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حمليات

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ الإجراءات االنتقامية لأردوغان تزيد درجة المخاطر على �أمن تركيا والعالم

اجتماع في وزارة ال�صناعة لمتابعة �سبل حماية الإنتاج الوطني

علي عبدالكريم :عون وفرنجية قامتان وطنيتان كبيرتان
ّ
لكن �سورية تبارك ما يتفق عليه الحلفاء

الحاج ح�سن :لمراجعة االتفاقيات وفر�ض ر�سوم حمائية

حاورته روزانا ر ّمال ـ تحرير محمد حم ّية
أكد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي «أنّ
اإلجراءات االنتقامية التي اتخذتها القيادة التركية بعد فشل
االنقالب تزيد درجة المخاطر والقلق على أمن تركيا واألمن
العالمي» ،موضحا ً «أنّ ما حصل ظاهريا ً هو أم��ر إيجابي
بالنسبة إلى سورية النشغال أردوغ��ان في الداخل التركي
وانكفائه ع��ن اس��ت��م��رار ع��دوان��ه على س��وري��ة ،م��ا سيشكل
إض��ع��اف��ا ً لفريق المسلحين ،ول��ك��ن م��ن ج��ان��ب آخ��ر األم��ور
مفتوحة على مجاهيل غير واضحة».
وأش��ار علي عبد الكريم ،في ح��وار مشترك بين صحيفة
«البناء» وقناة «توب نيوز» ،إلى أنّ «التصريحات المتناقضة
التي يطلقها المسؤولون األت���راك تعبِّر عن الحصار الذي
أوصلت تركيا نفسها إليه وعن إرب��اك في السياسة التركية
وإدارة أردوغ���ان وال نبني عليها بشك ٍل كبير ،لك ّن الرهان
هو على الهيمنة في المنطقة وعلى عثمانية جديدة سقطت
وبالتالي األمر بات مرهونا ً بالمتغيرات على األرض».
وعن الموقف اإليراني من محاولة االنقالب التركي ،جزم
السفير السوري «ب��أنّ موقف إي��ران مبدئي وتربطنا معها
صداقة وعالقة استرتيجية على المستويات كافة ،فضالً عن
أنّ إيران أدانت الدور التركي في سورية» ،مضيفاً« :سورية
ال ت��ت��خ�� َّوف م��ن ال��م��وق��ف اإلي��ران��ي ال��واض��ح ت��ج��اه القضايا
األساسية ،خاصة القضية الفلسطينية والعالقة مع سورية
ومواجهة اإلرهاب».
وأع��رب علي عبد الكريم عن استنكاره لالعتداءات على
الجيش ف��ي تركيا ،معتبرا ً أنها «استنساخ لما طبّقوه في
المدن والبلدات السورية برعاية أردوغان نفسه وفريقه من
التنظيمات اإلرهابية التي ارتكبت المجازر وح��اول البعض
ماسة ألوروبا
تسميتها بالمعتدلة» .ولفت إلى وجود «حاجة ّ
وأميركا والعالم ودول اإلقليم إليجاد حّ��ل ل�لإره��اب الذي
أصبح يشكل خطراً ،وإذا لم ُيوضع له ح ّد سريع سينفجر
في وجه الجميع» ،محذرا ً من «أنّ انفجار الوضع في تركيا
يهدّد أوروبا وأميركا أكثر من سورية» ،التي رأى أنها «على
بوابة االنتصار الكامل على هذا اإلره��اب بك ّل أذرع��ه ،ولوال
{ كيف قرأت محاولة االنقالب في تركيا وكيف تصف
وقعها على السوريين وه��ل هم معنيون فعالً في الداخل
التركي أم أنّ األمر مبالغ فيه؟

المواطنون في حلب ودمشق وك� ّل المناطق في سورية
لم يخفوا االنفعال العفوي األ ّول��ي ال��ذي تعلوه السعادة،
لكن بالنسبة إلى المراقبين الذين يقرأون خلفية وارتدادات
الحدث هناك مجال ألسئلة متداخلة وغير واضحة ،خاصة
أنّ االنقالب لم يبدأ في المواقع القيادية األول��ى في رئاسة
الجمهورية أو في رئاسة الحكومة ،كما أنّ قيادات الجيش
األساسية لم تكن جميعها مشاركة في إدارة االنقالب ولكن في
بداية االنقالب ،حتى أنّ السياسيين واالستراتيجيين توقعوا
نسبة من االرت��ي��اح ل��دى سورية بسبب سياسة الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان في العدوان على سورية ،كونه
شريكا ً أساسيا ً في تمرير السالح والمسلحين وك ّل صنوف
التآمر كما كانت تركيا وحكومتها بوابة أساسية ومركزية
في هذا األمر ،ونظرا ً إلى حجم الرفض الشعبي التركي لتدخل
أردوغان في سورية والعراق ولحجم االختالف والتناقض في
الرؤى والمواقف مع أطراف سياسية داخل تركيا والمنطقة
والعالم .ك ّل ذلك يحمل نتائج لقراءات سابقة ولكن بعد أن
فشل االنقالب ،اتخذت القيادة التركية إج��راءات انتقامية
تزيد درجة المخاطر والقلق على أمن تركيا واألمن العالمي.
صحيح أنّ ما حصل ظاهريا ً أمر إيجابي بالنسبة إلى سورية
النشغال أردوغان في الداخل التركي وانكفائه عن استمرار
تصعيد اللغة العدوانية ورعاية المسلحين والتسليح،
ما سيضعف فريق المسلحين ،ولكن من جانب آخر األمور
مفتوحة على مجاهيل غير واضحة.

