سورية؟
واستغربت المصادر استجداء الحكومة اللبنانية الهبات من
السعودية في حين األجدر بها أن تطلب منها ّ
كف يدها عن لبنان
وعدم تحريك المجموعات التابعة لها لهز األمن واالستقرار،
وأضافت« :كما على الحكومة أن تلجأ إلى دولة أخرى لتسليح
الجيش ،إذ ال يجوز تركه وحيدا ً في المعركة مع اإلرهاب».
هذه العملية النوعية ليست األولى من نوعها ،فقد ن ّفذ الجيش
عمليات عديدة كان أبرزها في الثالث من شباط الماضي في
منطقة وادي األران���ب ـ �ـ ع��رس��ال ،وق�ض��ى خاللها على ستة
إرهابيين عرف منهم القيادي اإلرهابي أنس خالد زعرور.
ً
م��رة ج��دي��دة يثبت ال�ج�ي��ش أن��ه ي�ق��وم ب��واج�ب��ات��ه ب�ع�ي��دا عن
الحسابات والصراعات السياسية الداخلية ويخطط لعملياته
ل�ض��رب اإلره���اب ب�ع�ي��دا ً ع��ن ض��وض��اء األزم���ات وضجيجها،
ويبرهن من جديد عن تصدّيه لكل المشاريع الخارجية التي
ترسم للبنان ،وأنه قادر بالتفاف اللبنانيين حوله وبتنسيقه مع
المقاومة على حماية لبنان وحدوده.

ن�شاطات
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تقترب إدارة البيت األبيض الحالية من اختتام عهدها
بمحطات أكثر إث��ارة وج��دال ً في تاريخ ال��والي��ات المتحدة
األميركية والعالم .فاألحداث التي عايشها الرئيس الحالي
باراك أوباما وأسس لصناعة بعضها تضع عهده في مصاف
تلك التي أدخلت بالده التاريخ كأن يتحدّث أي أميركي عن
عهد الرئيس تيودور روزفلت في الحرب الثانية وموقع أميركا
ودورها فيه ومواقفها السياسية وفريقها الدبلوماسي أو عن
الرئيس تيودور ويلسون في الحرب العالمية األولى.
يبقى الربيع العربي الحدث األبرز والتحدّي األهم في عهد
الرئيس أوباما ،لكنه لم يكن وحده ،فالرئيس الذي جمع بين
قدرته على قيادة حركات التحرر والتغيير ونشر الديمقراطية
فيه أراد أيضا ً إثبات قدرته على إنهاء نزاعات تاريخية وقيادته
لمصالحات دولية وعقد معاهدات لم يكن واردا ً إقرارها عند
قادة قبله مثل أن يوقع معاهدة صلح وإعادة عالقات رسمية
مع مَن استعدتهم واشنطن لعقود طويلة ،فكانت كوبا واحدة
منهم وانفتحت اآلفاق بين البلدين بعد  50سنة من القطيعة،
ليضاف إليها توقيع واشنطن مع أبرز دول القارة األوروبية
قرار تفاهم مع إيران قوامه استيعاب حقوق طهران بامتالك
الطاقة النووية بعد عناد أميركي كبير.
مهّد أوباما بطريقة أو بأخرى للشارع األميركي وأسس لفكرة
المصالحات في كل اتجاه ورفع فكرة اإلنجازات التاريخية إلى
واجهة أجندته الرئاسية ،فكان لتوقيع المصالحة مع كوبا
تأثير على تمرير وقبول العالقة مع طهران لدى الرأي العام
من دون اعتبارها «تراجعاً» في ما يخص ملفها النووي أو ما
يمكن أن يطرأ بعده من جوانب تطبيع للعالقة بين البلدين.
بغض النظر ع��ن أب��ع��اد ه��ذي��ن ال��ق��راري��ن األميركيين
التاريخيين وتقديمهما الموقف األميركي بطريقة أو بأخرى
بالعاجز عن االستمرار بما ك��ان عليه من سلبية وإغ�لاق

