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حمليات

ً
إرهابيا وال�سيا�سة ال�سعودية في لبنان قد ت�ؤدّي �إلى حرب �أهلية
�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» � ّأن حزب اهلل مقاومة ولي�س �

تجمع رجال الأعمال يوا�صل جولته المك�سيكية
وفد
ُّ

بويز :ال انتخابات رئا�سية قبل انخفا�ض ّ
حدة ال�صراع
بين طهران والريا�ض وحزب اهلل �أمام خيارات عدة

زمكحل :نثابر رغم المخاطر وال�صعوبات ولن ن�ست�سلم

حاورته روزانا رمال ـ تحرير محمد حم ّية
أك���د وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي األسبق
ف��ارس بويز أنّ «ال��والي��ات المتحدة والغرب
ال��ي��وم ي��ت��خ��بّ��ط��ون ف��ي ال��ت��ع��ام��ل م��ع األزم���ة
ال��س��وري��ة ول��م ينجحوا ف��ي خلق معارضة
س��وري��ة واق��ع��ي��ة ت����وازي ق���وة ال��ن��ظ��ام على
األرض ،رغ��م ك�� ّل األم��وال والتدريب اللذين
تلقتهما ،ما يشكل أكبر فشل للغرب منذ بداية
األح��داث في س��وري��ة» ،موضحا ً أنّ سيطرة
تنظيمي «داعش» و«النصرة» على مساحات
واس��ع��ة ف��ي س��وري��ة وغ��ي��اب��ه��م��ا ع��ن طاولة
الحوار السوري  -السوري «يشكل علة هذه
المفاوضات لعدم وجود قوة معارضة فاعلة
على األرض ق��ادرة على تنفيذ أي اتفاق مع
النظام» ،متوقعا ً «أن تتعامل أي إدارة أميركية
ج��دي��دة م��ع األزم���ة السورية وف��ق��ا ً لموازين
القوى الموجودة».
وانتقد السياسة السعودية في المنطقة،
ت��ح��دي��دا ً ف���ي ل��ب��ن��ان ،واص���ف���ا ً إي���اه���ا بـ«غير
الحكيمة» .وتساءل« :إذا كانت السعودية فعالً
صادقة في مواجهة اإلرهاب ،هل من الحكمة
والعقل أن توقف المساعدات المالية للجيش
اللبناني في الوقت الذي يخوض فيه مواجهة
م��ع اإلره����اب؟ م���اذا ح�� ّل بحلفائها ف��ي لبنان
نتيجة هذه السياسة الجديدة؟ لقد انهار هذا
الفريق وانهار معه توازن كان قائما ً في لبنان
في السابق».
وش���دّد ب��وي��ز على «أنّ لبنان ل��م يستطع

من اجتماعات وفد التجمع في المكسيك

بويز متحدثا ً إلى الزميلة رمال

أن ي��ت��ج��اوب م��ع ال��س��ع��ودي��ة ف��ي موضوع
االصطفاف ض ّد حزب الله ألنّ الحزب قوة
لبنانية م��ق��اوم��ة ح���� ّررت ال��ج��ن��وب ودفعت
ال���ش���ه���داء ،ووض����ع ل��ب��ن��ان ض��� ّد ح���زب الله
يدفعه نحو ح��رب أهلية ،وبين المساعدات
وال��س��ل��م واالس��ت��ق��رار ي��خ��ت��ار ل��ب��ن��ان السلم
واالستقرار».
وف�����ي ال����ش����أن ال����رئ����اس����ي ،ج�����زم وزي����ر

{ ما هي األسباب التي أدّت إلى ك ّل هذه الفوضى والحروب
واألزمات في منطقة الشرق األوسط برأيك؟ هل هو ما يس ّمى
الربيع العربي؟

