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حمليات

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ التحالف بين الريا�ض وتل �أبيب �أولوي وا�ستراتيجي

الم�ؤتمر االقت�صادي ال�سياحي المحلي الأول في «اللبنانية ـ الدولية»

دخل اهلل :ال ُمفاو�ضات �ساحة رئي�سية من �ساحات المعركة وتعك�س التقدم الميداني الحاج ح�سن :تغييب دور الدولة هو �سبب خلل بنية االقت�صاد
مراد :اال�ستثمار بالإن�سان يتيح نمو ًا اقت�صادي ًا متوازن ًا
حاوره :سعدالله الخليل

رأى الوزير والسفير السوري السابق الدكتور مهدي دخل الله
«أنّ صوت السياسة ،بما يتعلق بالشأن السوري ،ال يغيب في
الدول الغربية ،وإن بدا غائبا ً في الشكل ،كون السياسة تصبح
انعكاسا ً للوضع الميداني وهذا ما تشهده التطورات السياسية
عقب محادثات جنيف».
وقال دخل الله في حوار مشترك لصحيفة «البناء» وشبكة
«ت��وب نيوز»« :شاهدنا كيف لم تعجب التطورات في جنيف
وفد الرياض الذي تكلم باسم السعودية عن نيته التصعيد في
الميدان ،وهذا ما نراه اآلن برعاية أميركية وتركية ،لكنّ التصعيد
األساس هو تصعيد سعودي» ،مشيرا ً إلى «أنّ السياسة في زمن
الحرب تكون انعكاسا ً للميدان ،وهو العامل األول الذي يق ّرر
التوجهات السياسية ،فأيّ اجتماع ُمحتمل لألطراف المفاوضة
في جنيف سيبدو كقوة تفاوضية تستم ّد مشروعيتها من الميدان،
يفسر التصعيد الميداني الحالي بغية تحسين األوراق
وهو ما ّ
التفاوضية على طاوالت جنيف».

انعكاس الحوار الروسي ـ األميركي

وردا ً على سؤال حول دور األمم المتحدة ،عبر وسيطها ستيفان
دي ميستورا في دفع المسار السياسي السوري ،أجاب دخل الله:
«ما تقوم به األمم المتحدة هو انعكاس للحوار الروسي ـ األميركي،
وهو حوار ما زال في مأزق رغم أنه لم ينقطع ،فالمأزق جاء من
المرحلة المتقدمة التي وصلنا إليها في الحرب على سورية ومما
حققه الجيش العربي السوري ،بالتعاون مع روسيا ،من إنجازات
ُتحسب له على األرض وهو ما لم ينل رضى الواليات المتحدة التي
تحاول الضغط على روسيا وعبرها على سورية من خالل زيادة
الضغط اإلعالمي ودعم اإلرهابيين ومدّهم بأسلحة نوعية وهذا ما
اعترفت به الواليات المتحدة مؤخرا ً عبر إرسال جنود أميركيين،
كمستشارين عسكريين ،إلى سورية من دون إذن الدولة السورية
وهذا انتهاك صريح وف� ّ
�ظ ،ليس للسيادة السورية فحسب بل
للقانون الدولي ومبادئه ،باإلضافة إلى استعمال تنظيمي داعش
والنصرة كورقة ضغط على األرض لتحسين األوراق التفاوضية
على الطاوالت السياسية».

المفاوضات ساحة حرب

وح��ول ج��دوى المفاوضات ،طالما أنّ الميدان يحدّد مسار
السياسة ،رأى دخل الله «أنّ التفاوض السياسي للدولة السورية
ساحة من ساحات المعركة المتعدّدة بسبب دخ��ول أط��راف
إقليمية ودولية ،إضافة إلى الجيش والشعب السوري في هذه
الساحة ،فهي جزء وساحة رئيسية من ساحات المعركة التي
تعكس التقدم الميداني على ساحة المفاوضات».
أما بالنسبة إلى تعدُّد الوفود المعارضة في ح��وار جنيف
وفاعليتها في المباحثات ،فلفت دخل الله إلى «أنّ المعارضة
األساسية المدعومة من أع��داء سورية هي معارضة الرياض
وتمثل الطرف الكامل المعادي لسورية ،فالدولة تفاوض عبرها
أطراف إقليمية ودولية عبر هذه المعارضة وليس عبر أشخاص
سوريين ،أما بقية المعارضات ،ومنها الداخلية ،فهي تعلم أنّ
موقع الحوار الحقيقي بين السوريين ليس جنيف بل دمشق،
وهذا ما يجعل المعارضة التي ال تتبع أجندات خارجية تشعر
بالضياع في جنيف».
وأك��د دخل الله «أنّ الخالف القائم على ط��اوالت التفاوض
في جنيف بين الوفد الحكومي ووف��د الرياض حول المسائل
األساسية يُحسم في الميدان ،كما حسم الميدان الخالف بين
الحلفاء والنازيين في الحرب العالمية الثانية .فالحرب تؤدي
في النهاية إلى مثل هكذا تفاوض ،لكنّ المشكلة األساسية هي أنّ
الرياض وأتباعها يعتبرون أنّ على الدولة السورية االستسالم
بهذه الحرب وه��ذا مغاير للواقع تماماً ،فالتطورات المواكبة
للمفاوضات نتيجتها تدعم الجانب السوري بشكل كامل وبنيوي
على األرض ،ما يجعل المسار التفاوضي طويل والبحث عن ح ّل
مع اإلرهاب يكون في الميدان».