األبواب أمام الحلول ،وقيادة حروب مباشرة وغزوات على
غرار غزو أفغانستان والعراق ،فإن األرضية التي أرخياها
تك ّفلت بكتابة مرحلة جديدة من شكل السياسة الخارجية
األميركية التي سيتسلمها الرئيس المقبل أيا ً كان ،حتى ولو
سمح الدستور األميركي للرئيس المقبل من بوابة صالحياته
القانونية بممارسة فرض أجندته ورؤيته للحلول ،ألن الذي
أسس له أوباما ادخل واشنطن في معاهدات يتشارك فيها
أكثر من طرف؛ فال يمكن التنصل منها بقرار تغيير إدارة أو
كيدية حزبية ال تعترف بها المصلحة األميركية العليا كأن
ينقض الرئيس المقبل االتفاق مع إيران متجاهالً مواقف الدول
الغربية الكبرى المشاركة.
الربيع العربي الذي أسس للتحول األميركي وكشف عن
ثغرات تعيشها واشنطن منذ عقود ،يبقى األساس في أخذها
إلى إعادة النظر بطبيعة عالقتها مع إسرائيل وبطبيعة عالقتها
مع إيران وطبيعة عالقتها أيضا ً مع حلفائها العرب والرئيس
األكثر حماسا ً في العالم لنشر الديمقراطية في جزئه العربي
يبدو اليوم نادما ً على ما اتخذته إدارته من مواقف في ليبيا،
بشكل خاص .ندم يشبه إلى حد بعيد مذكرات جورج بوش
بعد غزو العراق وفريقه الذي كشف أن الغزو جاء بعد كذبة.
قبل نهاية عهده يكشف أوباما عن خطأ إدارت��ه ويعيد
النظر بحساباته فيقول لصحيفة «نيويورك تايمز» إن دعمه
للحلف األطلسي في تدخله العسكري في ليبيا كان خطأ وإن
«دعم التدخل في ليبيا نتج جزئيا ً عن اعتقادنا المغلوط بأن
بريطانيا وفرنسا ستتح ّمالن المزيد من عبء العملية».
يكشف أوباما عن انتكاسة في حساباته ،لكنه من حيث ال
يشعر يضع نفسه أمام حقيقة تموضعه إلى جانب الموقف
الروسي في خطيئة الموافقة على التدخل العسكري في
ليبيا أيضاً ،ما يأخذ إلى اعتبار بديهي أن أي تدخل أميركي
أو أطلسي في سوريا ألغي من دون رجعة في الحساب
األميركي.
تضيف الصحيفة أن «حلفاء الواليات المتحدة األميركية

بري يت�سلم مه ّماته ً
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بري مستقبالً حكيم ووفد منظمة التجارة العالمية
تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري مه ّماته رئيسا ً
لالتحاد البرلماني العربي ،وتلقى في هذا المجال رسالة
من رئيس االتحاد السابق رئيس مجلس األمة الكويتي
مرزوق الغانم ،متمنيا ً له التوفيق في «قيادة االتحاد لما
فيه ازدهار الشعب العربي واستقراره».
وجاء في رسالة الغانم« :أتوجه اليكم بخالص شكري
وامتناني على ما لمسته من تعاون إبان فترة رئاستي
لالتحاد البرلماني العربي وال��ذي جاء ترجمة وتعبيرا ً
عن وحدة وتماسك الشعوب العربية ،وتأكيدا ً على النية
الصادقة في تحقيق طموحاتها.
وعطفا ً على محضر اجتماع الدورة الثانية والعشرين
االستثنائية لمؤتمر االتحاد البرلماني العربي المعقود
بجنيف يوم  17تشرين االول  2015والقرار الصادر في
هذه الدورة بالموافقة على انتقال رئاسة االتحاد البرلماني
العربي الى رئيس مجلس النواب اللبناني اعتبارا من شهر
آذار  2016وفقا ً لما تقضي به احكام المادة  11من ميثاق
االتحاد البرلماني العربي.
وبمناسبة ه��ذا القرار يسرني أن أنهي إليكم انتقال
الرئاسة مكررا ً شكري وامتناني على تواصلكم وتعاونكم
معنا خالل الفترة التي تشرفت فيها برئاسة االتحاد،
وراجيا ً قبول اعتذاري عن أي تقصير وقع خاللها ،ومتمنيا ً
التوفيق للرئاسة الجديدة ولشعوبنا العربية مزيدا ً من