زعزعة منطقة الشرق األوس��ط ب��دأت قبل ما يُسمى الربيع
العربي ،فمنذ العام  2000وحتى العام  2003خ�لال الغزو
األميركي للعراق ،تع ّرض الرئيس السوري بشار األسد حينها
لعدد من اإلنذارات ،ال سيما من «إسرائيل» وكان اإلنذار األخير بعد
حرب تموز  2006لقطع عالقاته مع إيران وحزب الله ،وحين لم
يستجب تق ّررت الحرب على سورية ،فحجم االعتراض الشعبي
في الدول العربية التي حدثت فيها «ثورات» لم يكن كذلك لوال
دخول الغرب برمته و«إسرائيل» في عملية زعزعة الوضع في
المنطقة وإسقاط األنظمة القومية العربية واستبدالها بحالة
التطرف التي تعمِّم الفوضى في المنطقة وتدمِّر الكيانات وهذا
ما حصل ،وبذلك تنتهي القضية العربية الفلسطينية والحقوق
العربية وتصبح «إسرائيل» قادرة على فرض السالم والتطبيع
اللذين تريدهما مع عدد من ال��دول المنطقة ،وفي سياق ذلك
اس ُتعملت بعض الثورات العربية البريئة وت ّم تضخيم أحجامها
أضعافا ً عبر عمل مخابراتي «إسرائيلي» بالدرجة األولى ،ودليل
على ذلك ما ح ّل بالجيش العراقي إسقاط الرئيس السابق صدام
حسين في ظ� ّل وج��ود االستخبارات «االسرائيلية» وبوجود
الجيش األميركي في بغداد؟ هذا يقودنا إلى أنّ والدة «داعش»
كانت من رحم قرار ح ّل الجيش العراقي ،فهناك قرا ٌر «إسرائيلي»
منذ العام  2000بتفكيك األنظمة العربية المواجهة لـ«إسرائيل»
وضرب القومية العربية واستعمل الموضوع اإلرهابي السلفي
المتطرف وقضية «الثورات» البريئة رغم تفهمنا ألسبابها ض ّد
األنظمة الفاسدة.

{ إذا كان سبب الحرب على سورية هو حزب الله كما تقول،
فهل يستحقّ التخلص من حزب الله ك ّل هذه الفوضى التي تع ّم
المنطقة؟

إنّ دفع وتأجيج الصراع السني  -الشيعي في المنطقة هو قرار
«إسرائيلي» والحقا ً تجاوزت اللعبة الالعبين فراحوا يتخبّطون
وبات من الصعب الخروج من هذا الواقع .وتحت عنوان التحريض
الدولي على النفوذ اإليراني في المنطقة وتحت العنوان المذهبي،
نجحت «إسرائيل» ومعها بعض حلفائها في ّ
بث روح الفتنة
في المنطقة ذات الطابع الطائفي والمذهبي والسياسي ،وفجأة
اك ُتشف أنّ حزب الله حزب إرهابي رغم أنه موجود منذ العام
 .1982وهنا نسأل :إن كان كذلك ،لماذا تعاطت معه بعض دول
المنطقة ك ّل هذه الفترة السابقة؟ السبب الوحيد لوصفه باإلرهاب
هو أنه شارك في الحرب السورية ،وإال لماذا هذا االهتمام المفاجئ
بسورية رغم أنّ كل العالم تعاطى معها منذ  35عاماً؟ «إسرائيل»
هي المستفيد الوحيد من الواقع السوري وبقي أمامها حزب الله
وصواريخه وك ّل الخالف «اإلسرائيلي» مع الرئيس األميركي
باراك أوباما اليوم هو بسبب تحرير إيران من العقوبات بتوقيع
االتفاق النووي معها من دون أن يُطلب منها تجريد حزب الله من
صواريخه؟ «إسرائيل» وقعت في الفخ التي نصبته ،هي اخترعت
مشكلة نووية غير موجودة مع إيران التي ال قدرة لها خالل العشر
سنوات المقبلة على امتالك السالح النووي لكنها فاوضت على
موضوع لم تمتلكه وال تريد أن تمتلكه في وقت قريب.

{ لماذا وقع أوباما االتفاق مع إيران برأيك؟

أوباما اعتبر أنّ من مصلحة أميركا توقيع االتفاق مع إيران
لحاجة أميركا إلى تفاهم معها حول العراق ،كما اكتشفت أميركا
أنّ الوحش اإلرهابي أصبح وحشا ً حقيقيا ً يهدّد العالم وق ّررت
ضربه ،وبالتالي هي في حاجة إلى مساعدة إيران في التصدّي
ل�لإره��اب الجديد .أوب��ام��ا يواجه اليوم «إسرائيل» واللوبي
الجدد ،وما حصل
الصهيوني في أميركا ورواسب المحافظين ُ
في سورية هو أنّ الغرب ق ّرر ،بدفع «إسرائيلي» ،إسقاط النظام
لكنه لم ينجح في خلق معارضة مقبولة ،فنشأت معادلة نظام
بشار األسد أو «داعش» و«النصرة» فأُحرج الغرب واضطر إلى
تخفيف اللهجة ض ّد نظام الرئيس األسد ألنه إذا سقط األخير
سيتسلم «داعش» األرض فال «معارضة معتدلة» موجودة على