خياران سيئ وأق ّل سوءا ً

وعن جدوى وقف العمليات القتالية وما تر ّتب عليه من نتائج
بدت واضحة في حلب ،شدّد دخل الله على أنه «من حيث المبدأ
في السياسة والحرب هناك منهجان يجب االعتراف بهما وهما

الحاج حسن ومراد وهاشم خالل افتتاح المؤتمر
دخل الله متحدثا ً إلى الزميل الخليل
أنّ األطراف في السياسة والحرب ال تملك خيارين جيد وسيِّئ،
بل خيار سيِّئ وآخر أق ّل سوءاً .واألمر الثاني هو أنّ أيّ خيار كان
سيفتح أبوابا ً واحتماالت كبيرة تتدرج بين الجيدة والسيِّئة،
وبحسب مكامن القوة تكون أرجحية الموقف ونتائجه ،وبهذا
المنهج نحن نتعامل مع وقف األعمال القتالية في سورية على
أنها ش� ّر ال ب� ّد منه ،لكنه أعطى إيجابيات وسلبيات للجيش
السوري .ففترة الوقف أعطت الجانب السوري ق��درة التركيز
ميدانيا ً على مناطق معينة تواجد فيها داعش والنصرة وأمنت
االرتياح في مناطق قبلت الهدنة ،وظهرت النتائج بتحرير تدمر
والقريتين واإلنجازات في شمال سورية ،لكنّ األمر السيِّئ هو أنّ
اإلرهابيين أخذوا من وقف األعمال القتالية فرصة لتجميع قواهم،
خصوصا ً في شمال الالذقية».
ولفت إلى «أنّ حلب كانت الخطوة القادمة على أجندة التحرير
العسكري ،لذلك تصاعد اإلرهاب فيها ،ولقربها من الحدود التركية
التي ال تخفي أطماعها ،وهذا ما جعل االتحاد بين تنظيم النصرة
وبعض الفصائل التي دخلت الهدنة مدخالً أرادت أنقرة التسلل
منه ،بحيث ترفع النصرة أعالم الفصائل التي ال تعتبرها الواليات
المتحدة إرهابية في مسعى لتبييض صفحتها ،مدعومة باعتراف
الواليات المتحدة بعدم القدرة على الفصل بين الفصائل الباقية
وتنظيم النصرة وهو ما رفضته موسكو والدولة السورية».
ّ
مصغرة عن
وختم دخل الله ،في هذا السياق« :حلب هي جبهة
سورية ،قياسا ً بموازين المعركة .فحلب هي المرحلة االنتقالية
المركزية إلى ما بعدها مثل الرقة ودير الزور».

سياسة الحرب

وأشار دخل الله إلى «أنّ الدول الكبرى تحاول ،بالموازاة مع
الحرب ،أن تلعب دورا ً سياسيا ً ربما يحقق إنجازات ُمضافة
ويوفر عليها احتماالت تضاف إلى ميدان حربها وهذه هي الحالة
اآلن ،فما زال األميركي يحلم بالحصول على شيء ما بعد الحرب
أي في سورية الجديدة ،حتى عبر داعش والنصرة ،لذلك يرى في
انتصار الدولة السورية على اإلرهاب فقدانا ً ألي مكاسب أخرى
للواليات المتحدة ،وبناء على هذه الرؤية ال تضغط واشنطن على
تركيا والسعودية لتطبيق قرارات مجلس األمن بوقف التسليح
ودعم التنظيمات».
وأض��اف« :يمكن ردع تركيا والسعودية بأن تقول الواليات
المتحدة لهما :كفى ،لكنها تعتبرها ورقة ضغط على الموقف
الروسي والدولة السورية .أميركا تعلم أنّ الحدود التركية
مس َرب لتهريب السالح واإلرهابيين وقد طلبت من تركيا مرات
عدة إغالق الحدود ،لكن بطريقة االستهالك السياسي ،ومن باب
الدعاية االنتخابية أمام الرأي الشعبي األميركي إلظهار اإلرادة
بوقف مساعي مكافحة اإلرهاب ،فيما تقرأ روسيا ،كدولة عظمى،