االستقرار واالزدهار».
وفي هذا اإلطار أيضاً ،ع ّمم األمين العام لالتحاد فايز
الشوابكة الوثائق المتعلقة بمؤتمر االتحاد االستثنائي
الذي كان عقد في جينف وقرر باإلجماع انتخاب الرئيس
بري رئيسا ً لالتحاد ابتداء من آذار .»2016
وك��ان ب��ري استقبل في عين التينة وزي��ر االقتصاد
والتجارة آالن حكيم ورئيس فريق العمل الخاص النضمام
لبنان إلى منظمة التجارة العالمية مندوب فرنسا في
المنظمة جان بول تويلييه ،ورئيس قسم االنضمام إلى
المنظمة شييدو اوزاتوي في حضور المستشار اإلعالمي
علي حمدان.
وقال حكيم بعد الزيارة« :كان االجتماع مع دولة الرئيس
بري ناجحا ً جدا ً مثل ك ّل االجتماعات معه ،وجرى البحث
في خصوص انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية
بوجود فريق العمل الموجود اليوم في بيروت إلعادة
تنشيط ملف انضمام لبنان لهذه المنظمة .وكان هناك دعم
كامل من دولة الرئيس لهذا الموضوع ومناقشته ومتابعته،
وكان لدولته أيضا ً جولة أفق اقتصادية وتجارية ساعدت
فريق العمل لتحسين معلوماته ومالحظاته في هذا
الملف».
واستقبل بري سفير كوريا الجنوبية في لبنان شوي
جونغ أيل في زيارة وداعية ،في حضور حمدان.

الراعي يلتقي وفد ًا من حزب الت�ضامن
وير�أ�س اجتماع لجنة الحوار الإ�سالمي ـ الم�سيحي

ميقاتي وصحناوي
 مثل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لبنان في
الجلسة االفتتاحية للدورة العادية الـ 145لمجلس جامعة الدول
العربية على مستوى وزراء الخارجية ،والتي انعقدت أمس في مقر
الجامعة في القاهرة برئاسة البحرين.
وتستكمل أعمال الدورة اليوم في جلسة مغلقة للبحث في تطورات
األوضاع بالمنطقة ،إضافة إلى البنود المدرجة على جدول األعمال،
ومن بينها بند التضامن مع الجمهورية اللبنانية.
كما ش��ارك باسيل ،إل��ى جانب وزراء الخارجية ال��ع��رب ،في
االجتماعات التشاورية للبحث في طلب مصر تعيين األمين العام
الجديد للجامعة ،في ضوء قرب انتهاء والية األمين العام الحالي
الدكتور نبيل العربي.
 ف��ي إط��ار الجولة التي يقوم بها على مختلف األح��زاب
السياسية ،زار نائب رئيس «التيار الوطني الحر» للشؤون السياسية
الوزير السابق نقوال صحناوي الرئيس نجيب ميقاتي وبحث معه
التطورات السياسية على الساحتين المحلية واإلقليمية.
وحضر االجتماع مسؤول العالقات العامة في التيار وليد األشقر
والمستشارة السياسية لصحناوي المحامية مي خريش.
 عقد رئيس «كتلة المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة
الموجود في باكو عاصمة أذربيجان ،عدة اجتماعات مع مسؤولين
دوليين وعرب ،تناولت آخر التطورات في لبنان والمنطقة.
يذكر أنّ الرئيس السنيورة الموجود في باكو ،يشارك في «منتدى
باكو العالمي» الرابع ال��ذي يعقد تحت رعاية رئيس جمهورية
أذربيجان الهام علييف تحت شعار «نحو عالم متعدّد األقطاب».