الخارجية األسبق بأنه «ال يمكن أن ُتح ّل أزمة
رئاسة الجمهورية في لبنان ما لم ينخفض
ح��ج��م ال���ص���راع اإلي���ران���ي  -ال��س��ع��ودي «،
معتبرا ً أنّ «التحالف بين حزب الله ورئيس
ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ي��ر واإلص��ل��اح ال��ع��م��اد ميشال
عون استراتيجي ،بينما ترشيح رئيس تيار
المردة الوزير سليمان فرنجية جاء في وقت
ال يستطيع حزب الله ف ّك تحالفه مع عون».

الغرب �أخفق في �سورية
و«داع�ش» و«الن�صرة» هما
علة مفاو�ضات جنيف
األرض بل فقط في اإلعالم .النظام لديه أرض تفاوض و«داعش»
و«النصرة» لديهما أرض لكنهما ال يفاوضان وهذه علة مفاوضات
جنيف.

{ هل ترى أنّ توقيع االتفاق النووي مؤشر لح ّل أزمات
المنطقة؟

ـ نجحت إيران ،رغم الحصار ،في فرض نفسها وبعد توقيع
االتفاق بات متاحا ً الحوار والتفاهم معها بملفات أخرى ،وأوباما
ك��ان يأمل أن ينعكس ه��ذا االتفاق في العراق وسورية ومع
حزب الله لكنّ االتفاق لم يعط مفاعيله الكاملة بسبب الضغط
«اإلسرائيلي» الذي مورس على أميركا وثانيا ً الهجوم الكبير على
أوباما الذي أضعف ديناميكيته لتنفيذ االتفاق وثالثا ً المعارضة
الموجودة في الكونغرس.

{ كيف تقرأ التصعيد السعودي ض ّد حزب الله؟ وما هو
تفسير أن تضع دولة كالسعودية ثقلها في هذه المواجهة؟

هناك أسباب عدة ،أولها أنّ بعض الدول الخليجية وقعت في
فخ «اإلسرائيلي» الذي ح ّرض على حزب الله ،وثانيها أنّ تلك
الدول شعرت بأنّ إيران باتت تهدّد مصالحها في المنطقة ،أما
السبب الثالث فهو أنّ بعض دول الخليج انجرفت مع سياسة
الجدد في أميركا التي تقضي بمواجهة إيران ،وعندما
المحافظين ُ
انسحبت أميركا من هذه المواجهة وجدت هذه ال��دول نفسها
وحيدة في المواجهة ،وباتت تتلقى النصائح األميركية بالتفاهم
مع إيران ،وهناك سبب رابع وهو أنّ هناك جيالً جديدا ً من العائلة
الحاكمة في السعودية ربما ال يشبه الجيل القديم الذي كانت
لديه حنكة وحكمة ومعرفة بالوضعين العربي واإلسالمي.
فهل من الحكمة والعقل من السعودية إذا كانت فعالً صادقة في
مواجهة اإلرهاب أن ُتوقف المساعدات المالية للجيش اللبناني
في الوقت الذي يخوض فيه مواجهة مع االره��اب؟ وم��اذا ح ّل
بحلفائها في لبنان نتيجة هذه السياسة الجديدة؟ لقد انهار
هذا الفريق وانهار معه توازن كان قائما ً في لبنان .السياسة
السعودية في لبنان والمنطقة ليست حكيمة ،رغم أنّ لبنان لم
يتجاوب مع السعودية في موضوع االصطفاف ض ّد حزب الله

«�إ�سرائيل» الم�ستفيد
الوحيد من الحرب ال�سورية
و�صراعها مع �أميركا �سببه
�صواريخ حزب اهلل
وال يستطيع ذلك ألنّ الحزب قوة لبنانية مقاومة ح ّررت الجنوب
ودفعت الشهداء ،ووضع لبنان في مواجهة حزب الله يدفعه إلى
حرب أهلية ،وبين المساعدات والسلم واالستقرار يختار لبنان
السلم واالستقرار.

