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حمليات

هل ت�صدر فتوى
ّ
المت�شددة؟
مقاطعة الم�صارف
} د.نسيب حطيط

وفد من اللقاء الأرثوذك�سي زار عون

م�صرف لبنان ينظم ور�شة عمل عن الإرهاب وتبيي�ض الأموال

�أبو فا�ضل :ال�ستين غير وارد

�سالمة :نوا�صل �إ�صدار الأنظمة المطلوبة
�صون ًا ل�سالمة القطاع



يط ّل عيد المقاومة والتحرير في ذك��راه السادسة عشرة
وبدل أن تكافأ المقاومة من حكومتها وشعبها والمؤسسات
التجارية والمصرفية والمدنية ،فإنها تكافأ بالحصار والعزل
تعسفي يطال ك�� ّل من يجاهر
المالي واالق��ت��ص��ادي وبشكل
ّ
بتأييدها أو يتضامن معها ليتح ّول ك ّل «شيعي» متهما ً حتى
تثبت براءته التي لن تتحقق ،وذلك بسبب الحرب الشاملة التي
تشنّها أميركا وحلفاؤها من العرب والصهاينة والغربيين
والتكفيريين على م��ح��ور المقاومة ف��ي ال��م��ي��دان السوري،
ويستهدفون بشكل مر ّكز المقاومة في لبنان بسبب تحميلها
مسؤولية إفشال وعرقلة مشروع الشرق األوسط األميركي
الجديد منذ انتصارها في حرب تموز وحماية لبنان والحؤول
دون افتراسه من التمساح األميركي او حلفاء السعودية من
السياسيين او التكفيريين.
لقد ع��ج��زت أم��ي��رك��ا وح��ل��ف��اؤه��ا ع��ن هزيمة ال��م��ق��اوم��ة في
لبنان وسورية عسكريا ً فلجأت الى الحرب الناعمة القاتلة
المتمثلة بقانون الحظر المالي لزعزعة االستقرار االقتصادي
واألمن االجتماعي للبيئة الحاضنة للمقاومة وتجويعها وهدم
هيكلها التجاري والمصرفي ووضع المؤيدين للمقاومة بين
خيارين ،إما اإلنفضاض عن المقاومة وتركها معزولة لتواجه
قدرها المأساوي ،أو التع ّرض للعقوبات المالية والمصرفية
سيفجر النسيج
وصوالً إلى اإلفالس واالنهيار المالي الذي
ّ
االجتماعي في وجه المقاومة ويفتح األب��واب والنوافذ أمام
االجتياح األمني والسياسي للقضاء على المقاومة نهائياً،
كما حصل مع المقاومة الفلسطينية عام .1982
لقد انخرطت المصارف اللبنانية في الحرب المالية على
ال��م��ق��اوم��ة بقصد او بغير قصد ب��ذري��ع��ة االل��ت��زام بالقانون
األميركي وت��ج��اوزت محدّداته أكثر مما يريده األميركيون
أنفسهم حيث تح ّولوا ملكيّين أكثر من الملك ،وذل��ك بسبب
خوفهم من العقوبات المالية األميركية أوالً ،وبسبب انتماء
معظم مالكي المصارف ومجالس اإلدارة الى الخط السياسي
المعارض للمقاومة ،وف��ي أحسن الحاالت الحياد السلبي،
لكن ال��م��ص��ارف ات��خ��ذت خطوة خطيرة ستعا َقب عليها من
ّ
سينفضون عنها للجوء إلى
قبل عمالئها وزبائنها ال��ذي��ن
مصارف تلتزم بالح ّد األدن��ى من القوانين األميركية دون
مبالغة ،حيث بادرت بعض البنوك الى إغالق حسابات أعضاء
اللجنة الطبية إلح���دى المستشفيات م��ع أن��ه��ا ليست تابعة
لحزب الله!
وهنا نسأل جمعية المصارف:
ـ م��اذا لو ب��ادر ك ّل أنصار المقاومة وبيئتها الحاضنة إلى
سحب ودائعهم من المصارف الملتزمة بالقوانين األميركية؟
ـ م��اذا ستعمل المصارف إذا أمتنع المدينون من تسديد
ديونهم؟
ـ إنّ التهديد ببيع الشقق والعقارات المرهونة للمصارف
ف��ي ال��ظ��روف المتشنّجة سيخفض أس��ع��اره��ا ،وال تستطيع
المصارف استعادة أموالها ...ومن سيتجرأ على شراء هذه
ال��ع��ق��ارات الضخمة؟ وإنْ اش��ت��راه��ا فهل يستطيع استثمار
عقارات صادرتها المصارف دون وجه حق...؟ أم سيخسر
المشترون أموالهم إلنقاذ المصارف؟
ـ إذا انهارت أسعار الشقق والعقارات التي تملكها شريحة
لبنانية كبرى ،ماذا سيكون مصير سوق العقارات في لبنان
بشكل ع��ام وه��و القطاع ال��ذي أص��اب��ه الجمود والشلل منذ
سنتين وأكثر؟
ـ إنّ المصارف تخنق نفسها وتنتحر ماليا ً ويمكن أن تدفع
ثمن مغامرتها ك�� ّل م��ا جنته م��ن س��ن��دات الخزينة والفوائد
المرتفعة على ال��ق��روض ،خ��اص��ة انّ ال��ق��روض الشخصية
ذات الفوائد العالية التي يأخذها الموظفون وذوي الدخل
المحدود ،والتي يمثل مناصرو المقاومة أكثر من خمسين
بالمائة منهم ،فماذا سيح ّل بالمصارف اللبنانية إن ُمنع هؤالء
او امتنعوا عن التعامل مع المصارف...؟
ـ من سيحمي المصارف من حالة الكراهية والحقد من الذين
ت�� ّم بيع بيوتهم ومتاجرهم وعقاراتهم و ُت��رك��وا في الشارع
مع وعائالتهم بسبب العقوبات األميركية ،ودون ارتكابهم
أي ذن��ب ،وم��ع ذل��ك يبادر أصحاب المصارف إل��ى اغتيالهم
ّ
مادياً؟
ـ م��اذا ستفعل المصارف إذا ب��ادر ك ّل المدينين الى إعالن
اإلف�لاس التجاري وف��ق القوانين المرعية اإلج����راء...؟ فهل
ستسجنهم المصارف بعشرات اآلالف؟ وإذا سجنتهم من
سيسدّد لها ديونها؟
الظاهر انّ بعض المصرفيين ورع��ات��ه��م يتص ّرفون في
السياسة كما ي��ت��ص�� ّرف��ون م��ع ط��ال��ب ال��ق��رض كعبد ين ّفذ ما
يقولون دون اعتراض ،ويوقع دون أن يقرأ األوراق الطويلة
ذات الحروف الصغيرة والتع ّهدات الكثيرة التي تقيّده ألنه
مضطر لذلك بسبب الحاجة ،او لتوفير قسط دراس���ي ،أو
غرفة ينام فيها ،او تسديد فاتورة استشفاء ،لكنهم ال يعلمون
انّ السياسة وال��ح��رب واألم��ن المالي مختلف تماماً ،وأنهم
الحلقة األضعف ،ف��رأس المال جبان وال يستطيع العمل إال
في األم��اك��ن المستقرة واآلم��ن��ة ،وم��ع ذل��ك يشعلون الحطب
األخ��ض��ر إلث���ارة ال��دخ��ان وال��ح��رائ��ق التي ل��ن يكونوا بمأمن
منها.
فهل سيبادر العقالء والوطنيون من أصحاب المصارف
إلى استدراك المغامرة قبل وقوع الكارثة الشاملة...؟
 سياسي لبناني