في الخليج يتطلعون إلى ج ّر واشنطن إلى صراعات طائفية
طاحنة ،فيوضح أوباما أن مصالح بالده تقتضي خروجها من
الصراعات الدموية في الشرق األوسط».
رسالة واضحة وصلت للسعوديين بهذا اإلطار وأن االنكفاء
األميركي عن التصعيد هو المنطق الذي سيسود حتى نهاية
العهد الحالي وأن أي انتظار لمساعدة أميركية على مزيد من
التورط إن كان في سوريا أو اليمن أو لبنان غير وارد أبداً.
االقتراب األميركي من النظرية الروسية ي��زداد كل يوم
واجتماعات الفروف  -كيري تزداد إنتاجية ايضا ً في اشهر
حاسمة يبدو أنها ستحمل نشاطا ً زائ��دا ً للتوصل لبوادر
حلول لالزمة السورية .وفي هذا اإلطار يدعو الوزيران بشكل
الفت إلى ضرورة تفعيل التنسيق بين العسكريين الروس
واألميركيين دعما ً لتطبيق شروط الهدنة كاشفين عن بوادر
إج��راء المفاوضات المرتقبة في جنيف بضمان مصالح
جميع المكونات القومية والطائفية للمجتمع المحلي .إذ من
المؤكد أن روسيا والواليات المتحدة اتفقتا على إلغاء فرضية
التقسيم نهائيا ً أيضاً.
ب��دوره المبعوث األممي إلى سوريا ستيفان ديميستورا
يتحدث عن حظوظ هي األعلى منذ أي وقت مضى للتوصل
لتسوية لألزمة السورية.
ندم أوباما وسباقه مع استحقاق االنتخابات وسعيه
إلنهاء عهده بإنجاز يضاف إلى ما سبق سيحرك الملفات
والحسابات اإلقليمية بشكل سريع في األشهر القليلة المقبلة،
وربما تظهر واشنطن فيها األكثر حرصا ً على استئصال
اإلرهاب في شمال سوريا والرقة ،ومن غير المستبعد صرف
دعوات التنسيق العسكري بين موسكو وواشنطن ضمن هذا
اإلطار؛ أما لبنان وبالتوازي مع سوريا واليمن فعلى موعد
مع حركة حلول سياسية يفرج فيها عن الرئاسة أقرب من أي
وقت مضى على طريقة ديميستورا.

أبلغ عدد كبير من
مخاتير البقاعين
الغربي واألوسط
وراشيا مسؤولي
تيار المستقبل عتبهم
واستياءهم الشديدين
من الرئيس سعد
يوجه
الحريري ،ألنه لم ِّ
لهم الدعوات للمشاركة
في اللقاءين اللذين
عقدهما قبل أيام مع
عدد من رؤساء بلديات
ومخاتير المنطقة .وأكد
عدد كبير من المخاتير
أنهم سيقاطعون
أي نشاط أو لقاء قد
ّ
يدعوهم إليه الحريري،
الذي «تجا َو َزنا ولم
يسأل عن وجودنا
وكرامتنا».

الراعي مترئسا ً اجتماع اللجنة في بكركي
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،قبل ظهر أمس في الصرح البطريركي في بكركي،
اجتماعا ً للجنة الحوار اإلسالمي ـ المسيحي ،حضره األمير
حارث شهاب ،الدكتور محمد الس ّماك ،الدكتور ميشال
عبس ،ج��ان سلمانيان وعلي الحسن ،وك��ان بحث في
القضايا الراهنة.
وت� ّم «التركيز على ثالث نقاط :أولها مسألة تعطيل
اإلنتخابات الرئاسية ،ثم توتر العالقات بين لبنان والدول
العربية ،م��رورا ً بموقف لبنان في مواجهة التطرف في
المنطقة العربية .وتم االتفاق خالل اللقاء على أهمية
انعقاد قمة مسيحية ـ إسالمية ترفع الصوت الموحد
لهذه المرجعيات في شأن القضايا الوطنية التي يواجهها
لبنان».
واستقبل الراعي وفدا ً من أعضاء المكتب السياسي في
حزب التضامن برئاسة النائب إميل رحمة ،وكان بحث في
عدد من المواضيع الراهنة.
وبعد اللقاء أشار رحمة إلى أنّ الزيارة «كانت مناسبة

اللتماس بركة غبطته واإلفادة من توصياته ،لما يتمتع به
من رؤية وقراءة موضوعية لألمور».
أضاف« :خالل اإلجتماع مع نيافة الكاردينال ،الذكي هو
الذي يصمت لالستماع الى ما يقوله .نحن اليوم نستوي
تحت سقف خطاب بكركي الوطني ،ونحن منذ تأسيسنا
في العام  ،1985أقررنا في نظامنا األساسي للحزب أن
نستوي ونسير على خط الطرح الوطني لبكركي في ك ّل
الظروف واألوقات».
واستقبل أيضا وفدا ً من جمعية Couples for the
 Christالعالمية أطلعه على النشاطات اإلنسانية التي
تقوم بها الجمعية في زهاء  180بلدا حول العالم.
كما التقى الدكتور نبيل خليفة الذي قدم إليه كتابه
الجديد «م��ن أج��ل رئيس لبنانوي م��ارون��وي على خط
ميشال شيحا ودستور الجمهورية».
ومن زوار الصرح :رئيس الربطة المارونية في بلجيكا
مارون كرم.