{ كوزير خارجية سابق ،كيف ترى ثنائية وزيري الخارجية
األميركي والروسي جون كيري وسيرغي الف��روف ،ال سيما
أنّ إدارة أوباما سترحل بعد أشهر ،وهل ستعود المفاوضات
في الملفات إلى نقطة الصفر مع إدارة جديدة ،ال سيما ملف
سورية؟
ال أحد يستطيع التكهُّن من يكون الرئيس األميركي الجديد

أو حول سياسة واشنطن حيال المفاوضات السورية ،ولكن
أتوقع أنّ أي إدارة أميركية جديدة ستتعاطى مع موزاين القوى
الواقعية في سورية .المشكلة اليوم أنّ أميركا والغرب يتخبطان
ولم ينجحا في خلق معارضة سورية قوية وواقعية على األرض
رغم األموال والتدريب .وما يُس ّمى «المعارضة المعتدلة» ال تملك
على األرض نفوذا ً على مستوى الحالة الشعبية وال الجغرافيا
العسكرية وهذا أكبر فشل للغرب منذ بداية األحداث في سورية
حتى اآلن ،وهو ال يعرفون كيف سيتعاطى مع «داعش».

{ هل هناك قرار دولي جدّي بمكافحة اإلره��اب؟ ولماذا ال
يت ّم القضاء على «داعش» في جميع المناطق في سورية؟ ولماذا
قلصت روسيا قواتها؟

 روسيا قسمت سورية إلى قسمين :المدن الكبرى الغربية -الساحلية والمنطقة الشرقية التي معظمها صحارى ومن الصعب
عسكريا ً السيطرة عليها ،واعتبرت أنها ح ّررت الجانب الغربي
وهي تترك ألميركا القضاء على «داعش» في المنطقة الشرقية
المحاذية للعراق الذي يعنيها .التدخل الروسي منذ البداية لم
يكن لحماية النظام وال لحماية قاعدة طرطوس ،بل أدركت روسيا
أنّ تدهور الوضع في سورية وانتشار وانتصار القوى المتطرفة
واإلرهابية سيؤدي إلى تمدّدها إلى آسيا الوسطى أي إلى 12
جمهورية ذات طابع إسالمي ،فق ّررت أال تقاتل اإلرهاب في موسكو
بل في وكره في سورية وهذا فرض حماية النظام.

{ كيف تقرأ الموقف «اإلسرائيلي» في شأن الجوالن وهل
ستحتاج التسويات إلى عملية عسكرية «إسرائيلية» على حزب
الله أو على سورية للدخول في المفاوضات؟

ثبت لـ«إسرائيل» أنه بعد العام  2006بات من الصعب القضاء
على حزب الله عبر الحرب العسكرية ألسباب عدة ولن تذهب
إليها من دون نتائج مضمونة باالنتصار ،كما أنها ال تمتلك وسائل
عسكرية تمكنها من توجيه ضربة قاضية لحزب الله ،خصوصا ًبعد
أن ثبت أنّ الحزب يمتلك عددا ً كبيرا ً من الصواريخ ،وقسم كبير منها
متوسط وبعيد المدى يطال ك ّل المدن في فلسطين المحتلة ويهدّد
المرافق الكيميائية والنووية في «إسرائيل» وقد يستعملها حزب
الله في حال اندلعت الحرب .أما في شأن الموقف «اإلسرائيلي»
من الجوالن فهو تتمة طبيعية للسياسة «اإلسرائيلية» منذ العام
 2000ونتائج ضرب األمة العربية ،وقرار نتانياهو بض ّم الجوالن
لم َ
يلق ضجة عالمية بسبب اهتمام العالم بـ«داعش» .العالم كله
اليوم يخاف من «داعش» إال «إسرائيل» و«داعش» يهدّد العالم وال
يخرج منه تصريح واحد ض ّد «إسرائيل»!

