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اقت�صاد

الحاج ح�سن :لت�أمين بيئة حا�ضنة
لال�ستثمار ال�صناعي
افتتح وزير الصناعة حسين الحاج
حسن ورش���ة عمل نظمها المكتب
اإلقليمي لمنظمة األم���م المتحدة
للتنمية الصناعية «ي��ون��ي��دو» في
إسكوا ،بعنوان «التنمية الصناعية
ال��ش��ام��ل��ة وال��م��س��ت��دام��ة ف��ي خطة
التنمية لما بعد  :2015منظور من
لبنان واألردن».
ب��داي��ة ت��ح��دث ممثل «ي��ون��ي��دو»
كريستيانو باسيني الفتا ً إلى أنّ هذه
الورشة« ،تأتي في سياق استكمال
جدول األعمال الذي وضع للسنوات
التالية للعام  2015من أجل مواجهة
الصعوبات والتحديات التي تهدد
إمكانيات التطور واالس��ت��ق��رار في
المنطقة العربية.
ولفتت م��دي��رة شعبة سياسات
التنمية المستدامة في إسكوا روال
مجدالني ،إلى أنّ «التنمية الصناعية
ترتبط بمفهوم التنمية المستدامة
ب��رك��ائ��زه��ا ال���ث�ل�اث ،االق��ت��ص��ادي��ة
واالجتماعية والبيئية ،ارتباطا ً وثيقاً،
وترتكز على مقاربات تتقاطع مع
استخدام الموارد الطبيعية وتساهم
في خلق فرص العمل وتحقيق نسب
نمو أفضل وبناء اقتصادات قوية
للدول».
ث���م ت��ح��دث��ت م���دي���رة ال��ش��ؤون
االقتصادية ف��ي وزارة الخارجية
والمغتربين السفيرة دون��ا الترك،
الفتة إلى أنّ الورشة تكتسب أهمية
ألنها تتزامن مع المفاوضات الحاصلة
في نيويورك إلقرار الوثيقة الختامية
ألج��ن��دة التنمية وال��ت��ي ستقدم في
أيلول المقبل وألنها تلقي الضوء في
ظ ّل نظام معقد على قطاع أساسي
لالقتصاد اللبناني وللتنمية.
وأك��د المستشار الديبلوماسي
في وزارة الخارجية األردنية محمد
طراونة دعم ب�لاده لمنظمة يونيدو
«لتلعب دور المضيف للمناقشات
المتعددة الهادفة إلى نشر الخطوط
التي تحدّد التنمية الصناعية بما
يتالءم مع إعالن ليما».
وثمن رئيس جمعية الصناعيين
اللبنانيين فادي الجميل «التعاون
البناء مع منظمة اليونيدو» ،من ّوها ً
ب��ـ«ال��رؤي��ة ال��ت��ي أطلقتها وزارة
الصناعة في احتفال اليوم الوطني
للصناعة اللبنانية» .كما طالب
ال��م��س��ؤول��ي��ن ب��ـ«وض��ع سياسات
اقصادية واضحة واالهتمام بالشباب
اللبناني لتحريك عجلة االقتصاد
الوطني وتأمين فرص عمل جديدة».
وأكد الحاج حسن ،بدوره ،أنه «ال
يمكن أن تستقر سياسات تنموية
ومستدامة من دون استقرار أمني
وسياسي».

الحاج حسن خالل ورشة عمل «يونيدو»
وق������ال« :ش���ه���دن���ا ال��ك��ث��ي��ر من
المؤتمرات عن التنمية وعن المحافظة
على البيئة .لكنّ الكالم الكثير عن
السياسات التنموية يبقى كالماً.
فالفقر والجوع لم ينكفئا .هذا يعني
إم��ا أنّ السياسات المعلنة خاطئة
أو أنّ النيات غير سليمة» .وسأل:
«كيف يمكن تمويل التنمية من الدول
الغنية وهي تعاني أصالً من دين عام
وعجز هائل في موازناتها؟ وكيف
يمكن الطلب من الدول النامية وغير
الصناعية أن تلتزم بالشروط البيئية
فيما ال��دول الصناعية الكبرى هي
األكثر تلوثا ً كما أنها ترفض االنضمام
إلى معاهدات الح ّد من االنبعاثات
كاتفاقية كيوتو وغيرها .وبالتالي
إنّ الدول الغنية هي سبب المشاكل
وليست الدول الفقيرة .والدول الغنية
هي التي ال تلتزم اتفاقات التجارة
ال��ح��رة ،فيما ت��ف��رض ع��ل��ى ال���دول
األض��ع��ف واألك��ث��ر ف��ق��را ً أن تخفض
إنتاجها وأال تفرض عليها الضغوط
والعقوبات».
وأض���اف« :أم��ا نحن ف��ي لبنان،
فليس ل��دي��ن��ا س��ي��اس��ة اقتصادية
اجتماعية بيئية طويلة األمد ومتكاملة
لمواجهة ه��ذه ال��ت��ح��دي��ات ،وعند
تغيير الحكومات ،قد يتبنى وزير
جديد سياسة مغايرة للذي سبقه.
فكيف تستمر سياسات تنموية بهذه
العقلية السياسية؟ في لبنان طاقات
بشرية ومستوى تعليمي وجامعي
رفيع ،كما أننا ال نحتاج إلى التمويل
بوجود ودائع في المصارف تقارب الـ
 180مليار دوالر».
وب��ع��د أن ش���رح ال��ح��اج حسن
المشاكل التي تعترض تطوير القطاع
الصناعي التي تتعلق بارتفاع كلفة
اإلنتاج والسياسة العقارية المتفلتة،
عزاها إل��ى «م��ا قبل الطائف بسبب
السياسات الخاطئة والرافضة لدعم