{ أنتم ال تجزمون بأنّ هذا االهتزاز في حكم حزب العدالة
والتنمية سيعود باإليجابية المطلقة على سورية؟

انتصار سورية على اإلرهاب الذي يعبُر ،بغالبيته العظمى،
من البوابة التركية أث��ار مخاوف دول كثيرة من ارتداداته
عليها ،لذلك بدأت المراجعات األوروبية واألميركية والعالمية،

نتف َّهم مواقف حلفائنا في
العالقة مع �أنقرة والتجارب
�صنعت الثقة المتبادلة
وضمنيا ً تركيا من بينها ،وإن بشكل غير كامل ،وبالتالي فإنّ
هذه المراجعة ستتطور وستهزم سورية اإلره��اب ،مدعومة
من المحور الذي يتعاون معها من روسيا وإيران إلى الصين
والرأي العام في دول الغرب والداخل التركي والدول الداعمة
لإلرهاب.

{ قبل محاولة االنقالب قال رئيس مجلس ال��وزراء بن
علي ي��ل��دري��م إنّ ب�ل�اده ت��ري��د أن تصفي األزم���ات م��ع دول
ال��ج��وار وف��ي ال��ي��وم التالي ق��ال م��ا زل��ن��ا على موقفنا تجاه
سورية .هل تلمسون من خالل القنوات الديبلوماسية تغ ُّيرا ً
في المزاج والسياسة التركيين تجاه سورية؟

ه��ذه التصريحات المتناقضة تعبّر عن الحصار الذي
أوصلت تركيا نفسها إليه وعن إرباك في السياسة التركية
وإدارة أردوغان وال يُبنى عليها بشك ٍل كبير .تركيا هي التي
تحتاج إلى من يساعدها للخروج من أزمتها وال تجد بوابات
خالص ،خاصة بعد أن سقط الرهان على الهيمنة في المنطقة
وعلى عثمانية جديدة ،وبالتالي بات األمر مرهونا ً بالمتغيرات
على األرض.

{ كيف تنظرون إلى الموقف اإليراني الرافض لمحاولة
االنقالب والداعم للشرعية والقوى ال ُمنتخبة من قبل الشعب
مع العلم أنّ إيران حليفة لسورية ومتض ّررة من دعم تركيا
للمجموعات اإلرهابية في سورية والمنطقة؟

السياسة اإليرانية مبدئية ،لكنّ طهران لديها مصالح
تجارية واقتصادية مع أنقرة وتريد التخفيف من الخسائر في
جانب وتحقيق أرباح واضحة في جانب آخر ضمن سياسة
محسوبة ومدروسة .تركيا ج��ارة إي��ران ودول��ة إقليمية وال
مصلحة إليران وال لتركيا وال للمنطقة في الصراع ،الحكمة في
السياسة الخارجية اإليرانية في أنها تزين خطابها ومواقفها،
لكن عندما تحتاج األمور وضوحا ً وحزما ً في الموقف ال تبخل
إيران بذلك وهذا ما تدركه إدارة أردوغ��ان وك ّل العالم الذي
حاصر إيران في الملف النووي .موقف إيران مبدئي وتربطنا
معها صداقة وعالقة استرتيجية على المستويات كافة،
وسورية المكتوية بالعدوان األردوغاني حريصة على الشعب
ّ
نشك بحرص إيران على عدم
التركي وعلى العالقة معه ،وال
انفجار الوضع في تركيا بما يؤذي تركيا وإيران والمنطقة،
لكنّ إيران أعلنت أنّ الدور التركي في سورية سيئ ومدان.

