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حمليات

جريج �سيطرح على الحكومة خطة لم�ساعدة ال�صحف
الم�شنوق ً
ممثال �سالم� :آن الأوان لوقف م�سار التر ّدي الذي ينعك�س على حياة اللبنانيين
يقدم مقترحات ّ
والق�صيفي ّ
لحل الأزمة
م�ؤتمر «التكامل الم�صرفي» ينعقد في بيروت بم�شاركة عربية وا�سعة

أعلن وزير اإلعالم رمزي جريج ،أنه
وضع خطة لمعالجة أزمة الصحافة
الورقية سيرفعها إلى مجلس الوزراء
مع اقتراحات عملية من شأنها دعم
ه���ذه الصحافة ومساعدتها على
تخطي األزمة التي تتخبّط فيها .كما
طرح أمين س ّر نقابة مح ّرري الصحافة
الزميل جوزف القصيفي خطة أيضا ًمن
مجموعة اقتراحات ،مشدّدا ًعلى أهمية
دور الدولة في مساعدة هذا القطاع.

جريج

وق���ال ال��وزي��ر ج��ري��ج ف��ي حديث
إلى إذاعة «صوت لبنان - 100,3 -
« :»100,5تفاقمت في الفترة األخيرة
أزمة الصحافة الورقية إلى درجة انّ
صحفا ً عريقة أعلنت نيّتها باإلقفال أو
تقليص عدد العاملين فيها» ،مؤكدا ًأنه
معني بهذه األزمة ،وأجرى اتصاالت
ّ
مع أصحاب الصحف المعنية ،ودرس
الموضوع ووضع خطة سيرفعها الى
مجلس ال���وزراء» ،موضحا ً أنّ «هذه
الخطة تأتي ضمن سلة حلول».
وأشار إلى «أنّ أحد الحلول الممكنة
هو مساهمة الدولة على أساس دفع
مبلغ معيّن ع��ن ك�� ّل ع��دد ي��ب��اع من
الصحيفة وه��ذا ال يرهق الخزينة،
علما ً أنه ال ب ّد من أن يواكب هذا الح ّل
آلية لمراقبة عدد الصحف المباعة،
وأن ينحصر ه��ذا ال��دع��م بالصحف
التي تصدر بتاريخ اليوم وليس ك ّل
الصحف المتوقفة عن الصدور ،إنما
الصحف التي تصدر فعليا ً حاليا ً
وعددها  11أو  12مع المجالت ،وهي
تباع عبر االشتراكات أو الموزعين ومن
السهل حصرها».
وأك��د جريج انّ «ه��ذا الدعم مب ّرر
وال سيما أنّ ال��دول��ة ق��ام��ت بدعم
المناطق المحرومة بتخصيص مبالغ
معينة لها وذل��ك على أس��اس مبدأ
اإلنماء المتوازن» .ولفت إلى أنّ هناك
إقتراحات أخرى لجهة إعفاء الصحف
م��ن بعض ال��رس��وم وال��ض��رائ��ب وال
سيما الجمركية ،عند استيراد الورق،
آالت الطباعة ،وك ّل ما يتعلق بإصدار
الصحيفة .ويمكن إل��زام الدولة بأن
تدفع أسوة بأيّ مؤسسة أو شخص
من المواطنين كلفة اإلع�لان��ات التي
تقوم بنشرها في الصحف.
أضاف« :هناك ح ّل آخر هو التزام
اإلدارات العامة والمؤسسات العامة

ب��أخ��ذ إش���ت���راك���ات م���ن الصحيفة
وت��وزي��ع��ه��ا على العاملين لديها،
وه��ذه مسألة من شأنها ان تساعد
الصحافة ،ولكن ك� ّل ه��ذه الحلول ال
تكفي على المدى الطويل للخروج من
األزمة ،يجب على مؤسسات المجتمع
المدني بالتعاون مع نقابة الصحف
أن يساعدوا أصحاب الصحف التي
تعاني من المشاكل على استنباط
حلول لتخطي األزم��ة ،ألننا جميعنا
معنيون بهذه األزمة».
وأعلن أنّ «من بين هذه اإلقتراحات،
إلى جانب اإلشتراكات والدعم المالي
وتخفيض فاتورة الهاتف واإلنترنت
على الصحف ،ح��ل��وال ً أخ���رى يمكن
استنباطها مثل تأجيل الديون المترتبة
وال��س��ع��ي ب��واس��ط��ة م��ص��رف لبنان
الستحصال أصحاب الصحف على
ميسرة بأسعار فائدة مخفضة
قروض ّ
بواسطة المصارف التجارية ،كما
يحصل لمشتري الشقق السكنية».
وق���ال« :درس���ت الموضوع خالل
عطلة العيد واطلعت على ما يجري
في العالم ألنها أزمة عالمية ،وأعددت
تقريرا ً سأرفعه إلى مجلس ال��وزراء،
ولكن بوفاة والدة رئيس الحكومة تمام
تأجل ذلك إلى الجلسة المقبلة».
سالم ّ