ي�شوعي ِّ
يحذر من خطورة اال�ستمرار
في الإجراءات الم�صرفية ّ
�ضد حزب اهلل
استقبلت هيئة التنسيق لـ«لقاء األح��زاب» خالل اجتماعها أمس في
مقرها الرئيسي ،الدكتور إيلي يشوعي ،واطلعت منه على وجهة نظره في
«اإلجراءات المصرفية التي اتخذتها المصارف ،إثر القرار األميركي بفرض
عقوبات مالية على حزب الله».
وأوضح يشوعي أنّ «تنفيذ القرار من قبل المصارف اللبنانية ت ّم في
أجواء من الذعر والرعب ،ما أدى إلى مغاالة ومبالغة غير مبررة في تطبيق
القرار» ،محذرا ً من «االنعكاسات السلبية لمثل هكذا إجراءات مصرفية على
المصارف نفسها» ،داعيا ً المصارف إلى «عدم المبالغة بأخذ الحيطة»،
مؤكدا ً أنه «كان على حاكم مصرف لبنان رياض سالمة اتخاذ القرار الحازم
يحدّد فيه ما هو مسموح وما هو غير مسموح ،وليس إعطاء مهلة شهر
لدراسة أي ملف يحول إليه من المصارف وترك القرار لها في حال لم تتلق
جوابا ً من المصرف المركزي» ،معتبرا ً «عدم إلزامية مصرف لبنان بإعطاء
جواب واضح خالل هذه المدة وسيلة للتهرب من المسؤولية التي يجب أن
يتحملها حاكم المصرف المركزي» ،محذرا «سالمة من خطورة االستمرار
في هذا اإلجراء على القطاع المصرفي اللبناني».