الصناعة والزراعة في لبنان ،وليس
بسبب األوضاع األمنية والسياسية
ال���ت���ي ي��ت��ح��ج��ج ب��ه��ا ال��ب��ع��ض»،
مطالبا ً بـ«تأمين البيئة الحاضنة
للمستثمرين في الصناعة ،وأن تفتح
األس���واق الخارجية أم��ام منتجاته
التي تتمتع بالجودة والمواصفات
الدولية ،وأال يعامل لبنان على أساس
أنه بلد استهالكي».
واعتبر أنّ «مشكلتنا في األساس
أنّ بعض المسؤولين تصرفوا على
أساس أنّ اقتصاد لبنان ريعي وليس
إنتاجياً ،وليس صحيحا ً أنّ االنتقال
إلى صناعة المعرفة قد يكون الح ّل
على حساب الصناعات التقليدية.
فهل أوقفت الدول االوروبية واليابان
وال��والي��ات المتحدة تصنيع الورق
والكرتون واألحذية واأللبسة وهي
تصنع فقط الصناعات التكنولوجية؟
نحن نريد اقتصادا ً قويا ً قائما ً على
اإلنتاج والتطوير والتحديث وصوال ً
إلى تأمين العدالة االجتماعية».
وإذ ط��ل��ب ال���ح���اج ح��س��ن من
المؤتمرين أن يطلعوه على الصناعات
الجديدة التي يقترحون إدخالها
إلى لبنان تعزيزا ً للتنمية الصناعية
المستدامة ،كشف أنّ «ال��والي��ات
ال��م��ت��ح��دة ت��ف��رض  240ف��ي المئة
رسوما ً جمركية على مستورداتها
من صناعة الطاقة المتجددة التي
مصدرها الصين لحماية إنتاجها
الوطني .أم��ا نحن ،ف��إذا لجأنا إلى
تدبير حمائي معين لحماية قطاع
صناعي مهدّد ب��اإلغ��راق ،أس��وة بما
تقوم به سائر دول العالم ،يحصل
االنقسام الداخلي وتسيس القضية
وتتدخل السفارات .وإزاء هذا الواقع،
كيف يمكن للمصانع أن تنتج وتصدر
إذا ل��م نعمل ع��ل��ى ت��أم��ي��ن البيئة
الحاضنة لالستثمار الصناعي في
لبنان؟».