القصيفي

ب���دوره ،ط��رح القصيفي خطة من
مجموعة اقتراحات للح ّد من أزمة
الصحافة المكتوبة ،مشدّدا ً على أهمية
دور الدولة في مساعدة هذا القطاع من
خالل إنشاء صندوق خاص يم ّول من
القطاعين العام والخاص للتصدّي
للحاالت الطارئة التي قد تتع ّرض
لها المؤسسات والتي يدفع ثمنها في
غالب األحيان العاملون فيها.
وأشارالقصيفي إلى أنّ إنشاء هذا
الصندوق يجب أن يتالزم مع مجموعة
من اإلجراءات والحوافز ،أبرزها:
 رف��ع قيمة اإلع�لان��ات الرسميةبنسبة  200%على أن توزع توزيعا ً
عادال ً على الصحف حسب توزيعها.
 توفير الورق مجانا ً للصحف بمايعادل  75%من كمية استهالكها مع
ضوابط لضمان استخدامها بحيث ال
تتح ّول الى مجاالت أخرى غير متصلة
بالمطبوعات الصحافية ،كإصدار
الكتب أو بيعها.
 -إع��ف��اء ال��م��ؤس��س��ات اإلعالمية

والعاملين فيها من ضريبة الدخل.
 إلغاء رس��وم االشتراك وخفضرس��وم التخابر على الهاتف الثابت
والخليوي للمؤسسات الصحافية
واإلعالمية والعاملين فيها بنسبة
 75%وكذلك الرسوم على خدمات
اإلنترنت.
 إلغاء الرسوم البلدية للمؤسساتالصحافية واإلعالمية ومنازل ومكاتب
العاملين فيها بموجب قانون بدال ً من
صيغة قرار التريث التي تصدر دوريا ً
عن وزير الداخلية.
 إع��ف��اء ال��م��ؤس��س��ات اإلعالميةوالصحافية من رسوم الضمان.
 إعفاء الصحف من رسوم البريدورسوم الشحن.
 إع��ف��اء ال��م��واد ال��م��س��ت��وردة منالمواد الطباعية وقطع الغيار والحبر
من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة
المضافة.
 اقتطاع نسبة من األرباح اإلعالنيةيجري االتفاق عليها مع نقابة أصحاب
الصحف وشركات اإلعالن.
 إنشاء صندوق تعاضد مشتركبين أص��ح��اب الصحف والعاملين
فيها يكون االنتساب اليه الزامياً .على
أن تساهم الدولة كمرحلة أول��ى في
 70%من رأس ماله ،وأن ترفده على
مدى خمس سنوات بـ  30%من قيمة
موجوداته لتوفير إقالع سليم له.
وأوضح القصيفي أنّ «هذه الحوافز
توفر ما نسبته  45%من أكالف إصدار
الصحف وتحول دون صرف العاملين
فيها .وتعين على امتصاص سلبيات
الواقع االجتماعي».
وتابع« :كذلك يتعيّن على أصحاب
المؤسسات اإلع�لام��ي��ة أن يدخِ لوا
تب ّدال ً جذريا ً على صحفهم ومجالتهم
باالنتقال م��ن األس��ل��وب الكالسيكي
للصحافة الى نوع جديد من الصحافة
ي��ؤ ّم��ن لها االس��ت��م��راري��ة م��ن خالل
التواصل مع القراء وفق نمط مختلف
وج��اذب يتالءم مع متطلبات العصر
وال��ح��داث��ة .كما ينبغي العمل على
تطوير المواقع االلكترونية العائدة
لصحفهم ،على أال تكون عملية التح ّول
ه��ذه على حساب العاملين في هذه
الصحف».
وش �دّد على أن��ه «ال ب� ّد من تشاور
ج��ا ّد يقوم من أج��ل التصدّي لمهنة
ال��ص��ح��اف��ة ال��ورق��ي��ة ب��ي��ن نقابتي
الصحافة والمحررين ووزارة اإلعالم،
للوصول إلى تص ّور مشترك في هذا
الصدد يُرفع ال��ى المجلس النيابي
والحكومة بحسب الصالحية التخاذ
القرار المناسب في شأنه».

نشاط عون

على صعيد آخ��ر ،استقبل نقيب
محرري الصحافة اللبنانية الياس
ع���ون ،ف��ي دار النقابة ،المستشار
اإلع�لام��ي للسفارة ال��س��ودان��ي��ة في
ب��ي��روت ال��زم��ي��ل أس��ام��ه الخليفة،
ال��ذي نقل إليه «تحية الصحافيين
واإلعالميين في السودان ،وتبادل معه
سبل التعاون االعالمي بين البلدين
في ظ ّل التحديات والصعوبات التي
تواجه الصحافة في المنطقة العربية
بأسرها والعالم».