عون مستقبالً أبو فاضل ووفد اللقاء األرثوذكسي
ال��ت��ق��ى رئ��ي��س «ت��ك��ت��ل التغيير
واإلص�ل�اح» النائب العماد ميشال
عون في دارت��ه في الرابية وف��دا ً من
«اللقاء األرث��وذك��س��ي» ضم األمين
ال��ع��ام النائب السابق م���روان أبو
ف��اض��ل وأع��ض��اء الهيئة اإلداري���ة
موسى فريجي ،نقوال فريحة ،رجا
بدران ،وأمين السر سمير نعيمه.
بعد اللقاء قال أبو فاضل« :كتب
ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع���ون ف��ي ج��ري��دة
السفير م��ق��االً ،ون�����ادرا ً م��ا يكتب
العماد ع��ون ويوقع مقاال ً باسمه،
تحت ع��ن��وان «ل��م��اذا ق��ان��ون اللقاء
األرث��وذك��س��ي» ،وه��ذا ما دفعنا إلى
المجيء إل��ى الرابية .وك��ان الكالم
واض��ح �ا ً واآلراء أكثر م��ن مطابقة.
وفي المؤتمر الصحافي الذي أعلن
فيه دولة الرئيس الفرزلي المبادئ
واألسباب الموجبة لهذا القانون ،لم
يكن يومها قانونا ً فعلياً ،بل ترجمه
تكتل التغيير واإلص�لاح إلى قانون

فعلي على طاولة مجلس النواب».
وأض����اف« :ل��ي��س ه��ن��اك طريق
إل��ى ال��م��ادة  95ال��ت��ي تتحدث عن
ال���دخ���ول اإلص�ل�اح���ي ف���ي إل��غ��اء
الطائفية السياسية عبر تأليف
لجنة وطنية لهذا الموضوع ،إال إذا
استحق مجلس نيابي ،ول��و لفترة
معينة ،أي دورة او دورتين أن يكمل
اإلصالحات .نحن نعترض على قسم
كبير من النواب الذين نعتبر أنهم ال
يمثلوننا ف��ي المجلس النيابي.
ونقول بصراحة إنه عندما سيأتي
مجلس نيابي منتخب على قانون
اللقاء األرثوذكسي ،لن يُقال ألحد إنك
لست ممثالً لطائفة ما».
وأك��د أنّ «القانون االرثوذكسي
يوحد البلد في الدائرة االنتخابية
ّ
الواحدة للبنان ،ويمكن أن يترشح
النائب عن الدائرة التي يريدها ،وك ّل
مذهب ينتخب طائفته .على األق� ّل،
إذا كنتم ال تريدون مشروعا ً كهذا،