{ قيل إنّ الموقف اإليراني من محاولة االنقالب هدفه
عدم قطع جسور التواصل مع تركيا من أجل المفاوضات

علي عبد الكريم متحدثا ً إلى الزميلة ر ّمال

صمود سورية النهارت المنطقة».
وش��دّد السفير السوري على «أنّ خطر اإلره��اب يفرض
على تلك الدول االتصال والتواصل مع سورية» ،كاشفا ً «أنّ
الوفود البرلمانية األوروبية التي زارت سورية جزء منها
معلن وبعضها بقي سرياً ،وأنّ سورية تتلقى االتصاالت من
دول غربية بهدف االنفتاح عليها الذي كان البعض يتحاشاه
في السابق».
وتطرق إلى الشأن اللبناني ،داعيا ً إلى «التكامل والتنسيق
بين جيشي وحكومتي س��وري��ة ولبنان وال��ت��ع��اون إلعادة
النازحين السوريين إلى أرضهم» ،رافضا ً «أي نية أو مخطط
دولي لتوطينهم في لبنان».
وف��ي الملف الرئاسي ،اعتبر علي عبد الكريم أنّ رئيس
ل��ك��ي ت��ب��ق��ى ص��ل��ة ال��وص��ل ب��ي��ن ت��رك��ي��ا وس���وري���ة لمصلحة
سورية ،كما عالقة ح��زب الله الجيدة بتركيا وبقطر .فهل
توافق على ذلك؟

ال نعارض أن تنسج إيران عالقات مع دول في العالمين
العربي واإلسالمي ،فهي دولة إسالمية وتحرص على اللغة
التي تخاطب بها هذين العالمين ولكن حيث تقتضي األمور
حسما ً ال تخطئ .سورية ال تتخوف من الموقف اإليراني
الواضح تجاه القضايا األساسية ،خاصة القضية الفلسطينية
والعالقة مع سورية ومواجهة اإلره��اب ولكن ال تريد قطع
الجسور مع أحد ،ورغم دور بعض ال��دول في دعم اإلرهاب
لم تغلق دمشق الباب أم��ام أي مبادرة للحوار كي ال ُتتخذ
ذرائع ضدها ألنها تحرص على الرأي العام في سورية وفي
البلدان الشقيقة وفي البلدان التي يقود ُحكامها عملية تسليح
واحتضان المسلحين ،كذلك الموقف الروسي .عندما يتراجع
أردوغ��ان عن مخططه اإلجرامي يمكن البحث حينها بصيغ
للجم هذه االندفاعة من دون دماء أفضل من تحقيقها بخسائر
أكبر ومن دون المساومة على المبادئ .هناك تنسيق مستمر
مع روسيا وإيران ونثق بأصدقائنا وحلفائنا والتجارب تؤكد
ذلك وتعطي مصداقية مستمرة.

{ هناك لقاء مرتقب بين الرئيس ال��روس��ي فالديمير
ب��وت��ي��ن وال��ت��رك��ي رج��ب ط��ي��ب أردوغ����ان ف��ي األي���ام القليلة
المقبلة .هل سينعكس هذا اللقاء إيجابا ً على األزمة السورية؟
وكيف ستتقبل دمشق تراجع موقف أنقرة؟ وهل هي جاهزة
لعالقات ديبلوماسية معها؟

الموقف الروسي ،منذ بداية األزمة السورية ،كان ينطلق
م��ن التفاهمات واالت��ف��اق��ات بين الدولتين .روس��ي��ا شريك
حقيقي في الحرب على اإلره��اب وكان موقفها واضحا ً بأنّ
على تركيا إغ�لاق حدودها تجاه السالح والمسلحين ولم
يتغير ذلك ،وعندما توقف تركيا ،راغبة أو ُمرغمة ،احتضان
السالح والملسحين يتحقق هدف سورية وروسيا وحلفائهما
وهدف الشعب التركي أيضا ً الذي تض ّرر من السياسة التركية
الحمقاء ،خصوصا ً مما يجري اليوم من ارتكابات ننظر إليها
بقلق وألم ،األمر الذي سينعكس سلبا ً على أمن أوروبا وآسيا
واألمن العالمي.

{ تقول صحيفة «اإلندبندنت» البريطانية أنّ هناك انقالبا ً
جديدا ً في وقت قريب جدا ً في تركيا وسيكون ناجحا ً هذه
ال��م��رة .ه��ل ه��ذا ممكن ب��ع��د ردّة ال��ف��ع��ل ال��وح��ش��ي��ة للقيادة
التركية؟

تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال ع��ون «قامة وطنية
نقدِّرها ونحترمها ،كما أنّ مقام رئيس تيار المردة الوزير
سليمان فرنجيه كبير عند سورية ،لك ّن اختيار الرئيس ليس
شأن سورية التي تبارك ما يتفق عليه حلفاؤها ،خصوصا ً
على رئيس يضمن الحفاظ على المقاومة والسيادة ومعادلة
الجيش والشعب والمقاومة».
وفي الختام ،هنأ السفير السوري في لبنان اللبنانيين بعيد
االنتصار في حرب تموز ،داعيا ً جميع القوى السياسية في
لبنان «إلى استثمار هذه الذكرى في دعم المقاومة وانتصارها
وما تقوم به في وجه اإلرهاب التكفيري دفاعا ً عن ك ّل لبنان
والمنطقة».
نص الحوار كامالً:
وفي ما يلي ّ
مع المحور الذي تحالف معها وال��ذي كان أرض�ا ً لالختبار
واالنتصار ولوال صمودها النهارت المنطقة وألصبح العالم
مفتوحا ً على احتماالت خطيرة.