عون مرحبا ً بالخليفة في نقابة المحررين

لقاء ت�ضامني مع «ال�سفير» في �صيدا

�سعد :ننحاز �إلى المقاومة والدولة المدنية
أقيم في مركز «معروف سعد الثقافي» لقاء تضامني مع
جريدة «السفير» ،بدعوة من التنظيم الشعبي الناصري بعد
عودة ناشر الجريدة طالل سلمان عن قرار توقيف إصدارها.
وتحدّث خالل اللقاء األمين العام للتنظيم أسامة سعد
وجه التحية إلى أسرة «السفير» وعلى رأسها سلمان
الذي ّ
«لقرارهم الشجاع باإلستمرار» ،آمال بـ«صمود اإلعالم الح ّر
ونجاحه في مواصلة حمل راية الكلمة الح ّرة ،والثقافة
المنفتحة والتعبير عن مصالح الشعب والوطن واألمة».
أض��اف :إنّ تضامننا مع جريدة «السفير» هو تعبير
عن تبني خيار المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني،
وعن االنحياز لمشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية
في لبنان ،دولة المواطنة والعدالة االجتماعية والكرامة
اإلنسانية ،وعن رفع راي��ة العروبة الحضارية المؤهّ لة
وحدها الحتضان ك ّل الغنى السياسي والفكري واإلثني
والديني في العالم العربي».
كما تحدث عضو اللجنة المركزية للتنظيم الشعبي خليل
المتبولي تاله عماد عواضة باسم المكتب اإلعالمي لحزب
الله ،فقال« :جريدة فلسطين ،حبرها كموج بحر غزة ،جريدة
المقاومة والرصاصة األولى والبيان األول لك ّل الفصائل
المقاومة في لبنان».
ب��دوره ،قال عضو المكتب السياسي لحركة أمل بسام
كجك :وجدت صوتي في «السفير» وأنا شخص من الذين ال
صوت لهم ،ومن بعد «السفير» لن يكون لي صوت .ونحن
نعيش في زمن غريب لألسف نرى أنّ ك ّل المنابر الحرة
الوطنية تتع ّرض للضغوط والتهديدات وإلى إقفال من
مكتوبة ومقروءة ومسموعة ،وفي الوقت نفسه نرى اإلعالم
الموجه ذا األقالم السوداء».
ّ
أضاف :من على منبر التضامن مع «السفير» نؤكد أنّ

ك ّل الشرفاء يتع ّرضون لمواقف كهذه وعليهم أن يصمدوا،
ونحن بما نمثل سنبقى مع «السفير» في السراء والضراء.
وتحدّث الصحافي في «السفير» الزميل محمد صالح
الذي قال« :اتتخيّلون لبنان وصيدا دون جريدة «السفير»،
وهي لغة الناس ولهجة الناس ،هي ذاكرة المدينة الجميلة،
ال��ذاك��رة الوطنية لمدينة ص��ي��دا .فعندما نتضامن مع
«السفير» نتضامن مع أنفسنا مع صوتنا ،ألنّ صوت السفير
هو صوتكم».
وذ ّكر صالح بأنّ «العدو اإلسرائيلي ابان احتالله للبنان
منعنا من دخول صيدا والجنوب ،فكانت جريدة «السفير»
ته ّرب وتوزع في صيدا والجنوب بعد تصويرها».

�إرجاء المنتدى
اللبناني ـ الروماني لال�ستثمار
اعلنت الجامعة اللبنانية الثقافية
في العالم إرجاء المنتدى اللبناني –
الروماني لالستثمار الذي كان مق ّررا ً
عقده برعاية رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،بتاريخ  10و  11و 12
نيسان  2016ف��ي «مبنى عدنان

القصار لالقتصاد العربي» الى موعد
آخر يحدّد في حينه ،وذلك بناء على
طلب من الجانب الروماني.
واك���دت الجامعة انها مستم ّرة
في اتصاالتها مع الفريق الروماني
إلي���ج���اد ال��م��وع��د ال��م��ن��اس��ب في

وق��ت ق��ري��ب ،بهدف إي��ج��اد شراكة
عمل لبنانية روم��ان��ي��ة ف��ي لبنان
ورومانيا والقارة األفريقية ألهمية
تعزيز العالقة بين رج��ال األعمال
اللبنانيين في أفريقيا وبين رجال
األعمال الرومان.