{ هل سيُبصر رئيس الجمهورية اللبناني النور قريبا ًَ؟
وماذا يعني أن يكون المرشحان من فريق  8آذار؟

ال يمكن أن تحل أزمة رئاسة الجمهورية ،ما لم ينخفض حجم
الصراع اإليراني ـ السعودي .لبنان يشهد اصطفافا ً مطلقا ً لم
يشهده من قبل من معظم القوى السياسية بين طهران والرياض.
فحزب الله بحاجة إلى تحالف مع قوة مسيحية ،العتبارات
وطنية وطائفية ،لذلك تحالف مع العماد عون في ظ ّل الصراع
السني – الشيعي ،وهذا التحالف مقدّس واستراتيجي بالنسبة
إليه ،وإنْ كلف عدم االنتخاب .أما ترشيح الوزير فرنجية فجاء في
وقت ال يستطيع حزب الله ّ
فك تحالفه مع عون ،لذلك لن يتنازل
حزب الله عن عون وال يستطيع اإلتيان به ألنه ال يحظى باألكثرية
العددية وال بالميثاقية ،أما الرئيس الحريري فقد شعر بأنّ
ّ
المحك ،وأنّ العودة إلى السلطة
وضعه المادي والسياسي على
تتطلب أن يتقاسمها مع  8آذار ويرشح أحد منها مقابل أن يأتي هو
رئيسا ً للحكومة وأدرك أنّ زمن اإلتيان بمرشح من  14آذار قد ولى،
فقام بترشيح فرنجية ألنه يلبّي هذه المعادلة ،وإذ بحزب الله ال
يستطيع الخروج من تحالفه مع عون في ظ ّل األوضاع اإلقليمية.
أمام حزب الله خيارات عدة ،إما أن يبقى مع عون لكن ال يحارب
إع��ادة تعويم فرنجية ،وإم��ا أن يتقبّل فرنجية شرط أن يأخذ
ضمانات بكيفية تعاطي الحريري إنْ أتى رئيسا ً للحكومة ،أو ال
يحضر حزب الله جلسة انتخاب فرنجية ويتضامن مع عون ،أو
أن يتقبّل فكرة مرشح وسطي مقابل رئيس حكومة مستق ّل عندما
ينخفض الصراع في المنطقة.

«فرعية» ّ
�سد الخردلي تفقدت التح�ضيرات لإطالق العمل
النبطية – مصطفى الحمود
جال وفد من اللجنة الفرعية النيابية المكلفة اإلشراف على س ّد الخردلي في
المنطقة المق ّرر إطالق العمل بالمنشآت فيها في منطقة النبطية – الخردلي.
وض� ّم الوفد رئيس اللجنة النائب عاصم قانصوه والنائب أي��وب حميد،
ورافقهما رئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور
سليم كتفاكو ،والمدير العام المهندس عادل حوماني ،عضو مجلس اإلدارة
حسن تفاحة ،مستشار وزير الطاقة والمياه الدكتور زياد زخ��ور ،وعدد من
المهندسين.
وكانت المحطة األولى للوفد في مكتب المصلحة في النبطية حيث استقبلهم
رئيس المكتب حسن جابر بحضور الموظفين.
بعدها انتقل الوفد الى منطقة الخردلي – وادي دير ميماس حيث عاينوا
المنطقة واستمعوا من مهندسي المصلحة انطونيت سليمان ومحمد يونس
وعماد ترو إلى شرح الدراسة المعدّة من دار الهندسة للدراسات التي اجريت
تمهيدا ً إلنشاء س ّد الخردلي في المرحلة المقبلة ،وأبدت اللجنة تقديرها للدراسة
وحثت مصلحة الليطاني على متابعتها.

الوفد خالل الجولة

ورجح بويز «أن يبقى حزب الله على تحالفه
ّ
مع عون لكنه ،في الوقت عينه ،لن يقف ض ّد
وصول فرنجية إذا ما أخذ ضمانات بكيفية
ت��ع��اط��ي ال��رئ��ي��س س��ع��د ال��ح��ري��ري إنْ أتى
رئيسا ً للحكومة ،كما يمكن أن يقبل بفكرة
الرئيس الوسطي إذا انخفض حجم الصراع
اإلقليمي».
وفي ما يلي نص الحوار كامالً..