فأعطونا مشروعا ً مشابها ً له ،ولكن
قانون الستين ليس وارداً».
وعن معارضة أفرقاء مسيحيين
لهذا القانون ،ما عدا الطوائف غير
المسيحية ،أجاب« :هناك طروحات
كثيرة ،ولكن أتمنى على القيادات
المسيحية أن ت��ن��ظ��ر ج��ي��دا ً إل��ى
مصلحة شعبها ف��ي ه��ذا ال��وط��ن.
وعلى القيادات المسلمة أن تفكر في
هذا الموضوع لنقول انّ هذا القانون
ويصحح التمثيل
يشمل الجميع،
ّ
مدخالً إلى اإلصالحات .نريد النظر
إل��ى األم���ام ف��ي التمثيل الصحيح.
وبعد النيابة يمكن أن ننتقل إلى
مجلس ال��ش��ي��وخ ال���ذي سيصبح
ضامنا ً لإلصالحات».
وختم أبو فاضل« :سنكمل عملنا
وجولتنا .أردنا ان نبدأ من هنا ألننا
قرأنا موقفا ً صريحا ً وواضحا ً يترجم
ما تقدّم به تكتل التغيير واإلصالح
من قانون».

حزب اهلل :ما الفرق بين التكليف ال�شرعي
والتكليف الحزبي؟
أعلن وزير الصناعة حسين الحاج
حسن ،خالل حفل أقامه «حزب الله»
ف��ي بعلبك ،بمناسبة مولد ذك��رى
مولد اإلمام المهدي ،في مسجد رأس
اإلمام الحسين في بعلبك ،أنّ «علينا
في «حزب الله» القيام بتكليفنا في
وظيفتنا السياسية واستحقاقتها
في كافة المواقع الوزارية أو النيابية
أو البلدية أو الحزبية أو الجهادية،
وف��ي كافة المرافق الحيوية التي
نعمل بها» ،منتقدا ً «الذين يتحاملون
علينا ويأخذون علينا القيام بتكليفنا
الشرعي» ،متسائالً« :ما الفرق بين
التكليف الشرعي والتكليف الحزبي؟
وه��ل م��ن ق��ائ��د سياسي ل��م يخرج
على أنصاره ويكلفهم بأن يصوتوا
للوائحه؟»
وت��ط��رق ال��ح��اج ح��س��ن إل���ى ما
تعيش المنطقة م��ن واق���ع «حيث
تنهب فيه ثروات دولها وتسلب فيه
إرادة شعوبها وق��رارات��ه��ا ،وتجثو
ت��ح��ت اس��ت��ق�لال وس��ي��ادة وح��ري��ة
زائفين» ،مشددا ً على أنّ «إيماننا
بالمنقذ والمخلص لن يتزعزع مهما
اشتدّت الصعاب».
م��ن جهته اعتبر رئيس الهيئة
ال��ش��رع��ي��ة ف��ي ح���زب ال��ل��ه الشيخ
محمد يزبك أنّ «ما يدّعيه آل سعود
ويوهمون به الناس بأنهم حريصون

الحاج حسن متحدثا ً في بعلبك
على لبنان ،وبأنهم يسعون النتخاب
رئ��ي��س للجمهورية ،ل��ي��س س��وى
أالعيب ومنابر للفتن ،ال يحصدون
منها إال المزيد من الندامة».
وخالل حفل تأبيني ،في حسينية
بلدة بوداي ،لمناسبة مرور أسبوع
ع��ل��ى ف��ق��ي��د ال��ج��ه��اد وال��م��ق��اوم��ة
الحاج محمود شمص ،سأل يزبك:
«م��ن ال���ذي يمنع ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية؟ ومن يضع «فيتو» على
انتخاب فالن رئيسا ً للجمهورية؟

أليسوا آل سعود!؟
وأضاف الشيخ يزبك« :يتهمونك
باإلرهاب وهم من يدعمون اإلرهاب،
واإلرهابي بنظرهم هو من يقول ال،
ودأب��ه��م كبني «إس��رائ��ي��ل» يدّعون
أنهم شعب الله المختار» ، ،معتبرا ً
أنّ آل سعود يريدون من الناس أن
يكونوا عبيدا ً لهم ،وهم ومن حولهم
أدوات رخيصة ألميركا والصهيونية
واألوروبيين والغرب».