{ يقول الرئيس بشار األسد إنّ اتصاالت كثيفة تجريها
الدول الغربية كافة مع سورية عبر قنوات أمنية ويؤكد موقف
سورية بعدم قبول أي عالقات أمنية بال عالقات سياسية
وديبلوماسية واضحة .هل هناك تواصل واجتماعات أمنية
مع استخبارات الدول الغربية؟
خطر اإلرهاب يفرض على تلك الدول االتصال والتواصل مع
سورية ،الوفود البرلمانية التي زارت سورية بعضها معلن
وبعضها غير معلن ،الرأي العام داخل هذه الدول يرفع الصوت
أكثر ض� ّد سلوك الحكومات المعاكس لمصالح الشعوب.
سورية تتلقى االتصاالت من دول غربية بهدف االنفتاح عليها
األمر الذي كان البعض يتحاشاه في السابق ،الدولة والرئيس
والقيادة والجيش والشعب في سورية مخلصون لقناعاتهم
وواثقون من تحقيق االنتصار.

{ ه��ل ت��ش��ع��رون ب���أنّ ال��ن��ف��وذ ال��س��وري ف��ي ل��ب��ن��ان غير
موجود وال تستطيعون التدخل في اختيار رئيس الجمهورية
اللبناني؟

ما يشغلنا اليوم كسورية هو مواجهة اإلرهاب واالنتصار
عليه .هذا اإلرهاب العابر للحدود مع تركيا واألردن ولبنان.
التوحد في مواجهة اإلره��اب ،خاصة
من مصلحة الجميع
ُّ
لبنان البلد التوأم الشقيق حيث العائالت مقسومة على ضفة
البلدين والعالقات المميزة والتاريخ والجغرافيا وعدونا
يتربص بنا معاً« .إسرائيل» تفكر في االعتداء على لبنان من
دون أن تسقط سورية من حسابها وتتربص بسورية من دون
أن تسقط لبنان من حساباتها ،ألنّ البلدين عدو بالنسبة إليها
وأي إضعاف ألي جزء في خارطة حلف المقاومة وجغرافيته
الممتدة يضعف الحلف بأكمله .التكامل بين الجيشين
والحكومتين ض��رورة ويفرض علينا التنسيق ،نتمتى أن
يصل األش��ق��اء في لبنان إل��ى االت��ف��اق على قانون انتخاب

�سورية على بوابة االنت�صار
الكامل على الإرهاب ولوال
�صمودها النهارت المنطقة

ردات الفعل هذه تجعل ك ّل االحتماالت واردة ،من دون أن
نغفل دور ومصالح الدول المؤثرة في تركيا.

{ ت�� ّم إن��ق��اذ أردوغ����ان م��رت��ي��ن ،األول���ى بمساعدته على
تشكيل حكومة في الجولة الثانية من االنتخابات األخيرة
والثانية ف��ي محاولة االن��ق�لاب عليه .ه��ل تعتقد أنّ إحدى
الجهات الدولية أفشلت االنقالب وأنقذت الرئيس التركي؟

ك ّل االحتماالت واردة ،لكن ال أرى أنّ أردوغان رابح في ما
جرى رغم الربح الذي بيدو ظاهرياً .االعتداءات على الشعب
والموظفين والمشاهد البشعة التي نشاهدها هي استنساخ
لما طبقوه في المدن والبلدات السورية برعاية أردوغان نفسه
وفريقه من التنظيمات اإلرهابية التي ارتكبت المجازر وحاول
البعض تسميتها بـ«المعتدلة» والتي يستقوي بها أردوغان
لتدمير بنية دولة كان رصيدها علمانيتها واقتصادها الذي
كان ينمو وبنية الجيش الوطني المتماسك والنهضة العلمية.

{ قال وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون خالل
لقائه وزي��ر الخارجية األميركية ج��ون كيري إننا متفقون
على تحديد شباط المقبل م��وع��دا ً للتوصل إل��ى س�لام في
سورية ،ما رأيك؟