واصل وفد تج ُّمع رجال األعمال اللبنانيين في المكسيك
برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل مه ّمة االستكشاف االقتصادي
في أميركا الالتينية .وقد اجتمع أعضاء الوفد من مختلف
القطاعات واألنشطة االقتصادية خالل األيام الثالثة األولى
إلى وزير االقتصاد غواجاردو فيالريال ،ووزي��رة الخارجية
كلوديا رويز ماسيو ،ورئيس الوكالة الوطنية Promexico
فرانشيسكو غونزاليز دياز ،ورئيس رجال األعمال المكسيكيين
خوان بابلو كوستانون ،ورئيس غرفة التجارة المكسيكي
إنريكي موندراغون ،وكارلوس سليم (األصغر) .كما التقوا
مع العديد من رجال األعمال المكسيكيين من مختلف المجاالت
والتخصصات.
ُّ
وت�� ّم خ�لال االجتماعات اق��ت��راح وتقديم ف��وائ��د جذابة
للمستثمرين ورجال األعمال اللبنانيين .من ناحية أخرى،
أُعجب أعضاء الوفد «بهذا البلد العظيم ذي إمكانات التنمية
الكبيرة حيث نسبة الطلب في تزايد مستمر والذي يمكن النظر
إليه على أنه بوابة الدخول المطلقة إلى سوق أميركا الالتينية،
وإلى سوق الواليات المتحدة األميركية أيضاً.
من ناحية أخرى ،دعت غرفة التجارة اللبنانية ـ المكسيكية
برئاسة ألفريدو ميغيل ،الدكتور فؤاد زمكحل وأعضاء الوفد
الزائر إلى إلقاء محاضرة خالل غداء نقاش نظم تكريما ً له،
ح��ول ف��رص االستثمار في لبنان والشرق األوس���ط .وقدم
زمكحل عرضا ً للوضع االقتصادي في لبنان والمنطقة بشكل
موضوعي ،وبتقييم المخاطر ،مسلّطا ً الضوء على الفرص
االستثمارية الموجودة دائ��م�اً .وق��ال« :على الرغم من أنّ
لبنان يمر في واحدة من الفترات األكثر صعوبة من تاريخه
االقتصادي واالجتماعي والسياسي واألمني ،يجب النظر إلى
هذا البلد على أنه باب من الذهب أو حتى من الماس بالنسبة
لمنطقة الشرق األوس��ط بأسرها .صحيح أنّ لبنان بلد ذو
اقتصاد صغير ،لكنّ السوق الحقيقية لدينا تذهب إلى ما
وراء حدودنا لتغطي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
بأكملها».
وقال« :ال يجب أن نعيش في ظ ّل شبح الحرب والصراع
والمخاطر ولكن علينا االستعداد إلعادة اإلعمار الذي و ّلد حتى
اآلن أكثر من  500مليار دوالر من االستثمارات في المنطقة».
ولفت زمكحل إلى أنّ لبنان «مختبر اقتصادي وتجاري
وصناعي وخدماتي ،حيث يتم ابتكار األفكار والمفاهيم
والمنتجات والعالمات التجارية ،وأساليب اإلدارة .مختبر
حيث نقوم بكل أنواع التجارب لمواجهة األسواق الكبيرة».