سالم مجتمعا ً إلى وفد التجمع في السراي
ترأس رئيس الحكومة تمام سالم اجتماعا ً للجنة الوزارية
إلدارة النفايات الصلبة ،حضره أعضاء اللجنة وزراء :الزراعة
أكرم شهيب ،الطاقة آرتور نظريان ،المال علي حسن خليل،
الصناعة حسين الحاج حسن ،الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق ،التنمية اإلدارية نبيل دو فريج ،التربية والتعليم
العالي الياس بو صعب ،ورئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل
الجسر الستكمال البحث في موضع ملف النفايات.
كما استقبل نائبه وزير الدفاع سمير مقبل وتناول البحث
التطورات األمنية في البالد.
من جهة أخرى ،استقبل الرئيس سالم وفدا ً من تج ُّمع رجال
األعمال برئاسة رئيس مجلس اإلدارة الدكتور فؤاد زمكحل
الذي قدم لرئيس الحكومة عرضا ً للوضع االقتصادي الحالي.
وقال زمكحل« :يبدو أنّ األزمة االقتصادية التي بدأت منذ
أكثر من  5سنوات ،والتي كنا نظنّ ونأمل أنها موقتة وقصيرة
المدى مثل األزمات السابقة ،ستكون أطول بكثير» ،مشدّدا ً على
«أنّ رجال األعمال اللبنانيين يحاولون دائما ً الضغط واقتراح
الخطط واالستراتيجيات بانتظام لتحسين البنية التحتية
المتهالكة في بلدنا مثل الكهرباء ،واالتصاالت ،والمياه ،والطرق
والتي تعاني من تراجع مستمر».
وأض��اف« :صحيح أنّ رجال األعمال اللبنانيين أظهروا
دائما ً روح المرونة والمثابرة ،وكانوا بجاهدون في مواجهة
أي نوع من المشاكل والصراعات :فقد استثمروا في المولدات
الخاصة لملء فراغ الكهرباء ،وقاموا بشراء صهاريج مياه
لتلبية الطلب اليومي ،وهم موصلين بشبكات دولية لتحسين
وسائل االتصال الخاصة بمساكنهم ،كما قاموا بتزفيت الطرق
حول بيوتهم ،ولكن لألسف لهذه المرونة حدود ،وكان هذا
االكتفاء الذاتي واالستقاللية بمثابة سيف ذي حدين ،إذ اعتاد
السياسيون على االعتماد بشكل منتظم على قدرات القطاع
الخاص على الوفاء بالتزاماتهم نتيجة إهمالهم وفشلهم .وها
نحن اليوم نواجه مأساة تتجاوز للغاية قدرات وإمكانيات
رجال األعمال اللبنانيين «.
أما في ما يتعلق بالتوترات السياسية واإلقليمية األخيرة،
ج�دّد رئيس تجمع رج��ال األعمال تأكيد «أنّ رج��ال األعمال
اللبنانيين والمغتربين وك ّل االقتصاد اللبناني يدفعون الثمن
الباهظ للتوترات السياسية التي تالحقنا والخارجة عن
سيطرتنا».
وقال« :لطالما أص ّرينا وك ّررنا أننا لنكون فعّ الين ولكي
نحافظ على أعمالنا ،من الجوهري فصل االقتصاد عن
السياسة ،وقد كان رجال األعمال اللبنانيون يبحثون دائما ً
عن الفرص واألسواق الجديدة والبلدان التي تتمتع بإمكانات