نقابة ع ّمال «�أوجيرو»� :سندافع
عن م� ّؤ�س�ستنا ّ
بكل الو�سائل القانونية

من اعتصام موظفي أوجيرو في الميناء
عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي وعمال هيئة
«أوجيرو» مؤتمرا ً صحافياً ،تحدث فيه عن التطورات في
ملف اإلنترنت غير الشرعي و«غوغل كاش».
وتال رئيس المجلس المهندس ج��ورج اسطفان بيانا ً
أشار فيه إلى أنّ الهدف من المؤتمر «أن تسلط نقابة موظفي
ومستخدمي هيئة أوجيرو الضوء على مواقع انكشاف
واكتشاف اإلنترنت غير الشرعي في لبنان» ،الفتا ً إلى
«أنّ الواقع واألرقام تشير إلى أنّ عشرات آالف اشتراكات
اإلنترنت غير الشرعي ت ّم تحويلها في غضون أي��ام إلى
شركات اإلنترنت الشرعية (أوجيرو وغير أوجيرو) فور دهم
المنصات العاملة الستجرار اإلنترنت غير الشرعي
وتفكيك
ّ
إلى لبنان (جبال الضنية ،عيون السيمان ،الزعرور)».
وقال« :إننا على المأل نعلن أننا أثناء القيام بهذه المهمة
الوطنية ،وهي وقف أعمال استجرار اإلنترنت غير الشرعي،
قد اشتبكنا دون دراي��ة ومعرفة مسبقة ،وجها لوجه مع
كارتيل (حوت) مالي إعالمي ذي مصالح سياسية حزبية
منفعية نيرونية ال يقيم للمصلحة العامة والسالمة الوطنية
أي مقام».
وتابع« :نحن على ثقة تامة بأنّ معالي وزير االتصاالت
الشيخ بطرس حرب وسعادة النائب فضل الله رئيس لجنة
االتصاالت واإلعالم يشاركاننا هذا الرأي ،واأليام المقبلة
ستثبت صحة ما نقوله».
وش�دّد أسطفان «على حقنا في استعمال ك ّل الوسائل
القانونية المتاحة للتعبير عن االستياء الشديد لهذا الهجوم
اإلعالمي الجائر على الهيئة وعمالها ،فال يمكن أبدا ً وتحت
أي عنوان ،القول إنّ بعض الموظفين قد ه �دّدوا بتعطيل

االتصاالت المحلية والدولية ،وحسنا ً فعل معالي وزير
االتصاالت بتكذيبه السريع لهذه اإلشاعة المغرضة».
وتوجه إلى «ك ّل المسؤولين في هذا البلد ،وعلى رأسهم
دولة الرئيس نبيه بري ومعالي وزير االتصاالت الشيخ
بطرس حرب وسعادة النائب حسن فضل الله ،للعمل على
وقف استهداف هذه المؤسسة الوطنية الرائدة».
وختم« :سنلجأ إلى ك ّل الوسائل القانونية المتاحة
للدفاع عن مؤسستنا ،عن كراماتنا ،عن إنجازاتنا في خدمة
الشعب اللبناني .وحدتنا هي األساس ،وقوتنا في وحدتنا
وتكاتفنا».
وكان عمال وموظفو هيئة «أوجيرو» في طرابلس ،نفذوا
اعتصاما ً أمام باحة السنترال في الميناء ،تجاوبا ً مع دعوة
النقابة من أجل إعادة تصويب االتجاه على شبكات اإلنترنت
غير الشرعي ،وتوقفوا عن العمل من الساعة الثامنة صباحا ً
وحتى الثانية عشرة ظهراً.
ودعا العمال ،في بيان« ،بوقف اعمال إستجرار اإلنترنت
غير الشرعي» ،مؤكدين ثقتهم بوزير اإلتصاالت بطرس
حرب ورئيس لجنة االتصاالت النائب فضل الله و«ب��أنّ
القضاء اللبناني سيصل إلى نتيجة حتمية».
وفي صيدا ،نظم عمال الهيئة اعتصاما ً بالتزامن مع
المؤتمر الصحافي ألسطفان.
وفي السياق عينه ،طالب االتحاد الوطني لنقابات العمال
والمستخدمين في لبنان  ،FENASOLفي بيان« ،بوقف
مهزلة فضيحة اإلنترنت ،هذه السرقة الموصوفة» ،مناشدا ً
القضاء والقضاة «أن يكونوا أصحاب انتفاضة الكفوف
البيضاء».