برعاية رئيس الحكومة تمام سالم ،ممثالً بوزير البيئة محمد
المشنوق ،عُ قد مؤتمر «التكامل المصرفي العربي» في فندق
«فينيسيا» ،برعاية الرئيس سالم ،في حضور وزيري االقتصاد
والتجارة آالن حكيم والصناعة حسين الحاج حسن ،وحاكم
مصرف لبنان رياض سالمة.
وشارك في فعاليات المؤتمر ،الذي يتزامن انعقاده مع اجتماع
الجمعية التحاد المصارف العربية بدورته الـ 43وزراء وحكام
مصارف مركزية عربية ،وزهاء  350شخصية قيادية مصرفية
عربية عليا وممثلين أله ّم المؤسسات اإلقليمية العربية وسفراء
عرب وأجانب ورؤساء الهيئات االقتصادية في لبنان.
وألقى المشنوق كلمة قال فيها« :في األسبوع الماضي ،شهد
لبنان زيارة استثنائية مشتركة قام بها األمين العام لألمم المتحدة
ورئيس البنك الدولي ورئيس البنك اإلسالمي للتنمية .وقعت
خاللها توقيع عقود بقيمة  350مليون دوالر مع البنك اإلسالمي
للتنمية ( ،)...كذلك أعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم تقديم
مساعدات فورية بقيمة مئة مليون دوالر تذهب إلى قطاع التربية،
ووعد بالسعي إلى تقديم قروض طويلة األجل ومن دون فوائد
خصص لمشاريع إنمائية
تصل إلى أربعة أو خمسة مليارات دوالر ُت ّ
عبر البلديات .كما وعد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون
بمتابعة التعهدات بمساعدة لبنان ،التي أطلقت في مؤتمر لندن
األخير ،انطالقا ً من الخطة التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية».
وأك��د «أنّ لبنان بك ّل فئاته يرفض توطين السوريين ،وأنّ
النازحين يجب أن يعودوا إلى ديارهم فور زوال األسباب التي
أبعدتهم عنها» ،معتبرا ً «أنّ السياسات الخارجية للدول ،ترسم
وفق معايير المصلحة الوطنية ،وليس أي اعتبار آخر .والمصلحة
الوطنية للبنان ،الذي يحتاج ك ّل أنواع الدعم ،تقتضي التعامل
بأكبر قدر من اإليجابية مع المؤسسات الدولية ،وبأكبر قدر من
االحترام مع المقامات الدولية ،مع التنبه الدائم إلى عدم التفريط
بالصالح الوطني».
وتابع« :بعد أق� ّل من شهرين ،يُكمل الشغور الرئاسي عامه
الثاني ،وندخل عاما ثالثا ً في مسار العبث السياسي الذي نخوض
فيه .لقد بلغ الضعف في بنيان الدولة حدا ً خطيرا ً يُنبئ باالنهيار
إذا بقي مجلس النواب معطالً ومجلس ال��وزراء حبيس العرقلة
المفتعلة ،وقبل ك ّل شيء إذا بقيت متاريس الحسابات الخاصة،
تقطع الطريق أمام تنفيذ االستحقاق األهم في حياتنا السياسية،
أي انتخاب رئيس للجمهورية».
وأش��ار إلى «أنّ األشهر الثمانية التي تخبطت فيها البالد في
فضيحة النفايات المشينة ،خير نموذج لما يمكن أن يؤدي إليه
نهج االستقواء على الدولة ،وتعاظم المصالح الفئوية والمناطقية
والمذهبية والطائفية ،واستضعاف المؤسسات وضرب هيبتها».
وق��ال« :آن األوان لوقف مسار التردي العام الذي ينعكس على
كل مناحي حياة اللبنانيين.آن األوان لوقفة ضمير إلنقاذ البالد
وإعادة الحياة السياسية إلى سياق طبيعي ،مع ما يعنيه ذلك من
انعكاس إيجابي على األوضاع االقتصادية واالجتماعية والبيئية
وغيرها».
وقال« :في قلب هذه الصورة القاتمة ،نساء ورجال لبنانيون،
موهوبون وأكفياء ومصممون ،ما زالوا يحملون الكثير من اإليمان
بهذا الوطن ،ويشيعون فينا الكثير من األمل ،بأنّ لبنان سينهض
من عثرته وسيعود لؤلؤة المشرق العربي ومنارته .في قلب هذه
الصورة القاتمة ،نقاط مضيئة ،بينها قطاعنا المصرفي الذي كان
وما زال واح��دا ً من الحصون الصامدة في بنياننا الوطني .فهذا
القطاع سجل خطوات كبيرة في مسار التأقلم مع التطور العالمي
لتقنيات العمل المصرفي الحديثة ،ونجح في المحافظة على نسب
مالءة عالية وتحقيق نمو مستمر في أعماله ،على رغم الضغوط
الهائلة والمناخ السياسي غير المالئم .كذلك ح��رص قطاعنا
المصرفي على االلتزام الكامل للقوانين والمعايير الدولية ،خاصة
النظم المتعلقة بمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ،بفضل
كفاية القيمين عليه والعاملين فيه ،وبفضل السياسة الحكيمة التي
يتبعها المصرف المركزي ،بقيادة الحاكم رياض سالمة».