هناك تخبُّط في المواقف األوروبية ،خصوصا ً بعد اشتداد
مخاطر اإلره��اب على عواصم الغرب .إنّ موقف بريطانيا
وفرنسا من العدوان على سورية ورعاية واستثمار اإلرهاب
يعبّر عن ارتباك أكبر في سياسات هذه ال��دول وبالتالي ال
يستطيع أي مسؤول سياسي أميركي أو أوروبي أن يتجاهل
الخطايا التي ارتكبت في تصنيف اإلره��اب والعدوان على
سورية والعراق وليبيا واليمن وتونس ومصر اآلن ،ولوال
رعايا هذه ال��دول التي تدّعي محاربة اإلره��اب لما انتشر
هذا اإلره��اب في العالم .هذه ال��دول ال تستطيع االستمرار
في المكابرة وستضطر ،نتيجة الصراع داخ��ل دولها ،إلى
ّ
وتصطف بشكل واض��ح وتعترف
أن تخرج من مكابرتها
بخطاياها في دعم اإلرهاب ،أما التوقيت األهم فهو الذي يقوم
فيه الجيش السوري والقوى الحليفة والقاعدة الشعبية
بإجراء مصالحات في ك ّل سورية تفرض على الذين راهنوا
على سقوط سورية من الداخل إع��ادة النظر في مواقفهم.
هناك حاجة ماسة لدى أوروبا وأميركا والعالم ودول اإلقليم
إلى إيجاد ح ّل لإلرهاب الذي صار خطرا ً إذا لم يُوضع له ح ّد
سريع سينفجر في وجه الجميع .أخشى البوابة التركية
على أمن أوروبا ،سورية اآلن مالذ للعبء األكبر في مواجهة
ومحج لك ّل الذين يحاربون اإلرهاب .انفجار الوضع
اإلرهاب
ّ
في تركيا يهدّد أوروبا وأميركا أكثر من سورية وهي بوابة
االنتصار الكامل على هذا اإلره��اب بك ّل أذرع��ه ،وستنتصر

يضمن الخروج من أسر الطائفية واالنقسام ألنّ ذلك سيبقى
نقطة ضعف في لبنان في مواجهة التحديات الخارجية ،إذا
كان الرئيس اختيارا ً صائبا ً وموفقا ً ويضمن معايير السيادة
والوطنية فيه مصلحة لسورية كما مصلحة ك ّل المؤسسات
ف��ي لبنان .نحن ن��رى أنّ ال��ق��وى الفاعلة ف��ي لبنان إذا ما
ق ّررت الخروج من ربطة الضغوط الخارجية تستطيع ،بناء
على ق��راءة المصالح ،االتفاق على قانون انتخاب ورئيس
للجمهورية.

{ أال تؤيدون مرشح حليفكم االستراتيجي حزب الله؟

ما يتفق عليه حلفاؤنا نباركه.

{ هل تؤيدون العماد ميشال عون؟

العماد عون قامة وطنية نحترمها ،وما يتم التوافق عليه في
لبنان نباركه ،خاصة إذا راعى المعايير التي تضمن الحفاظ
على معادلة الجيش والشعب والمقاومة وعلى السيادة ،وال
نستطيع أن نفصل المصلحة المشتركة بين البلدين وتكامل
األمن.

{ والوزير سليمان فرنجية؟

ّ
يحق لنا اختيار مرشح ما ،بل نبارك اتفاق الحلفاء على
ال
رئيس يراعي مصلحة وسيادة وأم��ن لبنان وهناك قامات
وطينة مرموقة .العماد عون شخصية وطنية كبيرة محترمة
نقدرها وعالقتنا بها وثيقة والوزير فرنجية أيضا ً شخصية
وطنية محترمة ومقامه عند سورية كبير ونحبه ونقدره ،كما
قدرنا الشخصية الوطنية للعماد إميل لحود ،ولكن في النهاية
هذا خيار اللبنانيين.

{ يقول رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط
إنّ سورية لن تفرج عن الرئيس اللبناني إال بعد االنتخابات
الرئاسية األميركية .ما هو تعليقك؟

ال نر ّد على هذه التصريحات فبعض السياسيين يغدقون
في التصريحات.

{ ماذا تقول للبنانيين وللسوريين ولشعوب المنطقة في
ذكرى انتصار المقاومة في حرب تموز 2006؟

في عيد االنتصار نقول إنّ المقاومة أعطت للبنان معنى
السيادة الحقيقية ونيابة عن ك ّل المنطقة ويجب أن يكون
هذا االنتصار دافعا ً لتأكيد هذا المعنى وليس لتشويهه .ك ّل
القوى السياسية في لبنان يجب أن تستثمر في هذه الذكرى
وأن تدعم المقاومة وانتصارها وما تقوم به في وجه اإلرهاب
التكفيري دفاعا ً عن ك ّل لبنان والمنطقة.

ع��ق��د وزي���ر ال��ص��ن��اع��ة ال��دك��ت��ور
حسين الحاج حسن قبل ظهر أمس
اجتماعا ً مخصصا ً لمتابعة دراسة
سبل حماية اإلنتاج الوطني .شارك
في االجتماع المدير العام للوزارة
دان���ي ج��دع��ون ،ال��م��دي��رة العامة
لمؤسسة المقاييس والمواصفات
المهندسة لينا درغ����ام ،المدير
العام لمعهد البحوث الصناعية
الدكتور بسام الفرن ،رئيس جمعية
الصناعيين اللبنانيين الدكتور
فادي الجميل ،أعضاء مجلس ادارة
الجمعية ،رؤساء نقابات وقطاعات
صناعية.
وقال الحاج حسن« :نحن نمر في
مرحلة صعبة على كل المستويات
ب�����دءا ً م���ن ع���دم ان��ت��خ��اب رئ��ي��س
للجمهورية ،وشلل المجلس النيابي،
وتعثر الحكومة ،وال��دي��ن العام،
والتخبط السياسي واالقتصادي
وازم�����ة ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��وري��ي��ن
وغيرها من الملفات الشائكة .كما
أنّ غياب السياسات االقتصادية
ط��وال السنوات الماضية زاد من
تفاقم األم��ور .لقد خصص مجلس
ال���وزراء جلسة حكومية لمناقشة