استضاف م��ص��رف لبنان أم���س ،ورش���ة عمل تحت
عنوان «تبادل تسميات اإلره��اب بين لبان والواليات
المتحدة االميركية» Lebanon-U.S. Terrorist
 Designations Exchangeوتضمنت الجلسة
اإلفتتاحية كلمة ألمين عام هيئة التحقيق الخاصة في
مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور ،تلتها كلمة حاكم
المصرف رياض سالمه ،ثم القائم باألعمال في السفارة
األميركية في لبنان السفير ريتشارد جونز.
وألقى سالمة كلمة أكد فيها أنّ «تطبيق المعايير الدولية
في مجال مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب أولوية
بالنسبة لنا ،كون هذا األمر يحمي مجتمعنا واقتصادنا
من هذه الجرائم ،ويع ّزز سالمة قطاعنا المالي والمصرفي
ويحميه من المخاطر سيما مخاطر السمعة ،علما ان لبنان
شريك في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال ،وذلك
من خالل مشاركة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف
لبنان بأعمال المنظمات الدولية».
وقال« :ال ّ
شك بأنّ التشدد الذي يشهده العالم في مجال
تطبيق نظم االمتثال وظاهرة تجنب المخاطر (De-
 )riskingهي عوامل إضافية ينبغي التنبه لها واخذها
ايضا بالحسبان ،وفي هذا اإلطار ال بد من اإلشارة إلى أنّ
إقرار مجلس النواب اللبناني في العام  2015لعدد من
القوانين ،منها قانون االنضمام إلى اتفاقية األمم المتحدة
الدولية لقمع تمويل اإلره��اب ،وتعديل قانون مكافحة
تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ،وإقرار قانون التصريح
عن نقل األم��وال عبر الحدود وقانون تبادل المعلومات
الضريبية كان له وقع إيجابي لدى المنظمات الدولية،
ووقع إيجابي على سمعة لبنان وقطاعه المالي والمصرفي،
وأيضا على وضعية امتثاله بالمعايير الدولية».
وأض���اف« :أص��ب��ح ق��ان��ون مكافحة تبييض األم��وال
وتمويل اإلرهاب رقم  44يجرم تمويل أنشطة المقاتلين
اإلرهابيين األجانب «»Foreign Terrorist Fighters
المذكورة في قرار مجلس األمن رقم  ،2178كما أدخل هذا
القانون األسس القانونية التي أتاحت وضع آليات خاصة
لتطبيق العقوبات المالية لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم
 .1267وقد أت��اح هذا القانون أيضا ً تطبيق المعايير
الدولية المرتبطة بقرار مجلس االمن رقم  ،1373والتي
تتطلب ان يكون لدى ال��دول لوائحها الوطنية الخاصة
المرتبطة باإلرهاب وتمويله .وهنا ال بد من اإلشارة إلى
أنّ مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة أصدرا تعميما ً
وإعالما ً حول «التجميد الفوري» ذي صلة بقرار مجلس

األمن رقم .»1267
وتابع« :بالرغم من التحديات التي نواجهها ،نواصل
بذل الجهود الالزمة وإصدار األنظمة المطلوبة لمكافحة
تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ،وهذا ما يصون سالمة
القطاع المصرفي والمالي .فقد تم إخضاع شركات تحويل
األموال لمزيد من اإلجراءات والموجبات ،وتم منع إصدار
البطاقات المسبقة الدفع في حال لم تكن مرتبطة بحساب
مصرفي ،ومنع التعامل مع شركات اسهمها لحامله،
كما جرى تعديل التعميم األساسي رقم  83الصادر عن
مصرف لبنان لتعزيز وظيفة االمتثال لدى فروع المصارف
والمؤسسات المالية ،وأي��ض �ا ً على مستوى مجالس
اإلدارة».
وخ��ت��م« :ج���اءت ه��ذه التعديالت لتعزز المتطلبات
المفروضة على المصارف العاملة في لبنان ،والتي يجب
عليها أيضا التقيد باألنظمة والعقوبات المطبقة في بلدان
المصارف المراسلة المتعاملة معها».
وألقى األمين العام لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف
لبنان عبد الحفيظ منصور ،كلمة اعتبر فيها أنّ «المخاطر
المتصلة ب��اإلره��اب تتفاقم وتعم الكرة األرض��ي��ة .فمن
واج��ب عالمنا اليوم أن يص ّد ظاهرة الشر هذه بتعزيز
الجهود وتشديد المتطلبات والمعايير لمكافحة اإلرهاب
وتمويله».
أض��اف« :إنّ االستراتيجيات الفعالة لمكافحة هذه
الظاهرة يجب أن ترتكز على التعاون المحلي بين الهيئات
المعنية ،أي الهيئات القضائية واإلستخباراتية ووحدات
اإلخبار المحلي .وهذا ما نشهده اليوم في بلدان عديدة،
خاصة في أوروبا بعد هجمات سنة  ،2015ال سيما في
مجال مكافحة تمويل اإلرهاب .وهذا ما يحصل أيضا في
لبنان ،إذ نسجل تحسنا ملحوظا في التعاون بين الهيئات
اآلنفة الذكر والتي نرى في حضورها اليوم بيننا دليال
قاطعا لهذا التعاون».
ولفت إلى «أنّ التعاون المحلي في مجال تمويل اإلرهاب
ومكافحة تمويل اإلره��اب أم��ر ض��روري لتأمين الحماية
الداخلية ،وهو في الوقت نفسه شرط أساسي للتوصل إلى
تعاون دولي فعال .فتحقيق نتائج إيجابية على الصعيد
المحلي هو أساس للتعاون الدولي ويسهل للغاية التعاون
الدولي .وبخصوص التعاون الدولي ،فإن سجل العالقات
بين لبنان والمجتمع الدولي جيد خاصة مع وحدات االخبار
في مجموعة «اغمونت» من جهة ومع جهات إنفاذ القانون
والسلطات القضائية الدولية من جهة أخرى».