وذ ّكر بأنّ «القطاع الخاص اللبناني كان دائما ً مستقالً عن
التوترات السياسية المحيطة ،ولطالما كافح وتطور ضمن
بيئة غير مستقرة وغير آمنة» ،مؤكدا ً «أنّ القطاع الخاص
اللبناني مستعد باستمرار لفرص جديدة ،وسوق جديدة،
واستثمارات جديدة ،وشراكة إنتاجية جديدة للتطور مهما
كانت العوائق».
وخ��ت��م زمكحل محاضرته م��ؤك��دا ً «أنّ رج���ال األع��م��ال
اللبنانيين معروفون في جميع أنحاء العالم بكونهم األسرع
في عكس أصعب الحاالت وبقدرتهم على التكيف والتطور
بوجه أي نوع من السيناريوهات .صحيح أنّ األمر مؤلم هذه
المرة ،لكننا واثقون من أنهم سوف يثبتون ،مرة أخرى ،للعالم
مرونتهم التي ال مثيل لها ،خصوصا ً الهبة اإللهية التي تخولهم
اغتنام الفرص المختبئة في األزم��ات والتعلم من تجاربهم
الشخصية .صحيح أنّ لبنان بلد صغير ،لكنه يتعامل مع
الدول الكبرى ويتمتع بفرص عظيمة وبيد إلهية تحميه .بلدنا
هو رسالة ،أرض مقدسة ،ونحن ال نستسلم بل نثابر رغم
المخاطر والصعوبات .إن س ّر ومكونات نجاح المقيمين من
الجيل الجديد يكمن في اإلرادة والمثابرة».
وبعد االجتماع ت ّم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون ،وتبادل
المعلومات بين تجمع رجال األعمال اللبنانيين وغرفة التجارة
اللبنانية ـ المكسيكية تهدف إلى خلق الشراكات والتآزر وبناء
مشاريع مشتركة بين رجال األعمال اللبنانيين المقيمين في
لبنان ونظرائهم في المكسيك.
وبعد التوقيع ق��ال زمكحل« :صحيح أنّ رج��ل األعمال
اللبناني موهوب ويتمتع بالعديد من المزايا ،ولكن ال يمكننا
إهمال بعض نقاط الضعف لديه أهمها روح الفردية واألنانية
التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي في كثير من األحيان.
لذا يجب أن نتعلم كيفية العمل ضمن مجموعات متضامنة
لخلق التآزر اإلنتاجي ،والتحالفات االستراتيجية ،ألنّ هذا
سيكون نقطة انطالق وسيسمح بالنمو أكثر معاً ،وليس فقط
على الصعيد الفردي .من المهم بناء شراكات مميزة مع رجال
األعمال اللبنانيين في العالم ،وخلق التآزر اإلنتاجي بغية
تنفيذ استراتيجيات جديدة للتنمية .نحتاج أن نتبادل سويا ً
معرفتنا وخبراتنا ومنتجاتنا وخدماتنا لكي يتمكن ك ّل واحد
منا بتنويع انشطته بشكل مستقل أو مشترك مرتكزين على
نظام تحالف استراتيجي على المدى القصير أو المتوسط أو
الطويل».

مزارعو عكار يقطعون الطريق الدولية
مطالبين بمراقبة الحدود ومنع التهريب
يواصل المزارعون في المناطق احتجاجاتهم على دخول
منتجات زراعية عبر الحدود البرية إلى لبنان.
وفي السياق ،أقدم مزارعو الخضار والفاكهة في عكار
والمنية فجر أمس على قطع الطريق الدولية عند جسر النهر،
وذلك للمطالبة بمراقبة الحدود لمنع تهريب الخضار الذي
يوثر سلبا ً على جميع المزارعين.
وألقى المزارعون منتجاتهم الزراعية وسط الطريق،
تعبيرا ً عن استيائهم إزاء عدم اهتمام المسؤولين بقضيتهم.
وأك��دوا أنهم سيص ِّعدون من تحركهم لحين منع إدخ��ال
الخضار والفاكهة إلى لبنان ،خصوصا ً الوافدة حاليا ً من
سورية ألنها تتزامن مع إنتاج مواسمهم المهدّدة بالكساد
وتدني األسعار نتيجة إغ��راق السوق اللبنانية بالخضار
المستوردة أو المه ّربة من الدول المحيطة.
وأع��اد المزارعون فتح الطريق ظهراً ،وأوض��ح رئيس
الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا حسين الرفاعي أنّ
«هذا القرار أتى استجابة لدعوة رئيس فرع مخابرات الجيش
في الشمال العميد كرم مراد الذي التقى وفدا ً من المزارعين
المحتجين مستمعا ً إلى معاناتهم ومطالبهم .وقد وعد العميد
مراد المزارعين بالتشدُّد على كامل الحدود البرية من الهرمل
وحتى العريضة بعدم إدخال أي من المنتجات الزراعية ،كما

وعدهم بتأمين موعد لزيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي
في أقرب وقت».
ولفت الرفاعي إلى أنّ «المزارعين طالبوا وزير الزراعة
أكرم شهيب بتمديد فترة وقف االستيراد للخضار والفاكهة
عبر المرافىء الشرعية لغاية  30حزيران من ك ّل سنة وهذا
األمر يُبحث بايجابية .وبناء عليه قرر المزارعون تجميد
تحركهم وإعادة فتح الطريق الدولية».
وفي السياق عينه ،استقبل وزي��ر االقتصاد والتجارة
الدكتور آالن حكيم رئيس لجنة االقتصاد في غرفة تجارة
وصناعة وزراعة زحلة والبقاع طوني طعمه ،وبحث معه
موضوع تهريب المنتجات الزراعية من سورية وإغ��راق
األس��واق اللبنانية بما يؤثر سلبا ً على اإلنتاج الزراعي
اللبناني وعلى االقتصاد الوطني.
وت ّم البحث أيضا ً في طرق مكافحة التهريب واالتفاق على
المتابعة وإبقاء االجتماعات مفتوحة إلعالن ما يشبه حال
ط��وارىء اقتصادية للوصول إلى حماية اإلنتاج الزراعي
اللبناني من جهة ،وحماية المستهلك من جهة ثانية.
وناشد حكيم القوى األمنية ،التشدُّد في مراقبة الحدود،
مؤكدا ً «العمل من أجل حماية اإلنتاج المحلي من التهريب
والمنافسة غير الشرعية».