سالمة :الليرة مستقرة

وألقى سالمة كلمة أشار فيها إلى أنّ «التأكد من شرعية األموال
التي ت��دور في القطاع المصرفي والمالي ،وتواصل المصارف
التجارية مع دوائ��ر االمتثال ل��دى المصارف المراسلة كفيالن
تخفيف مبادرات سياسات تقليص األخطار ( .)Deriskingوهو
الخطر األهم للمصارف في منطقتنا».
ولفت إلى «أنّ اإلدارة الرشيدة والشفافية وتوزيع األخطار زادت
من الثقة بالقطاع النقدي في لبنان وأدت إلى توفير السيولة في
األسواق اللبنانية بحيث تمكن لبنان من توفير التمويل لقطاعيه
العام والخاص وسمحت لمصرف لبنان بالمبادرة ،من خالل خطة
تحفيزية ،إلى تفعيل الطلب الداخلي مشجعا ً التسليف للقطاعات
اإلنتاجية والسكنية والتوظيف في اقتصاد المعرفة».
وق��ال« :إن المقاربة غير التقليدية لعملنا كمصرف مركزي،
أصبحت اليوم تعتمد بشكل وبآخر من المصارف المركزية الكبيرة
في العالم بحثا ً عن تحفيز النمو والنشاط االقتصادي».
المصارف اللبنانية سليمة وقد حققت نسب مالءة فاقت نسبة
ال 12في المئة التي حددتها معايير «بازل  »3بحيث بلغت 14,42
في حزيران .»2015
وأضاف« :ستبقى سياسة مصرف لبنان قائمة على منع إفالس
أي مصرف مهما كان حجمه ،وقانون اندماج المصارف يسمح
لمصرف لبنان بتحقيق ذلك .وسنستمر في تنظيم ومراقبة انتشار
المصارف خارج لبنان إضافة إلى توظيفاتها في الخارج».
وأكد سالمة «أنّ الليرة اللبنانية مستقرة ،وإمكانات مصرف
لبنان والموجودات في العمالت األجنبية تسمح لنا بتأكيد على
استمرار استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدوالر
األميركي .فاستقرار العملة هو ركيزة استقرار القدرة الشرائية
لدى اللبنانيين وبالثقة باالقتصاد اللبناني وبقطاعه النقدي،
وباستقرار في بنية الفوائد في لبنان .ومع أنّ تصنيف لبنان
منخفض ،فإنّ بنية الفوائد لديه تبقى أدنى من تلك المعتمدة في
دول عدة في المنطقة وفي األسواق الناشئة على رغم تمتع هذه
األخيرة بتصنيف أفضل منه».
وختم« :إننا نتطلع إلى فوائد مستقرة للمستقبل وسنتدخل عند

المشنوق والحاج حسن وحكيم وسالمة يتوسطون عددا ً من المشاركين في المؤتمر المصرفي العربي
الحاجة لحماية هذا االستقرار».
بركات :لتفعيل استراتيجية جادة لبلورة وتنفيذ الخطط
وقال رئيس اتحاد المصارف العربية محمد بركات« :إنّ دولنا
العربية غنية بمواردها ،ولكنها في حاجة إلى تفعيل استراتيجية
جادة لبلورة وتنفيذ الخطط واألطر المناسبة الهادفة إلى تكامل
عناصر الرقي والتقدم المتوافرة» ،الفتا ً إلى «أنّ أحد أهم المرتكزات
التي يجب البدء بها لتحقيق التكامل االقتصادي هو العمل على
تكامل النظام المصرفي العربي ،باعتباره المدخل األساسي
لتحقيق التكامل االقتصادي بمفهومه الشامل ،خصوصا ً أنّ القطاع
المصرفي العربي مستمر رغم ك ّل التطورات غير المؤاتية بتحقيق
النتائج الجيدة».