المالية العامة ل��ل��دول��ة .وطلبت
ف��ي الجلسة مقاربة النقاش من
الناحية االقتصادية ،لجهة تدعيم
القطاعين الصناعي والزراعي طالما
ال إمكانية للدولة حاليا ً لتوفير الدعم
المالي .فكانت توصية بضرورة
إجراء مراجعة لالتفاقيات الموقعة
بين لبنان وسائر ال��دول .وأثبتت
التجارب أنّ الح ّل لحماية اإلنتاج
المحلي يكمن بفرض رسوم حمائية
نوعية أس���وة بما ت��ق��وم ب��ه سائر
ال��دول .واجتماعنا اليوم مخصص
لمناقشة كيفية حماية الصناعة
الوطنية م��ن اإلغ���راق والمنافسة
م��ن البضائع ال��م��س��ت��وردة وذل��ك
عبر فرض رس��وم نوعية حمائية.
ومن حقنا كدولة حماية األس��واق
اللبنانية من اإلغراق الحاصل سواء
بالكميات أو بالسعر أو بالنوعية.
ولقد تبين لنا أنّ بعض المنتجات
المستوردة تباع في لبنان بسعر
أدنى من سعرها في بلد المنشأ».
أض���اف« :سبق لنا أن أصدرنا
مراسيم وقرارات حمائية لقطاعات
الحديد واأللمنيوم والزيوت وغيرها.
كما تحمي الدولة الترابة والكابالت

الكهربائية .ونحن اآلن في صدد
دراسة سبل حماية سائر القطاعات
التي تتعرض لإلغراق وهي :األلبان
واألج���ب���ان ال��ب��ي��ض��اء ،ال��دواج��ن،
األح��ج��ار التزيينية،البالستيك،
ال�����ورق ،م����واد ال��ب��ن��اء ،األل��ب��س��ة
وال����ص����ن����اع����ات ال��ن��س��ي��ج��ي��ة،
المفروشات ،مصنعات البطاطا،
المصنوعات الجلدية واألح��ذي��ة،
العصائر ،الطحين ،المصوغات،
المعلبات الغذائية وغيرها .ولقد
طلبت م��ن الصناعيين المعنيين
اع��داد دراس��ات كاملة عن كل قطاع
تثبت أنّ اإلنتاج المحلي من السلعة
المطلوب حمايتها ك��اف وضامن
لعدم االحتكار وعدم رفع األسعار
ويتمتع بالجودة والمواصفات».
وأكد الحاج حسن أنّ «اإلجراءات
واآلليات المطلوب تنفيذها ستقوم
ب��ه��ا وزارة ال��ص��ن��اع��ة ومؤسسة
المقاييس والماوصفات (ليبنور)
وم��ع��ه��د ال���ب���ح���وث ال��ص��ن��اع��ي��ة
بالتنسيق م��ع س��ائ��ر ال����وزارات
واالدارات المعنية» ،مشيرا إلى أن
«هذا األمر أصبح توجها عاما ً لدى
الحكومة».