�شرف الدين من ملبورن:
الو�ضع المالي في لبنان غير مقلق
حاضر نائب حاكم مصرف لبنان
رائ��د شرف الدين في ملبورن بدعوة
من غرفة أستراليا ولبنان للتجارة
والصناعة ف��ي والي��ة فيكتوريا ،في
حضور الوزير مارتن باكيال ،قنصل
ل��ب��ن��ان ال��ع��ام ف��ي ف��ك��ت��وري��ا غسان
الخطيب ،القنصل الفخري السابق
ل��وي��س فليفل ،ون���واب وشخصيات
أس���ت���رال���ي���ة ورؤس��������اء األح������زاب
والمؤسسات والجمعيات اللبنانية
وع��دد من رج��ال األع��م��ال اللبنانيين
واألستراليين ووسائل إعالم.
قدم حلقات اللقاء جان ديكس من
القناة السابعة التلفزيونية ،وألقى
كلمة الغرفة مستشارها اإلعالمي ومدير
إذاعة «صوت لبنان» في ملبورن طوني
شربل الذي عدد اإلنجازات التي قام بها
مصرف لبنان برئاسة الحاكم رياض
سالمة ونائبه رائد شرف الدين ،مؤكدا ً
أنّ «الكثير من رجال األعمال اللبنانيين
ج���ادون وراغ��ب��ون ف��ي االستثمار في
لبنان والمساهمة في عملية اإلنماء
والبناء لكنّ األم��ن االقتصادي يحول
دون ذلك» ،مشيرا ً إلى أنّ «غرفة ملبورن
برئاسة المحامي فادي الذوقي ماضية
في تعزيز جسر التواصل االقتصادي
الذي أقامته بين لبنان وأستراليا».
ورحب رئيس الغرفة فادي الذوقي

شرف الدين يتسلم الدرع التكريمية
بشرف الدين ،وأش��اد ب��ـ»ال��دور الذي
يلعبه مع الحاكم العام رياض سالمة
في حياة لبنان االقتصادية.
وأش���اد ش��رف ال��دي��ن ،م��ن جهته،
«باللبنانيين المنتشرين وبالغرفة
ورئيسها ،وشرح الوضع االقتصادي
ف��ي لبنان ودور البنك المركزي في
الحفاظ على العملة الوطنية».
ودع��ا المنتشرين «إل��ى االستثمار
في لبنان ،ال سيما أنّ الفرص متاحة
اليوم أكثر من أي يوم مضى» ،وبين
شرف الدين باألرقام الوضع المالي في

لبنان الذي «ال يدعو إلى القلق» ،وأشار
إلى «الضغط الذي يُمارس في أكثر من
مجال» ،مؤكدا ً أنّ «مصرف لبنان واع
لك ّل شيء وسيتخطى الصعوبات متى
وجدت».
وق��دم الذوقي وباكيال درع الغرفة
التكريمي إل��ى ش��رف الدين .كما قدم
درع���ا تكريميا ً ل��ك� ّل م��ن بنك بيروت
بشخص فواز سنكري ،وبنك الكومنولث
بشخص دايفيد ليون ،والبنك العربي
بشخص مدير فرعه في ملبورن نعيم
ملحم ،ورجل األعمال علي خضر.