طربيه :االزدهار مرتبط
بإعادة إحياء المؤسسات الدستورية

وألقى الدكتور طربيه كلمة قال فيها« :لما كان هذا المؤتمر
يعقد على أرض لبنان ،كان ال ب ّد في هذا السياق ،أن نتوقف عند
العنوان الرئيسي لسياسة متكاملة انتهجها لبنان تتمثل في
االستقرار المالي والنقدي وال��ذي يحظى بأوسع قبول سياسي
واجتماعي واقتصادي ،بحيث أثبتت التجربة المتواصلة مدى
عقدين متتاليين صوابية هذا الخيار االستراتيجي ونجاعته كخيار
محوري لالقتصاد الوطني واالستقرار االجتماعي».
وأش��اد «بالجهود الكبيرة التي يقودها مصرف لبنان مع
المصارف التجارية».
وأض��اف« :إنّ ق��درة لبنان على العودة إلى االزده��ار ترتبط
بإعادة إحياء المؤسسات الدستورية المعطلة وخصوصا ً انتخاب
رئيس للجمهورية ،وكذلك انهاء النزاعات المدمرة في المنطقة،
وح ّل مشكلة الالجئين إلى أرضه ،وقد تجاوزوا المليون ونصف
مليون مهاجر والجئ يستضيفهم لبنان ويتعاطف معهم ولكن
ليس لديه إمكانات المعالجة لمعاناتهم اإلنسانية».
وختم« :إننا نتطلع عبر هذا المؤتمر إلى تلمس مقاربة مشتركة
سعيا ً إلى تكامل اقتصاداتنا وتعزيز التعاون في ما بين القطاعات
المصرفية والماليةالعربية ،بحيث تستطيع أن تؤدي دورها في
تمويل التنمية في االقتصادات العربية ،وتوسيع قاعدةالتعاون
المشترك مع االتحادات المصرفيةالدولية والهيئات الرقابية
والتنظيميةالدولية من أجل تعزيز التقدم االقتصادي واالجتماعي
في منطقتنا العربية ،وتوفير م�لاذ آم��ن وف��رص عمل ألجيالنا
الطالعة».
ورأى المدير العام لمؤسسة الفكر العربي هنري العويط أنّ
«صيغة التكامل تعبر عن مفهوم التشارك والتفاعل ،وتتأسس على
مبدأي الندية والترابح ،وتحترم استقالل كل طرف وخصائص
شخصيته المميزة» ،معتبرا أنّ «التكامل هو ثقافة».
وأضاف« :نحن ،في عالمنا العربي ،وفي هذه الظروف العصيبة
بالذات ،أحوج ما نكون إلى اكتسابها ،وإلى ترجمتها في شتى
الحقول وعلى مختلف األصعدة والمستويات».
وتوقف عند دراس��ة مفصلة لرئيس المؤسسة عن التكامل،
كقضية مركزية ،شارحا ً أهميتها ودورها ،وموضحا ً «أنها تنبع من
إيمانهم ،بجدوى التكامل».

حكيم :لتعزيز التعاون
والح ّد من األكالف

واف��ت��ت��ح وزي���ر االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة آالن حكيم المعرض
المصاحب للمؤتمر ،وأعطى بعدها نظرة شاملة للتكامل المصرفي
واالقتصادي العربي ،مبرزا ً «أهمية التكامل المصرفي واالقتصادي
العربي لتحقيق االستقرار والتنمية االقتصادية والذي يشارك فيه
خبراء ومختصون ومسؤولون من كل دول المنطقة التي تعيش
اليوم حالة من عدم االستقرار السياسي واألمني».
وأضاف« :إنّ التكامل العربي المرجو ليس مجرد تكامل مصرفي
وإنما تكامل اقتصادي يقوم على شراكة اقتصادية حقيقية
تضمن سيادة ك ّل دولة عربية وتحافظ عليها بما يسهم في قدرة
الوحدة العربية على مواجهة التحديات االقتصادية والسياسية
واالجتماعية وغيرها».
وتابع« :إذا أخذنا لبنان ،على سبيل المثال ،تشير اإلحصاءات
إلى تراجع حجم التبادل التجاري بنسبة  6في المئة بين عامي
 2015و 2014ما يدل على ضعف التبادل بين لبنان والدول
العربية ،وهو أيضا ً األمر الذي ال يعكس قدرة لبنان وإمكاناته
االقتصادية».

وتمنى «أال تكون العالقة محدودة بين مصرف ومراسل في إطار
التخصص
التكامل المصرفي العربي وإنما أن يشتمل التكامل على
ّ
في الخدمات وتعزيز التعاون بين الدول للح ّد من األكالف ،األمر
الذي يشكل في ذاته حافزا لتشجيع التبادل التجاري في ظل
فرضية سياسة اقتصادية تحفزه».

الحاج حسن:
التكامل ال ينجح من دون قرار سياسي

واعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن أنّ «السياسة واألمن
يؤثران على االقتصاد ،لذا آمل أن تهدأ الظروف للتفرغ لهذا التكامل
المصرفي العربي كأحد مقومات التكامل االقتصادي وأعمدته»،
معتبرا ً أنّ «التكامل يجب أن يستمر مهما حصل».
ّ
أض��اف« :نتحدث عن التكامل مباشرة ،وكأنه يطرح للمرة
األولى ،وكأنه ليس موضوعا ً قديما ً يتجدّد في ك ّل مرة .هذه ليست
مسؤوليتكم بل السبب يعود لعدم حصول التكامل قبل سنوات
طويلة».
واعتبر أنّ «المصارف وحدها تعرف أن التكامل ضرورة في
مجتمعاتنا العربية» ،سائالً« :هل التكامل شعار أو مصلحة
حقيقية لكل الدول والشعوب واألنظمة المصرفية؟» .وأسف ألنّ
«هذا الموضوع يطرح في كل مرة من دون أي تقدم» ،الفتا إلى أنّ
«التكامل يتطلب عددا ً من اإلجراءات التي ال تنفذها الدول العربية
جميعها كإلغاء الرسوم الجمركية وغيرها».
وأشار إلى أنّ «كل دولة تستطيع تقديم الدعم في أمر معين من
الطاقة إلى رأس المال وإجازات االستيراد ودعم الصادرات».
وشدد على أنّ «ما من تكامل مصرفي من دون قرار سياسي،
التكامل يحتاج إلى تقارب في القوانين واإلج���راءات واآلليات
والمعلومات والوظائف».
وأكد الحاج حسن «أنّ لبنان حريص على العالقات العربية
وال يفرط بها» ،مشدّدا ً على «أنّ التكامل يبدأ بقرار سياسي وليس
بقرار تقني .فالتكامل يتم بقوانين وتشريعات ومراسيم وقرارات
وسياسات وبرامج وتعاميم».
وختم« :إنّ التكامل ال يجوز مع استمرار اتفاقات مع دول غير
عربية تبدى على التكامل العربي ،فالتكامل المصرفي يتحقق
عندما يقوم المصرفيون باقتراح اآلليات لينفذها السياسيون
فهم المصدر والقرار ،ونأمل أن يتحقق التكامل كي تخرج األمة من
المشاكل التي تعانيها».