نمو عالية .كان المغتربون يسافرون باتجاه أراض خصبة
لتحسين إيراداتهم ،ومستوى معيشتهم بعيدا ً عن االعتبارات
السياسية والدينية والطائفية ،ومن المبالغ فيه حقا ً أن
نجعلهم يدفعون ثمن توترات سياسية ليسوا مسؤولين
عنها .بالتأكيد ال يريد رجال األعمال اللبنانيون دخول ساحة
المواجهة المتوترة ،وسط صراع سياسي حاد ،بل يودون
البقاء بعيدا ً حتى تمر هذه السحابة السوداء في أسرع وقت
ممكن .ال نريد بأي حال من األحوال أن نقف بجانب بلد ض ّد
آخر ،والعكس بالعكس ،أو حتى أن نختار التعامل مع بلد
معيّن وليس مع بلد آخر ،بل نو ّد أن نكون على مسافة واحدة
من الجميع ،والحفاظ على عالقات ممتازة مع جميع شركائنا
التجاريين وبناء أسواق جديدة ذات إمكانيات كبيرة بعيدا ً
عن أي اعتبارات سياسية .لطالما كان هذا االنفتاح االقتصادي
وهذا الحياد التجاري من مزايانا منذ عقود وسيبقى كذلك».
وشكر زمكحل الرئيس سالم «على صبره وهدوئه وحكمته
وإرادته وبذله قصارى جهده إلدارة األزمات التي تتوالى دون
توقف» .وشدّد على «أنّ من المؤسف التحدث عن االستقالة أو
النظر فيها خالل هذه الفترة غير العادية التي يمر بها لبنان،
خصوصا ً أنّ جميعنا يعلم أنّ الحكومة الحالية سوف تصبح
حكومة تصريف أعمال لفترة طويلة ،وسيكون لهذا الشكل
من أشكال الحكم الذي كان مقررا ً لفترة قصيرة تأثيرا ً سلبيا ً
على الشفافية ،وحوكمة الدولة وعلى االقتصاد والبالد بشكل
عام».
وختم زمكحل بالمطالبة ،باسم رجال األعمال اللبنانيين،
«بانتخاب رئيس للجمهورية واتفاق سياسي كامل وشامل
يتضمن رئيس الوزراء والوزراء والقانون االنتخابي ومواعيد
االنتخابات النيابية إلعطاء القليل من األوكسجين والراحة
القتصادنا الذي يمر في محنة قوية» ،الفتا ً إلى أنّ غياب االتفاق
«سيتسبب بحدوث مشكلة تلو األخرى ونقل الفراغ والشلل من
مكان إلى آخر مع فرصة ضئيلة للخروج من األزمات».
كما طالب «بعقد طاولة حوار اقتصادي واجتماعي تشمل
جميع الجهات الفاعلة االقتصادية واالتحادية والعمالية
وذلك من أجل أن نضع معا ً خطة إنقاذ اقتصادية واجتماعية
ووطنية ،وباجتماعات منتظمة يوميا ً لمجلس ال��وزراء ،مع
موضوع واحد على جدول أعماله أال وهو مشكلة النفايات حتى
التوصل الى ح ّل واضح».
ّ
ومن زوار السراي :وفد من بلدة برجا برئاسة رئيس البلدية
نشأت حمية.

ابراهيم يزور عين التينة ويبحث
مع حرب ق�ضايا �أمنية متعلقة باالت�صاالت
زار المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم
رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري في عين التينة
وع��رض معه التطورات العامة واألوض��اع األمنية
العامة في البالد.
وبحث ابراهيم مع وزير االتصاالت بطرس حرب
«الدور الكبير والهام لالتصاالت على الصعيد األمني.
وقد ت ّم شرح مالبسات شبكة اإلنترنت الهوائية التي
ت ّم اكتشافها مؤخرا ً والتي يجري تحقيق قضائي
وأمني بشأنها» ،بحسب بيان صادر عن مكتب حرب.
وأشار البيان إلى «أنّ اللقاء كان مناسبة لطلب
الوزير حرب إلى المديرية العامة لألمن العام التشدّد
في قمع المخالفات تفاديا ً للخروقات التي يمكن أن
تهدّد أمن البالد والمواطنين» ،وقد وعد ابراهيم بأنّ
األمن العام «سيعمد إلى اتخاذ التدابير اآليلة إلى
حرب مستقبالً ابراهيم
مكافحة مثل هذه القضية».