وفد نيجيري في غرفة طرابل�س
وزير البيئة ي�شارك في حملة الأزرق الكبير :لبحث �سبل التعاون وتبادل الخبرات
الرملة البي�ضاء والدالية والرو�شة للجميع
رعى وزير البيئة محمد المشنوق
أمس ،حملة «األزرق الكبير» لتنظيف
ال��ش��اط��ئ ال��ل��ب��ن��ان��ي ،وش����ارك في
الحملة رئيسة حملة «االزرق الكبير»
عفة إدري��س وناشطون من ع��دد من
الجمعيات والجامعات.
وألقى المشنوق كلمة ،اعتبر فيها
أنه «ال يختلف مواطن عن آخر ،إال بقدر
التزامه ببلده وبيئة بلده» ،مشيدا
ب»عفت ادريس رئيسة حملة االزرق
الكبير ،التي تعمل بنشاط وملتزمة
بيئياً».
وقال« :ربما تسألون لماذا أنتم هنا
والشاطئ نظيف؟ أنتم هنا لتؤكدوا
أن الرملة البيضاء لكم جميعا وكذلك
ال��دال��ي��ة وال��روش��ة وك��ل الشواطئ
المحيطة ب��ب��ي��روت وك���ل المناطق
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،وي��ج��ب أن تبقى ه��ذه
الشواطئ لكم ،ولكل أبنائنا وأحفادنا
ف��ي المستقبل ،وال ي��ج��وز ان تبقى
الشواطئ محظورة على الناس .فهذه
الشواطئ ليست للنخب بل للناس
الطيبين مثلكم أنتم».
أض���اف« :يجب أال نيأس عندما
نقوم بمثل هذه االنشطة .فأن يكون
ه��ذا الشاطئ نظيفا ،فهو تحصيل
حاصل .ويقولون عادة الملوث يدفع،
وأق���ول المواطن يصحح ايضا هذا
الخطأ .أنتم تصححون :االسعاف
الشعبي ك��ورال الجعيتاوي جنات
بالدي ،أي سي .LAU ،فقد استطاعت

وزير البيئة مع المشاركين في الحملة
حملة األزرق الكبير تجميع اهلنا في
المجتمع المدني».
وت��اب��ع« :إذا أردن����ا أن نستمر،
علينا أن نواظب على جمع الناس
حول الهدف وليس حول الكاميرات.
المطلوب ان نبقى كما نحن نريد،
وليس كما نشتهي أن نبرز أمام الناس.
لدينا من األمثلة الرياضية ما نحبه
وندرك كيف له تأثير على مجتمعنا،
ولكن يجب أن تكون لدينا أيضا ً أمثلة
بيئية أمثالكم أنتم في مناطقكم ،وأنا
أدرك أنكم لستم من بيروت بالضرورة
بل من كل المناطق اللبنانية ،فليكن
ذلك منتشرا ً في كل لبنان».

وخ��ت��م ال��م��ش��ن��وق« :ن��ح��ن اليوم
نكرس خطوة بدأتموها بالنظافة،
ولكن حملة االزرق الكبير تتناول
موضوعا أبعد من النظافة الفورية،
فهي تتناول التخفيف من النفايات
أي م��ن ال��ب�لاس��ت��ي��ك وه���و م��ن أكثر
النفايات ض���ررا ،ألن��ه يحتاج فعال
إلى مئات السنين للتحلل ،فالتأثير
المباشر على الصحة مؤذ جداً ،وعلينا
أن نعمل دائ��م��ا على التخفيف من
البالستيك ،وعلينا أن نخفف من كثرة
االكياس البالستيكية وأن تكون لدينا
حقيبة للتسوق ،ونأمل أن يأخذ منكم
اللبنانيون العبرة وااللتزام».