ن�شاطات اقت�صادية
{ وق��ع��ت وزارة الطاقة والمياه
وشركة بي جي أس(شركة المسوحات
الجيوفيزيائية ) عقدا ً متعدّد الزبائن،
لمعالجة وتسويق البيانات الناتجة عن
المسوحات الزلزالية الثنائية األبعاد
المجراة في المياه البحرية اللبنانية
بين العامين  2008و.2011
وقد مثل الدولة اللبنانية في توقيع
العقد وزي���ر ال��ط��اق��ة وال��م��ي��اه آرت���ور
نظريان ومارتن ملهوس MARTIN
 MELHUSعن شركة بي جي أس.
{ بدعوة من رئيس مجلس إدارة
ش��رك��ة ت��راب��ة سبلين ال��ن��ائ��ب وليد
ج��ن��ب�لاط ،أُق��ي��م ظهر أم���س ،احتفال
لمناسبة تدشين الفلتر الجديد لمعمل
ترابة سبلين ،حضره وزي��ر الصناعة
حسين الحاج حسن ،وزير البيئة محمد
المشنوق ،ممثل جنبالط نجله تيمور،
النائبان عالء الدين ترو ومحمد الحجار،
الوزير السابق نقوال نحاس ،قائمقام
الشوف مارلين قهوجي ضومط ،المدير
العام ل��وزارة المهجرين احمد محمود،
المدير العام لشركة ترابة سبلين طلعت
اللحام ،رئيس ات��ح��اد بلديات إقليم
الخروب الشمالي محمد بهيج منصور،
رؤساء بلديات ومخاتير وشخصيات.
{ أط��ل��ق وزي���ر السياحة ميشال
فرعون مهرجانات بيت مسك الدولية،
في حضور رئيس مجلس اإلدارة المدير

العام لبيت مسك جورج زرد أبو جوده،
مديرة المهرجانات س��ارة أب��و جوده
مانوكيان ومستشار مجموعة GZA
بول عون.
{ برعاية وزير العمل سجعان قزي،
افتتحت الفعاليات السنوية  13لمباراة
العلوم  ،2016صباح أمس في قاعات
قصر األونيسكو ـ بيروت ،في حضور
علي شحيمي ممثالً وزي���ر الصناعة

حسين الحاج حسن ،العميد سعد كيروز
ممثالً المدير العام لقوى األمن الداخلي
اللواء ابراهيم بصبوص ،الرائد بهيج
مشموشي ممثالً المدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم ،عميد كلية
العلوم الدكتور حسن زين الدين ممثالً
رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان
السيد حسين ،وع��دد من الشخصيات
التربوية والسياسية.

اتحاد النقابات العمالية للخدمات العامة في لبنان
بيروت في 2016/4/15

جانب وزارة العمل الموقرة،
مصلحة العمل والعالقات المهنية  -الشياح
عقد المجلس التنفيذي التحاد النقابات العمالية للخدمات العامة في
لبنان اجتماعا ً له عند الساعة الواحدة من بعد ظهر الخميس الواقع في
 2016/4/14لتحديد موعد إلجراء انتخابات لمجلسه التفيذي ،وذلك
بعد ظهر يوم الثالثاء الواقع في  2016/5/3الساعة  13:00في مق ّر
االتحاد العمالي العام  -كورنيش النهر موعدا ً إلجراء االنتخابات العامة
لمجلسه التنفيذي والمندوبين ،وفي حال عدم اكتمال النصاب تؤجل
االنتخابات إلى موعد آخر بتاريخ الثالثاء  2016/5/10في الزمان
والمكان عينهما.
يرجى إرسال مندوب من وزارتكم لإلشراف على هذه االنتخابات.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام.