نظريان يت�سلم بيانات الم�سوحات
الجيوفيزيائية الجوية
أعلن وزير الطاقة والمياه أرتور
نظريان «أنّ التنقيب عن البترول
في البر اللبناني قد ب��دأ وال يوجد
أي تفضيل في التنقيب برا ً أو بحراً،
وخ��ص��وص�ا ً أنّ ه��ذا ال��م��ش��روع قد
ح��رك رك��ودا ً دام خمسين عاما ً في
ملف التنقيب عن البترول في البر
اللبناني ،خالل رعايته حفل تسليم
«داتا» المسح الجوي للبر اللبناني
والمنطقة الفاصلة بين البر والبحر،
بدعوة من وزارة الطاقة والمديرية
العامة للنفط وهيئة إدارة قطاع
البترول بالتعاون مع شركتي Neos
 Geos Solutionو،Petroserv
ف��ي ف��ن��دق هيلتون متروبوليتان
باالس.
وق��دم رئيس وح��دة الجيولوجيا
والجيوفيزياء في هيئة إدارة قطاع
البترول وسام شباط عرضا ً مصورا ً
عن تاريخ التنقيب عن البترول في
البر اللبناني وخطة وزارة الطاقة
لمعاودة التنقيب في البر منذ العام
 2009علما ً أنه لم تجر أي محاولة
جدية لالستكشاف أو للتنقيب عن
البترول بين عامي  1967و.2009
وت���ح���دث رئ��ي��س ش��رك��ة نيوز
ج��ي��م ه��ول��ي��س آم��ل�اً «أن يساعد
مشروع نيوبايزن لبنان العلماء
الجيوفيزيائيين على فهم بعض
الخصائصالجيولوجيةذاتاألهمية
في المنطقة ويتيح للشركات بتحديد
أمكنة االس��ت��ك��ش��اف ،االستئجار
والحفر في لبنان».ان
وأش��ار نظريان إل��ى أنّ ال��وزارة
«س���ارت منذ ع��ام  ،2009بمسار
متالزم للتنقيب عن البترول بحرا ً
وبرا ً مع فارق وحيد بين البحر والبر،
أال وهو توافر معلومات جيوفيزيائية
من المسوحات الزلزالية بحرا ً أكثف
منها براً» .وقال« :لقد وافق مجلس
ال���وزراء بتاريخ 2011/10/19
على الخطة الموضوعة م��ن قبل
الوزراة للتنقيب عن البترول في البر
ب��دءا ً باالستحصال على معلومات
جيوفيزيائية قابلة للتحليل لتبيان
إمكانية وجود مواد هايدروكربونية
ب��راً» .وق��ال« :إنفاذا لهذا القرار ت ّم
ت��وق��ي��ع أول ع��ق��د ف��ي ع���ام 2012
بصيغة متعدّد الزبائن مع شركة
 Spectrumلالستحصال على
 500كلم من المسوحات الزلزالية
الثنائية األبعاد ،كما ت ّم توقيع العقد
الثاني مع شركة  NEOSفي أوائل
العام  2014بصيغة متعدّد الزبائن
وهي الصيغة التي ال تكبد الدولة أية

كلمات على هام�ش م�ؤتمر اال�ستثمار في دم�شق
} تامر بلبيسي *
سورية أم الحياة عصية على الموت ،فرغم الدمار والدم
واآلالم ،ال يزال نبض الحياة فيها مصدر إعجاب وإنبهار
والك ّل يقول ويعترف لو وقع ما وقع على سورية في أي
بلد في العالم لما بقي فيه مظهر من مظاهر الحياة ،بينما
نحن نرى ك ّل شيء يدور كعجلة ال تتوقف ،عمال النظافة
والحدائق ما زالوا ينهضون إلى أعمالهم مع طلوع ك ّل فجر
ليقولوا لك ّل مقيم أو قادم إنّ سورية بألف خير .يكفي أن
نتخيل أنّ انقطاع الكهرباء لساعات ع��ن مدينة شيكاغو
األم��ي��رك��ي��ة ت��س��ب��ب ب��ع��ش��رات ج��رائ��م ال��ق��ت��ل واالغتصاب
والسرقة ،بينما في سورية ،بخالف ما يرتكبه اإلرهابيون
من أعمال وحشية ،تهبط نسبة الجريمة أيام األزمات .
هذه هي سورية ،ومؤتمر االستثمار عالمة من عالمات
الحياة لبلد يقيم أبناؤه أعراسهم ،ويواصلون دورة حياتهم
من قلب ال��رك��ام ،مؤمنين ب��أنّ ما وهبهم الله من مقدرات
وعناصر حياة يستحق أن يقابلوه بهذا العزم وهذه اإلرادة.
وفي المقابل ،فإنّ هذا المؤتمر هو جواب عن سؤال عما إذا
كانت سورية فرصة استثمارية تستعد لها الدول األجنبية

أعباء مادية ،بل بالعكس تحصل
منها على م��داخ��ي��ل م��ن بيوعات
البيانات للشركات المهتمة».
وأض���اف« :لقد وضعت برامج
المسوحات الجيوفيزيائية من البر
والجو بهدف األجابة على األسئلة
التالية :لماذا لم يتم حصول أي
اكتشاف تجاري في أي من اآلب��ار
السبع التي حفرت ب��را بين عامي
 1948و1967؟ إلى أي مدى يتشابه
النظام الجيولوجي ف��ي البر مع
الحوض التدمري شرقا ً والحوض
المشرقي غ��رب�اً؟ هل يمكن تحديد
أماكن محتملة لحفر آبار استكشافية
مستقبالً»؟
وأش���ار ن��ظ��ري��ان إل��ى «أنّ هذا
المشروع قد حرك الركود المتمادي
منذ خمسين عاما ً لملف التنقيب عن
البترول في البر اللبناني .إذ يأتي
ه��ذا المشروع الستكمال الصورة
ال��ج��ي��ول��وج��ي��ة ل��م��س��اح��ة ت��ق��ارب
 6000كلم 2مؤلفة م��ن حوالي
 4500كلم 2فوق الجزء الشمالي
من البر اللبناني والمنطقة البحرية
المتاخمة للشاطئ بمساحة 1500
كلم 2مستخدما أح��دث التقنيات
والبرمجيات».
وأك��د «أنّ إص��رار وزارة الطاقة
والمياه على بدء األنشطة البترولية
في البر ،هو دليل على األهمية التي
توليها الوزارة للتنقيب عن البترول
ف��ي البر اللبناني بعد أن أظهرت
تحاليل ه��ذه البيانات والبيانات
البحرية تكامالً في النظام البترولي
من الناحية الجيولوجية ،بحيث
يمكن اعتبار لبنان برا ً وبحرا ً منطقة
واح���دة واع���دة بتروليا ً ن��ظ��را ً إلى