جمعية الم�صارف :التحويالت
ال�سعودية لم تتوقف
أعلنت جمعية مصارف لبنان ،في بيان ،أنه «ورد
ف��ي بعض وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ي��وم أم��س (أول م��ن أم��س)
خبر مفاده أنّ «التحويالت المصرفية بين السعودية
ولبنان قد توقفت» ،استنادا ً إلى مصادر مصرفية ،وأنّ
إدارات المصارف في لبنان ع ّممت على فروعها خبر هذا
التوقف» ،مع االستطراد إلى ح ّد الجزم بأنه «مع توقف
التحويالت المصرفية بين السعودية ولبنان ،انقطع آخر
شريان نقدي بين البلدين ،بعدما أوقفت في السابق أيضا ً
التحويالت المالية عبر الصرافين أو مؤسسات تحويل
األموال».
أض��اف البيان« :تعليقا ً وتوضيحاً ،يه ّم جمعية
مصارف لبنان أن تعلن اآلتي:
ـ أنّ هذا الخبر ال أساس له من الصحة جملة وتفصيالً،
وأنّ العمليات المصرفية بين لبنان وبلدان الخليج العربي
عموماً ،والمملكة العربية السعودية خصوصاً ،سائرة
كالمعتاد على نحو طبيعي تماماً ،بما فيه التحويالت
المالية في االتجاهين.
إنّ الجمعية تهيب باإلعالميين الكرام العودة إليها
لالستفسار عن صحة أيّ خبر أو معلومة تتعلق بالقطاع
المصرفي اللبناني عوضا ً عن التس ّرع في نشر األخبار
استنادا ً إل��ى مصادر مجهولة الهوية وغير موثوقة،
حرصا ً على صدقية اإلع�لام اللبناني ،من جهة ،وعلى
مصالح لبنان واللبنانيين ،من جهة أخرى».

الغرفة اللبنانية ـ الأميركية تعلن �إطالق «كارافان بيروت» في وا�شنطن
أعلنت غرفة التجارة اللبنانية ـ األميركية ،خالل مؤتمر صحافي
عقدته الغرفة في مطعم  Le Maillonفي األشرفية بمشاركة القائم
باألعمال األميركي السفير ريتشارد جونز ،أنّ أكثر من  30مصمما
لبنانيا معروفا ً وصاعداً ،في أكثر من مجال ،يشاركون في سوق
«كارافان بيروت»  Caravan Beirutالتي تقام في العاصمة
األميركية واشنطن من  8إلى  12نيسان المقبل ،وتنظمها منصة
التجارة اإللكترونية  Bucolikوشركة «ماريانا وهبة للعالقات
العامة» بالتعاون مع الغرفة ،وبرعاية السفارة اللبنانية في
واشنطن
شارك في المؤتمر ،إضافة إلى جونز رئيس الغرفة سليم الزعني،
ممثل وزارة السياحة سيرج العم ،وصاحبتا مبادرة «كارافان بيروت»
نور خوري ( )Bucolikوماريانا وهبة.
وتتضمن السوق التي تقام في حديقة «جورجتاون بارك» أزياء
وأكسسوارات ومجوهرات وأثاثا ً منزلياً ،فيما يتعرف زوار السوق
على المطبخ اللبناني من خالل أطباق يعدها طهاة «سوق الطيب».
ويقام كذلك معرض صور لعدد من أبرز المصورين اللبنانيين .وسيتم
التبرع بجزء من عائدات السوق لجمعية «سكون» التي تقدم الوقاية
والعالج لمدمني المخدرات.
وأكد جونز خالل المؤتمر الصحافي «الدعم القوي للسوق التي يقام
في واشنطن» ،مشيدا ً بجهود الغرفة «لتعزيز العالقات االقتصادية
بين لبنان وال��والي��ات المتحدة» ،مذكرا ً ب��أنّ «العالقات الثقافية
والتجارية بين البلدين مستمرة منذ قرون عدة ،وتشكل حدث كارافان
بيروت مثاال آخر على عمق الروابط بينهما واستمرارها».
وإذ أكد أنّ العالقة بين حكومتي البلدين مهمة ،اعتبر أنّ «العالقات
بين الشركات اللبنانية واألميركية ال تقل أهمية عنها» ،مشيرا ً إلى