م�ؤتمر االقت�صاد االغترابي الثاني يختتم �أعماله:
لال�ستفادة من �أموال المغتربين في مجاالت �إنتاجية
اختتم مؤتمر االقتصاد االغترابي الثاني أعماله،
ال��ذي نظمته في بيروت مجموعة االقتصاد واألعمال
بالتعاون مع مصرف لبنان والمؤسسة العامة لتشجيع
االستثمارات في لبنان «إيدال» واتحاد الغرف اللبنانية،
برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضوره.
وأشار البيان الختامي للمؤتمر ،إلى أنّ من مزايا النجاح
أنّ المؤتمر «حقق في دورته الثانية ،وبشهادة الكثيرين،
نجاحا ً بمقاييس مختلفة وال سيما لجهة حجم ونوعية
المشاركين والقضايا التي ت ّم طرحها .وقد تميز باآلتي:
أوالً :االهتمام الرسمي بالمؤتمر ال��ذي تمثل برعاية
وم��ش��ارك��ة رئيس مجلس ال��ن��واب األس��ت��اذ نبيه بري
وبالخطاب الشامل ال��ذي تناول فيه الوضع اللبناني
وعالقة لبنان بالمغتربين ،والدور الذي يلعبه المغتربون.
كما عكس خطابه دعمه للمؤتمر وللمبادرات التي تهدف
إلى تمتين وتفعيل صالت المغتربين بوطنهم األم.
ثانياً :إنّ النقاشات والمداخالت التي تمت خالل جلسة
االفتتاح وجلسات العمل تمحورت كلها ح��ول أهمية
االقتصاد االغترابي بالنسبة إلى لبنان الذي يشكل نفطه
الحقيقي وبحسب تعبير إحدى المداخالت «إنّ ك ّل بلد في
العالم ينتهي عند حدوده الجغرافية لكن لبنان يبدأ بعد
حدوده الجغرافية.
ثالثاً :اتسمت النقاشات وال��م��داخ�لات بالصراحة
والموضوعية مبينة العوامل اإليجابية التي تجذب
المغتربين إلى لبنان والعوامل السلبية التي تضعف
عودة المغتربين فيترددون في االستثمار في لبنان.
رابعاً :كان المؤتمر مناسبة لتكريم كوكبة من المغتربين
الذين حققوا نجاحات وإن��ج��ازات في بلدانهم بحيث
استحقوا تنويها ً وتكريما ً من قبل الجهة المنظمة ،حيث
تولى الرئيس بري شخصيا ً تسليمهم دروع التكريم.
وأكد المؤتمرون «األهمية االقتصادية لالغتراب وال
سيما من خالل تحويالت اللبنانيين العاملين في الخارج
التي تراوح ما بين  7و 8مليارات دوالر سنويا والتي تتسم
باالستقرار مقارنة مع المصادر األخرى للتدفقات المالية
الخارجية».
وأش���اروا إل��ى «ال���دور ال��ذي تلعبه ه��ذه التحويالت
في نمو وتنمية االقتصاد اللبناني كونها تغطي نصف
العجز الحاصل في الميزان التجاري وتسهم في تعزيز
االستهالك المحلي ورف��د م��ي��زان المدفوعات وتنمية
المدخرات الوطنية».
كما شدّدوا على «وجوب السعي إلى استقطاب أموال
المغتربين لالستثمار في لبنان في مجاالت إنتاجية تخلق
فرص العمل أمام اللبنانيين وتهيئة المناخ االستثماري
المالئم الجتذاب هذه االستثمارات».
وأقر الجميع «بوجود العديد من الشوائب والمعوقات

التي تحد من التدفقات االستثمارية وفي مقدمها اآلتي:
ـ التراجع الحاد في المؤشرات التي تتعلق بضعف
معدالت التنافسية االقتصادية في العديد من المجاالت
مما يجعل لبنان في مراتب متدنية جدا على المستويين
العربي والدولي.
ـ ترهل وتخلف البنى التحتية األساسية.
ـ اس��ت��ش��راء ال��ف��س��اد ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ع��ام وتفشي
البيروقراطية.
ـ ضعف أداء القضاء وتخلفه عن مواكبة التطورات وال
سيما لجهة عمليتي تبادل اللوائح أمام المحاكم وصعوبة
التبليغات مما يؤدي إلى تأخر البت في الدعاوى.
ـ تعثر عمل المؤسسات الدستورية وال سيما في ظل
الشغور الرئاسي وانعكاساته على السلطتين التشريعية
والتنفيذية».
وأك��د المؤتمرون ،في الوقت نفسه« ،وج��ود عوامل
إيجابية لالستثمار في لبنان ينبغي تسليط األض��واء
عليها وال سيما لجهة النظام االقتصادي الحر ،وحرية
انتقال األموال ،والموارد البشرية الكفوءة نظرا ً إلى وجود
 50جامعة» ،منوهين بـ«الدور الذي يلعبه مصرف لبنان
في هندساته المالية ومن خالل رزم الحوافز التي يوفرها
للمصارف من أجل التسليف بالليرة وبفوائد مدعومة .كما
توقف المشاركون عند التعميم الرقم  331الذي يشجع
المصارف على المساهمة في رأس مال الشركات الناشئة
في مجاالت اقتصاد المعرفة».
كما أكدوا «أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي
كقناة أساسية لتحويالت العاملين في الخارج ،وذلك
بفضل انتشاره الواسع في  30دول��ة ،وشبكة فروعه
المحلية والخارجية وأهمية دوره في تمويل نشاطات
المغتربين» ،وأش���اروا إل��ى «أهمية انخراط لبنان في
النظام المالي العالمي وال سيما لجهة مكافحة تبييض
األموال وتمويل اإلرهاب والتهرب الضريبي ما يشكل إطارا ً
آمنا ً للتحويالت».
وش �دّدوا على «أهمية القطاع المصرفي بالنسبة إلى
المغتربين من خالل الخدمات المميزة التي يوفرها لهم
في الداخل والخارج ،كما أهمية المغتربين بالنسبة إلى
المصارف ،إذ أنّ  40في المئة من الودائع المصرفية تعود
إلى غير المقيمين» ،مؤكدين رغبتهم «في جعل مؤتمر
االقتصاد االغترابي حدثا دوريا ينعقد في شهر تموز من
كل عام مع ض��رورة عقد مؤتمرات اغترابية متخصصة
على المستويين الجغرافي والقطاعي».
ورأى المشاركون أنّ خطاب الرئيس بري من حيث
مضمونه وشموليته يشكل وثيقة أساسية من وثائق
المؤتمر ،وثمنوا عاليا ً التوصيات التي تضمنها.