االكتشافات في الحوض التدمري
شرقا ً والحوض المشرقي غرباً».
ولفت إلى «أنّ ال��وزارة تنظر إلى
الثروة البترولية كجزء أساسي من
االستراتيجية الطاقوية للبنان،
ال يوجد أي تمييز أو تفضيل بين
التنقيب ب��را ً أو بحراً ،وإنّ ال��وزارة
ستقوم بكامل اإلج���راءات الكفيلة
بتطوير العمل على التنقيب برا ً بما
فيها العمل من ضمن اإلطار القانوني
الموجود ح��ال��ي�اً» ،مشيرا ً إل��ى أنّ
«كلفة التنقيب والتطوير في البر كما
هو معلوم يمكن أن تكون أق��ل من
خمس ()1/5الكلفة بحرا ً مما يمكن
أن يجذب شركات متوسطة الحجم،
األمر الغير متوفر بحرا ًبسبب األكالف
العالية» .وقال« :إنّ هذا األمر يؤدي
إلى زيادة التنافس بين الشركات ما
يعطي الدولة قدرة تفاوضية أعلى
ت��ؤدي إلى تعظيم المنفعة ،ناهيك
ع��ن سهولة م��ش��ارك��ة ال��دول��ة في
األنشطة البترولية برا ً بسبب الكلفة
المتدنية مقارنة مع البحر .يمكن أن
تلعب مشاركة الدولة في األنشطة
البترولية برا ً دورا ً أساسيا ً لتطوير
المكون المحلي وال��ول��وج بشكل
أسرع الكتفاء ذاتي طاقوي يخفف
من المخاطر المرتبطة باستيراد
البترول ونقله إلى لبنان ،ما يؤمن
نموا ً اقتصاديا ً مستداما ً ويساعد في
تخفيض العجز في موازنة الدولة».
ودعا نظريان «الشركات النفطية
المهتمة بالتنقيب ب��را ً إل��ى دراس��ة
ه��ذا الخيار ج��دي �اً ،وإن��ن��ا نعلمهم
برغبتنا ببناء شراكة طويلة األمد برا ً
وبحرا ً من أجل مصلحة لبنان وأمنه
الطاقوي ومواطنيه».

* مغترب سوري في الكويت

انطالق م�ؤتمر اال�ستثمار والت�شاركية الأول لإعادة �إعمار �سورية:
لتعبئة الإمكانات الوطنية وخلق بيئة ت�شريعية ت�شجع اال�ستثمار
انطلقت أم��س فعاليات مؤتمر االستثمار
والتشاركية األول إلع��ادة إعمار سورية الذي
تقيمه «لجنة سيدات األعمال الصناعيات» في
غرفة صناعة دمشق وريفها ومؤسسة «بصمة
شباب سورية» و«الجمعية السورية للبحوث
والدراسات» في فندق الشام في دمشق ،بمشاركة
سيدات ورجال أعمال من سورية ودول االغتراب
والدول الصديقة.

تأسيس مركز إعالمي أوروبي
يفضح جرائم «داعش»