أنّ «هذه العالقات تعزز الروابط بين البلدين وتساعد على تحسين
الحياة اليومية للمواطنين اللبنانيين واألميركيين».
ووصف «كارافان بيروت» بأنها «فرصة مهمة لتعزيز هذه العالقات
التجارية وتسليط الضوء على مواهب مذهلة في لبنان».
وأوضح القائم باألعمال االميركي أنّ «معظم الصادرات اللبنانية
إلى الواليات المتحدة ،والتي تتجاوز قيمتها  60مليون دوالر سنوياً،
تدخل من دون رسوم جمركية» ،ورأى في ذلك «بداية رائعة» ،وقال:
«معاً ،يمكننا أن نبني على هذه النجاحات».
أما رئيس غرفة التجارة االميركية اللبنانية الزعني ،فذكر بأن لبنان
«كان دائما معروفا بأنه باريس الشرق ،ألسباب كثيرة ،خصوصا ألنه
كان دائما عاصمة المنطقة في مجال الموضة والتصميم» ،مشيرا إلى
أن مصممي األزياء والمجوهرات اللبنانيين المعروفين «هم من أفضل
وأشهر األسماء في كل أنحاء العالم في هذا المجال ،والعالم كله يلبس
من تصاميمهم ،وهم يفرحون الناس بفنهم».
وأوضح أن سوق  Caravan Beirutتجمع «عددا من أفضل
المصممين ورواد األعمال اللبنانيين موهبة ،لتسليط الضوء على
مختلف جوانب النجاح اللبناني» .وقال« :ان إقامة مثل هذه األنشطة
في الواليات المتحدة ،تندرج في إطار مهمة غرفة التجارة اللبنانية
األميركية ،وتهدف إلى فتح أبواب السوق األميركية أمام المؤسسات
اللبنانية ،وتمكينها من الوصول إلى الجمهور المناسب الذي يمكن أن
يكون مهتما بمنتجاتها».
وتابع« :نحن نسعى دائما ،منذ مطلع التسعينات من القرن
المنصرم ،إلى إبراز قصص النجاح اللبنانية وتاليا إلى تعزيز صورة
لبنان في العالم».
وأكد أن الغرفة تأمل من خالل « Caravan Beirutفي أن تتيح

للمصممين ،المعروفين منهم والطامحين ،أن يحققوا نموا وازدهارا
خارج حدود لبنان».
وأوضحت نور خوري أن «منصة التجارة اإللكترونية Bucolik
تعنى بتمكين المصممين الدوليين الصاعدين وبربطهم بالمهتمين
بالموضة والزبائن المحتملين في العالم» ،مشيرة إلى أن «هدف
 Bucolikيتمثل في «رعاية أصحاب المواهب وإبرازهم وتوجيههم
في عالم األعمال وتوفير األدوات لهم» .ورأت أن السوق التي تقام في
واشنطن «تمكن المصممين المشاركين من أن يتولوا شخصيا إظهار
نجاحاتهم ،وللزبائن أن يعاينوا مجموعاتهم من كثب ،ما يخلق عالقة
تستمر وتدوم ،ويشكل أرضية للتسوق اإللكتروني».
أما ماريانا وهبة ،فقالت إنها «اختارت عن اقتناع البقاء في لبنان
ألنها تريد ألوالدها «أن يكبروا في وطنهم» .وقالت« :قد ال يكون في
استطاعتي التحكم بالمشاكل التي نواجهها يوميا في لبنان ،أو إحداث
تغيير كبير في هذا المجال ،ولكنني أكون سعيدة إذا تمكنت ،من خالل
مبادرة كارافان بيروت ،من أن اساهم في إلهام شخص واحد بأن يفعل
شيئا إيجابيا للبنان ،فهذه القطرة في المحيط من شأنها في نهاية
المطاف إحداث تغيير يرسم مستقبل هذا البلد» .ورأت أن مبادرات من
مثل «كارافان بيروت» توفر للبنانيين «فرصة توسيع آفاقهم داخليا
وخارجيا ،والتوحد للعمل معا كفريق واحد».
وأبدى ممثل وزارة السياحة سيرج عقل «افتخار وزارة السياحة
والوزير ميشال فرعون بهذه المبادرة» ،وأكد أن ال��وزارة تعتبر أن
«الترويج لصورة لبنان اإليجابية في العالم ال تقتصر على إبراز
معالمه السياحية والطبيعية ،بل تعني أيضا إب��راز الدينامية
اإلستثنائية للشعب اللبناني ،كما تبرز هذه المبادرة قدرات المصممين
اللبنانيين».