الم�س ّ
بالحد الأدنى للأجور
«العمل» ت�ؤكد عدم ّ
أوضحت وزارة العمل ،في بيان« ،ما
تناقله بعض وسائل اإلعالم والتواصل
االجتماعي ،إلزالة لاللتباس الحاصل
ح��ول ص���دور ال��م��رس��وم رق��م 3791
بتاريخ  30حزيران  2016المتعلق
بتعيين الحد األدن��ى الرسمي ألجور
المستخدمين والعمال الخاضعين
لقانون العمل ونسبة غالء المعيشة
وكيفية تطبيقها».
وأش���ار ال��ب��ي��ان إل��ى «أنّ مرسوم
التعديل رقم  2016/3791لم يصدر
خلسة أو تحت الطاولة ،إنما صدر في
جلسة علنية لمجلس الوزراء بتاريخ
 ،2016/6/22وأعلنه وزير اإلعالم
م��ن ضمن م��ق��ررات مجلس ال���وزراء
الرسمية في الجلسة المذكورة وصدر
ف��ي ال��ج��ري��دة الرسمية أس���ود على
أبيض».
وأك��د أنّ ه��ذا التعديل «ال يمس ال
من قريب وال من بعيد بالحد االدنى
لألجور المحدد شهريا بـ  675ألف ليرة
لبنانية .وفي هذا السياق فإن وزارة
العمل ال ولن تسمح بالمس او اعادة
النظر بالحد االدن��ى ،ال بل هي تنتظر
الفرصة المناسبة عند تحسن الوضع
المالي واالقتصادي في البالد للمطالبة
برفع الحد االدنى لألجور بغية زيادة
القدرة الشرائية للعمال والمستخدمين
في القطاعين العام والخاص».
وتوضيحا ً للغط الحاصل حول
الح ّد األدن��ى اليومي لألجور ( 26او
 30الف ليرة ) ،أوضحت الوزارة «أنه
حين صدر مرسوم تحديد الحد األدنى
في  2012/1/25بادر الوزير السابق
ش��رب��ل ن��ح��اس إل��ى اح��ت��س��اب األج��ر
اليومي(  30أل��ف ل��ي��رة) األم��ر ال��ذي

عارضته هيئة التشريع واالستشارات
الحقاً».
وتابع البيان« :خالل شهر آب 2012
طلبت وزارة الطاقة والمياه من وزارتي
المالية والعمل التدقيق في هذا الرقم
لمعرفة ما إذا ك��ان مطابقا ً للقوانين

 ،ف��ت��م ال��ط��ل��ب إل���ى هيئة التشريع
واالستشارات في وزارة العدل إبداء
ال��رأي وتبيان كيفية إج��راء احتساب
المس بالحد
األج��ر اليومي من دون
ّ
األدنى الشهري الذي هو  675ألف ليرة
لبنانية».

الشركة العقارية لإلنماء والتسويق ش.م.ل.
دعوة إلى جمعية عمومية عادية
سجل تجاري بعبدا رقم /2021089/
ع��م�لاً ب��أح��ك��ام ن��ظ��ام ال��ش��رك��ة ي��دع��ى مساهمو ال��ش��رك��ة ال��ع��ق��اري��ة لإلنماء
والتسويق ش.م.ل .إلى جلسة الجمعية العمومية العادية التي تُعقد في مق ّر
الشركة ف��ي منتجع الساتيليتي  -فيطرون مبنى اإلدارة ،ي��وم السبت في
 2016/8/20الساعة الرابعة من بعد الظهر للبحث في األمور التالية:
 - 1االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة حول أعمال .2015
االستماع إل��ى تقرير مفوض المراقبة عن ع��ام  ،2015وتعيين مفوض
مراقبة لعام .2016
 - 2الموافقة على أعمال وحسابات عام .2015
 - 3إبراء ذ ّمة رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام على األعمال التي قاموا
بها خالل عام .2015
 - 4الموافقة على حساب المساهمين الدائن.
 - 5إع��ط��اء التراخيص إل��ى أع��ض��اء مجلس اإلدارة وف��ق��ا ً للمادتين 158
و.159
 - 6انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثالث سنوات.
 - 7لمن يرغب من المساهمين في الترشيح إلى عضوية مجلس اإلدارة
تقديم طلب ترشيح إلى أمين سر الشركة قبل  ،2016/08/10على (العنوان:
الدكوانة ،سنتر ( ،)GGFبلوك «ب» الطابق السادس ،غانم وشركاه  -مكتب
تدقيق).
 - 8التداول بخصوص حوض السباحة.
 - 9أمور مختلفة.
رئيس مجلس اإلدارة
الدكتو هاروتيون ابراهيم زاديكيان