صمود االقتصاد

وأوضح وزير الصناعة كمال الدين طعمة «أنّ
األوض��اع السائدة في البالد لم تمنع الحكومة
من العمل على تأمين متطلبات صمود االقتصاد
الوطني من خ�لال سياسة اقتصادية رشيدة
ت��وازن بين اإلمكانيات واألول��وي��ات وتخطط
لسياسات تردم الفجوات بين الموارد والنفقات
وب��ي��ن االس��ت��ي��راد وال��ت��ص��دي��ر وب��ي��ن اإلن��ت��اج
والتصريف واألجور واألسعار مع التأكيد على
أهمية إع���ادة تأهيل القطاع الصناعي العام
والخاص بعد أن دمر اإلره��اب قسما ً كبيرا ً منه
لكونه رافعة االقتصاد وأحد حوامله الرئيسة».
وأش���ار إل��ى سعي الحكومة «لتعبئة ك ّل
اإلم��ك��ان��ات ال��وط��ن��ي��ة ف��ي ال��ق��ط��اع��ي��ن ال��ع��ام
والخاص» ،الفتا ً إلى «ما قامت به في هذا اإلطار
عبر إج��راء تغييرات اقتصادية مهمة من خالل
تحديث البيئة التشريعية وإزالة العقبات أمام
االستثمارات الداخلية والخارجية و تعبئة رأس
المال و تنشيط القطاع الخاص ومنحه فرصا
أفضل لالستثمار فاالستثمار المباشر والمشاريع
المشتركة هي أحد الجوانب المهمة للسياسة
االقتصادية واالجتماعية التي تحمل رؤى أكثر
شمولية».
وأكد الوزير «إيمان الحكومة بتطوير القطاع
الخاص من خالل خلق بيئة تشريعية تشجع
االس��ت��ث��م��ار وتحسن مناخه ب��ال��ت��وازي مع
متابعة اإلصالح االقتصادي واإلداري وإصدار
التشريعات الالزمة إلى جانب ما هي بصدد
إنجازه حاليا ً في شأن تطوير هذه القوانين
وإص���دار ق��ان��ون التشاركية وإن��ج��از البنية
التحتية لالستثمار ،وخصوصا ً الصناعي منه
في المدن الصناعية وتقديم ك ّل مستلزمات
العمل الصناعي الالزمة لجذب االستثمارات

كرامي :لخطة
�إنقاذ اقت�صادية

نظريان متحدّثا ً خالل حفل التسليم

الواثقة من عودتها إلى العافية .فلماذا ال يفكر السوريون
بغير ال��س��وداوي��ة ن��ح��و ب��ل��ده��م ب���دالً م��ن أن ي��ش��ارك��وا في
االستعداد لمالقاة هذه الفرصة ويكونوا شركاء في عمران
بلدهم؟ والشراكة هنا مقصد من دافعه الربح فقط ،فكيف
ال تكون مقصد الربح وبعضا ً من اإليمان بالوطن؟
السوريون الذين يستثمرون سيوظفون بعد نجاحهم
جزءا ً من عائد استثمارهم داخل البلد ويشغلون جزءا ً من
ي��ده العاملة ،وش��راك��ة السوريين في ه��ذا المؤتمر عالمة
نبض الحياة السورية لكنها إشارة واعدة لمستقبل سورية
وفرصها التي ال تبخل بها على أبنائها حتى وهي في قلب
المعاناة .
المشاركون السوريون آتون ليقولوا لها :ها نحن هنا يا
سورية نلبي النداء لننبض معك بإرادة الحياة ،كما أنّ الذين
يرون الفرص الواعدة ويسعون إلى مالقاتها صنعوا من
المؤتمر فرصة تالقي العلم والوطنية واإلرادة والمصلحة
والعقل والعاطفة ،فكانت المشاركات والحوارات وعمليات
التعارف وأوراق العمل غنية بالمعاني المعبرة ع��ن هذا
الخليط الذي لن نجده في بلد غير سورية.
أما المغتربون اآلت��ون فيعلمون أنّ الغربة طريق لبناء

ال��م��ق��درات وليست بحثا ً ع��ن وط��ن ،ب��ل بحث ضمني عن
طريق لر ّد الجميل للوطن ،لذلك نجد أنّ المغترب السوري
يحاول أن ينجح أوالً ليقدم صورة نجاح بلده ،ثم يحاول
أن يفعل شيئا ً لبلده ليقول لنفسه أوالً أنّ ج��زءا ً من عذاب
الغربة كان ألجل الوطن وأنه لم ينس ولن ينسى .
وكما علّمنا االغ��ت��راب نرغب أن تنتقل ه��ذه الخبرة إلى
بلدنا على ضفتي العالقة بين المواطن وال��دول��ة ،فيقتنع
ك ّل سوري بأنّ الدولة مهما عظمت قدراتها وخلصت نوايا
المسؤولين فيها ال تستطيع أن تح ّل مكان المجتمع ،فك ّل
واحد منا لديه ما يفعله ويساهم من خالله في التعبير عن
حبه للوطن ،وألنني من المغتربين أتمنى أن أرى جمعية
من أل��ف مغترب س��وري من متوسطي ال��ق��درات ،يلتقون
إلط�لاق أل��ف م��ش��روع إنتاجي ويلقون ال��دع��م التشريعي
واإلج��رائ��ي ،إلق�لاع م��ن خ��ارج ال��روت��ي��ن ،فهذا ه��و طريق
النهوض بسورية.
ً
ً
س��وري��ة أعطتنا جميعا وستعطينا جميعا لكنها اليوم
تنادينا فلنلب النداء .