التقى رئيس غرفة طرابلس لبنان
الشمالي توفيق دبوسي بحضور
أعضاء مجلس اإلدارة ،الوفد الرسمي
النيجيري الذي ض ّم كبار المسؤولين
ف��ي والي��ة باوتشي برئاسة حاكم
الوالية محمد عبدالله أبو بكر.
وأشار دبوسي إلى «أهمية زيارة
الوفد النيجري لبناء عالقات ثنائية
بين لبنان ونيجيريا عموماً ،ومع
والي��ة باوتشي وطرابلس ولبنان
الشمالي خصوصاً ،لما هناك من
تقارب في الخصائص بين البلدين
ال سيما تطلعاتهما المشتركة نحو
االزدهار والحاجة الماسة الى التقدم
م��ن أج��ل ال��رق��ي واالرت��ق��اء وتطوير
مجتمعات البلدين ،وعلينا التفكير
معا ً في كيفية التعاون المشترك ألنه
من غير الممكن ألي بلد في العالم أن
يحقق تطوره بشكل إفرادي دون بناء
عالقات متينة على النطاق الكوني،
وبات من المفيد الوقوف على حاجات
بلداننا لنتبادل الخبراءات والكفاءات
ونحقق طموحاتنا في كافة المجاالت
ال سيما تطوير ح��رك��ة ال��م��ب��ادالت
ال��ت��ج��اري��ة ن��ح��و األف��ض��ل وبشكل
متكافىء».
أض���اف« :إنّ ط��راب��ل��س ولبنان
الشمالي ينعمان بالغنى ويمتلكان ك ّل
اإلمكانيات االستراتيجية ويختزنان
الطاقات البشرية المتخصصة ،وهذا
ما يدفعنا إلى تزويد أصدقائنا الوفد
النيجيري بالخطوات التي تخطوها
غ��رف��ة ط��راب��ل��س ول��ب��ن��ان الشمالي
باتجاه تنمية مجتمعنا اإلقتصادي
وكذلك المشاريع وحركة المرافق

دبوسي مع الوفد النيجيري
اإلقتصادية العامة والخاصة التي
تحتضنها منطقة ش��م��ال لبنان»،
مشيرا ً إلى أنّ الزيارة «تتسم بأهمية
استثنائية ،وم��ن المؤكد أن��ه سيتم
استثمارها لما فيها من مصلحة عليا
لبلدينا في التعاون والشراكة والقيام
بمشاريع مشتركة تتضافر من خاللها
جهود بيئة األعمال من سيدات ورجال
أعمال ومستثمرين ومشاريع تعود
بالنفع على كال البلدين».
وتحدث أبو بكر ،من جهته« ،عن
الخصائص ال��ت��ي تمتاز بها والي��ة
باوتشي» التي يتولى حاكميتها ،الفتا ً
إلى أنه «بالرغم من المتعارف عليه أنّ
نيجيريا تعتمد على الثروة النفطية
التي تمتلكها ،إال انها تفتش عن مصادر
استثمارية أخرى إلطالقها خصوصا ً
أنّ والية باوتشي تتمتع بخصائص
إق��ت��ص��ادي��ة م��م��ي��زة وه����ي تسعى
لالعتماد على قطاعات إقتصادية

أخ��رى غير نفطية ،لديها م��واد خام
وث����روات معدنية يمكن اإلستثمار
فيها ،إضافة إلى حاجاتها إلى إعداد
بنى تحتية ومشاريع إستثمارية في
القطاع السياحي بالرغم من إدراكنا
كنيجيريين إل��ى األهمية السياحية
وح��س��ن الضيافة ال��ت��ي يتمتع بها
ل��ب��ن��ان ول��والي��ة ب��اوت��ش��ي مساحة
جغرافية شاسعة تضم أراض زراعية
ومن الممكن البحث في سبل تطوير
التعاون واالستثمار ف��ي المجاالت
الزراعية والصناعات الغذائية بين
لبنان ونيجيريا والتحضير التفاقيات
ثنائية في مجال الزراعة وتعزيز حركة
الصادرات واالستيراد بين البلدين».
بعد ذلك جال الوفد على مشاريع
الغرفة واطلع ميدانيا ً على مقومات
ال��ق��وة االقتصادية االستراتيجية
للقطاعين ال��ع��ام وال���خ���اص في
طرابلس.