اعتبر ال��وزي��ر السابق فيصل
ك��رام��ي أنّ لبنان ل��ن ي��خ��رج من
محنته االقتصادية واالجتماعية
إال عبر «خطة إنقاذ» تكون مشروع
الوطن «وليس مشروع الحكومة
التي نعرف أنها شبه مشلولة»،
موضحا ً أنّ «ذلك يعني إطالق خطة
علمية م��دروس��ة وحكيمة وذكية
يتشارك في إنجاحها اللبنانيون
في ك� ّل مواقعهم وبك ّل طاقاتهم،
إيمانا ً منهم بأنّ بلدهم يمتلك فرصة
النجاة».
وأس���ف ك��رام��ي ف��ي ح��دي��ث لـ
« Arab Economic Newsألن
ي��ك��ون لبنان خ��رج منذ زم��ن من
مرحلة ترتيب أو تحديد األولويات
الضاغطة ف��ي م��ا يتصل بالشأن
االق��ت��ص��ادي» ،وق��ال« :نحن كبلد
ومجتمع واقتصاد في قلب المعاناة،
وك��� ّل البديهيات البسيطة التي
يحتاجها أي بلد ومجتمع واقتصاد
صارت أولويات».
وتعقيبا ً على «إط�لاق المنطقة
االقتصادية الخاصة لطرابلس
وال��ش��م��ال ف��ي م��ح��اول��ة إلي��ج��اد
سبل التنمية المرجوة» ،قال« :إنّ
المشروع مطروح منذ أكثر من 12
سنة ،وأق��� ّره مجلس ال��ن��واب عام
 ،2008لكنه بقي حبرا ً على ورق
كما حال ك ّل المشاريع تقريبا ً في
لبنان وف��ي ط��راب��ل��س على نحو
خ��اص .وأخ��ي��راً ،ح ّركت الحكومة
الحالية الملف بشكل خجول ال يقدّم
وال ّ
يؤخر .باختصار لقد نقلته من
نسيان إلى آخ��ر ،ومن انتظار إلى
آخر».
وأك��د أنّ المنطقة االقتصادية
في طرابلس هي حاجة وض��رورة
ليس لالقتصاد الشمالي فحسب،
إنما لالقتصاد الوطني عموماً« ،إذ
تشكل على المستوى االقتصادي
واإلنمائي ،موقعا ً استثنائيا ً يتكامل
مع المناطق االقتصادية المشابهة
في محيطنا العربي ،بدءا ً من العقبة
في األردن مرورا ًبالسويس في مصر
وصوال ً إلى جبل علي في اإلمارات».

وخلق رغبة لدى المستثمر».
وأشار إلى الدور الذي تقوم به المنظمات التي
ترعى شؤون القطاع الخاص كغرف الصناعة
والتجارة «التي تقع عليها مسؤوليات تحفيز
االستثمار وتشجيعه» ،داعيا ً المشاركين في
المؤتمر «إل��ى االستثمار في جميع المجاالت
واغتنام الفرص المتنوعة في سورية التي تدافع
عن نفسها وتحارب اإلرهاب وتسعى إلى تحقيق
االستقرار ال��ذي من شأنه أن يخلق الظروف
المناسبة للتطور الحقيقي وإعادة اإلعمار».

فرض استثمارية
في مجاالت مختلفة

واعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة
دمشق وريفها سامر الدبس ،من جهته« ،أنّ
المؤتمر فرصة لدعوة أصحاب رؤوس األموال
من المغتربين وال��دول الصديقة للمشاركة في
إعادة إعمار سورية» ،مشيرا ً إلى أنه «رغم األزمة
وتداعياتها ف��إنّ هناك فرصا ً استثمارية في
المجاالت المختلفة وخاصة الصناعة التي وفرت
لها الحكومة عوامل الحماية والسيما الصناعات
التي تكفي السوق المحلية».
ول��ف��ت��ت رئ��ي��س��ة ل��ج��ن��ة س���ي���دات األع��م��ال
الصناعيات ف��ي غرفة صناعة دمشق م��روة

األيتوني إلى أنّ هدف المؤتمر هو «السعي إلى
جذب رؤوس األموال المهاجرة وإعادة توطينها
وال��ت��ع��اون م��ع رج��ال األع��م��ال والمستثمرين
السوريين والمغتربين وم��ن ال��دول الصديقة
وتوفير التمويل ال�لازم للمشاريع الصناعية
وغيرها من مشاريع إعادة اإلعمار وتحقيق نوع
من التشبيك بين أصحاب المشاريع القائمة
على أس��س اقتصادية م��دروس��ة مع أصحاب
االهتمامات االستثمارية الباحثين عن فرص
استثمار جادة ذات عائد اقتصادي مضمون».
وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة «بصمة
ش��ب��اب س��وري��ة» أن��س ي��ون��س إل��ى «ض���رورة
االستفادة من طاقات الشباب وإع��ادة تأهيلهم
وتدريبهم بالتعاون م��ع ال��ج��ه��ات المعنية
وتوظيفها ف��ي األم��اك��ن المناسبة بعد وضع
المعايير الصحيحة بما يسهم في تعزيز قوة
سورية وإعادة إعمارها بأيدي أبنائها».
وأك���د رئ��ي��س «ال���ن���ادي ال���س���وري لرابطة
المغتربين السوريين» في بولندا الدكتور نبيل
المالذي أنّ «الوقت قد حان لالستفادة من خبرات
وإمكانيات وطاقات السوريين في دول االغتراب
ومن عالقاتهم في المجاالت المختلفة ،وخصوصا ً
االقتصادية وتوظيفها في مجال إع��ادة إعمار
سورية».

أما النائب البلجيكي السابق في البرلمان
األوروب��ي فرانك كريلمان ،فأكد «ضرورة العمل
بالتعاون مع العديد من الشخصيات الفاعلة
والمقاومة في المنطقة وأوروبا لتشكيل مجموعة
ضغط وتأسيس مركز إعالمي في أوروبا بهدف
توضيح حقيقة األح��داث في سورية والمنطقة
وتفنيد الدعاية اإلعالمية التي تبثها عشرات
القنوات ووسائل اإلع�لام العربية والعالمية
وفضح جرائم تنظيم داعش اإلرهابي والسياسات
األوروبية تجاه المنطقة بما يسهم في تغيير
وجهات النظر حيال هذه األحداث».
وفي كلمة لعادل الزغير النائب في البرلمان
الفنزويلي ورئيس منظمة «فيا أراب» ألقاها
بالنيابة عنه متروك اللوص ،أكد الزغير «أهمية
دعم صمود سورية وشعبها وجيشها وقيادتها
والحفاظ على استقرارها» ،الفتا ً إلى استعداد
المنظمة لتقديم ك ّل ما من شأنه تعزيز االقتصاد
السوري واالنفتاح على أي أفكار تخدم االستثمار
في سورية».

السياسات االقتصادية التركية
نوع من االرهاب

وأكد نائب رئيس حزب الوطن التركي يونس
سونر ع��دم اع��ت��راف حزبه والشعب التركي
بالعقوبات االقتصادية والحصار المفروض على
سورية «التي تع ّد نوعا ً من اإلره��اب» ،معربا ً
عن االستعداد «للتعاون مع الحكومة السورية
والشعب السوري إلزالة هذه العقوبات وفتح أفق
جديدة للتعاون في المجاالت المختلفة وخاصة
االقتصادية بما يعود بالفائدة على الشعبين
السوري والتركي».
وح��ض��ر اف��ت��ت��اح ال��م��ؤت��م��ر ال����ذي يستمر
يومين وزي��ر الدولة لشؤون االستثمار جمال
شاهين وعدد من معاوني ال��وزراء ومن رؤساء
االتحادات والمنظمات وحشد من رجال األعمال
والمستثمرين من سورية ومن دول االغتراب ومن
الدول الصديقة وممثلي الجهات العامة المعنية
باالستثمار.

اختتام القمة الم�صرفية العربية ـ الدولية:
ملحة لتنمية اال�ستقرار
ال�شمول المالي حاجة ّ
عقد اتحاد المصارف العربية
القمة المصرفية العربية الدولية
لعام  ،2015تحت عنوان «الشمول
المالي من أجل التنمية االجتماعية
واالس����ت����ق����رار» ف���ي ال��ع��اص��م��ة
الهنغارية بودابست أمس وأول
من أم��س ،برعاية رئيس مجلس
الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.
ت��ح��دث ف��ي االف��ت��ت��اح ،إضافة
إل���ى أورب�����ان ،وزي���ر الخارجية
والتجارة بيتر سزيجارتو ،رئيس
مجلس إدارة ات��ح��اد المصارف
العربية محمد ب��رك��ات ،الرئيس
الفخري لغرف التجارة والصناعة
والزراعة العربية عدنان القصار،
رئيس مجلس إدارة االتحاد الدولي
للمصرفيين العرب جوزف طربيه.
وشارك في االفتتاح وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق وأكثر من
 300شخصية تمثل وزراء وحكام
مصارف مركزية وقيادات مالية
ومصرفية ف��ي ب��وداب��س��ت ودول
أوروبية عربية وعالمية.
وبحث المؤتمرون على مدى
يومين ،في موضوعات تناولت
المحاور التالية:
 ال��ش��م��ول ال��م��ال��ي م��ن أج��لالتنمية االجتماعية واالستقرارعبر
زي���ادة ف��رص العمل وال��ح�� ّد من
الفقر.
 السياسات واالستراتيجياتومعوقات الشمول المالي.
 زي���ادة اس��ت��خ��دام الخدماتالمالية وف��ق التجارب العربية
والدولية.
 التحديات الرئيسية لتمويلالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وع�����رض ال��ت��ش��ري��ع��ات وس��ب��ل
الرقابة.
 كيفية تعزيز الشمول الماليمن خالل قنوات بديلة منها :النقود
اإللكترونية ،الخدمات المصرفية
اإللكترونية ،تطبيق اإلصالحات
على الصيرفة عبر وكيل.

والقصار
طربيه وبركات
ّ
 دور الصيرفة اإلسالمية فيتعزيز الشمول المالي.
وب��ع��د ع���رض أوراق ال��ع��م��ل،
وال���ن���ق���اش ح����ول ال��م��واض��ي��ع
ال��م��ذك��ورة ،تبنى المجتمعون
التوصيات التالية:
« إنّ الشمول المالي هو السبيل
األنجع لتعميق التربية والثقافة
ال��م��ال��ي��ة ف��ي ال��م��ج��ت��م��ع��ات ،مما
يساهم في ترقي الشعوب وزيادة
قدراتها اإلقتصادية والتنموية.
 إنّ ال��ش��م��ول ال��م��ال��ي يشكلحاجة ملحة لتنمية االستقرار ،إذ
تبين األرق��ام وج��ود نسبة كبيرة
من األشخاص ممن ال يتعاملون مع
المصارف وليست لهم حسابات أو
عمليات حتى محدودة أو بسيطة.
 يساهم الشمول المالي فيإطالق عجلة التنمية اإلقتصادية
واإلج��ت��م��اع��ي��ة ع��ب��ر ال��ت��واص��ل
اإليجابي بين العمالء والمصارف
في عالقة متوازنة تعطي ثمارا ً

لك ّل األطراف وبشكل يساعد على
إطالق ديناميات مالية واقتصادية
منتجة.
 ال��ط��ل��ب م���ن ال��ح��ك��وم��اتوالسلطات المصرفية واالقتصادية
وضع استراتيجيات عمل وتبني
ال��ش��م��ول ال��م��ال��ي كمفهوم قابل
للتطبيق ،وت��ح��ف��ي��ز ال��م��ص��ارف
على إيالئه األهمية البالغة نظرا ً
إلى نتائجه المهمة عليها وعلى
المجتمعات.
 التأكيد أنّ ال��ت��وازن الماليهو طريق «الحوكمة الرشيدة»
وال�����رائ�����دة ،وأنّ ال��م��ص��ارف
والمؤسسات المالية مدعوة إلى
المساهمة الفاعلة في «الشمول
المالي» وتطويره وتسويقه خدمة
لمصالحها ومصالح المجتمعات
وال سيما الفتية منها.
 إنّ ال��ش��م��ول ال��م��ال��ي ال��ذييعني في ما يعني ضما ً للقدرات
المختلفة على ك ّل الصعد ،سيؤدي

بعد س��ن��وات قليلة م��ن االل��ت��زام
والتشجيع والتسويق والتطوير
إلى تبديل منهجي وجوهري في
الوسائل المصرفية المعتمدة ،مما
يعزز من أرب��اح المصارف ويزيد
قدرات المجتمعات على التعامل
والتواصل واالرتقاء.
 الدعوة الحثيثة إلى تطويرالتشريعات والنظم القانونية
والتنظيمية التي تشكل حاضنة
قانونية آلليات الشمول المالي،
م��م��ا ي��س��ه��ل ت��ط��ب��ي��ق ال��م��ب��ادئ
واألصول والديناميات».
وق��د تبنى ال��م��ؤت��م��رون تمني
ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي للمصرف
ال��م��رك��زي العماني وال���ذي طلب
فيه من اتحاد المصارف العربية
«إعداد دراسة شاملة ووافية عن
ت��م��وي��ل ال��م��ش��روع��ات الصغيرة
وال��م��ت��وس��ط��ة وإرس���ال���ه���ا إل��ى
المصارف المركزية والمصارف
األعضاء».