اإلنجازات الميدانية بالتوازي مع المسارات السياسية».

تع ُّنت تركي مفيد

وشدّد دخل الله على «أنّ السياسة الروسية العالمية قائمة
على الشراكة بين الدول ومبدأ سياسة القانون الدولي ،في حين أنّ
السياسة األميركية الخارجية تعتمد على تحقيق قيادة الواليات
المتحدة المنفردة للعالم» ،الفتا ً إلى «أنّ األسرة األطلسية ما زالت
مستفيدة من التع ُّنت التركي بالضغط على الموقف الروسي
لتحقيق مصالحها ،لكن هناك عامالن أساسيان لم يكونا في
الحسبان التركي أولهما الصمود السوري ،وثانيهما التطورات
التركية الداخلية من صراعات بين أركان الدولة التركية مثل
انسحاب أوغلو الذي ال يعني بالمطلق نصرا ً ألردوغان بل يعبّر
عن وجود تيار كبير داخل الحزب الحاكم التركي يقف موقف
المعادي ألردوغان ،وسنرى في القريب العاجل تبعاته باإلضافة
إلى الملف الكردي الشائك ،وهو ما حذر منه الرئيس السوري
بشار األسد منذ بداية الحرب على سورية بقوله إنّ االنعكاسات
سترت ّد على الدول اإلقليمية وساحاتها األبرز تركيا والسعودية».

الخطر على السعودية قائم

وأك��د الديبلوماسي السوري السابق «أنّ الخطر قائم على
السعودية رغم أنّ نظامها مدعوم مباشر ًة من الواليات المتحدة».
وقال« :أحصيتُ عام  2010أكثر من  35زيارة لوفود أمنية فنية
أميركية إلى المملكة للحماية الداخلية ،ورغ��م توجيه بعض
االنتقادات للمملكة حول حقوق اإلنسان ،فإنّ المصلحة األميركية
تقتضي بقاء النظام السعودي على ما هو عليه».
وأض���اف« :م��ن ه��ذا المنطلق ت��أت��ي ال��ع�لاق��ات السعودية
ـ اإلسرائيلية وال��ت��ي ارت��ق��ت إل��ى مرحلة التنسيق والتوافق
االستراتيجي في العمق ،أما باقي المواضيع الخالفية الشكلية
ال ته ّم ،فهو توافق استراتيجي حقيقي حول ملفات المنطقة بعد
تقديم األوراق السعودية إلسرائيل عبر اعتبار حزب الله منظمة
إرهابية وهي خطوة لم تقدم عليها أوروبا ،وعبر جزيرتي تيران
وصنافير اللتين دخلت المملكة منهما إلى نافذة كامب دايفيد،
في حين أنّ االتصاالت العلنية بين الرئيس السابق للمخابرات
السعودية سفير الرياض لدى واشنطن ولندن سابقا ً تركي
الفيصل والجنرال اإلسرائيلي يعقوب أريدور في واشنطن ،فهي
دالئل على وجود توجه مشترك أولوي واستراتيجي بين الرياض
وتل أبيب».
ي ّ
ُبث هذا الحوار عند الخامسة من مساء اليوم على قناة «توب
نيوز» على اليوتيوب عبر الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=hFeke5rGLew

ن�شاطات اقت�صادية
{ استقبل وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم ،وفدا ً من تجمع رجال االعمال
اللبنانيين الكنديين برئاسة خالد الداعوق ،يرافقه رئيس بلدية مون رويال على
رأس وفد اقتصادي كندي ،عرض معه أوضاع الجالية اللبنانية والنجاحات
التي حققها رجال األعمال اللبنانيين.
من جهة أخرى ،علق حكيم التداول بـ 19صنف لبنة لمعامل مختلفة و5
أصناف من الجبنة لمعامل مختلفة.
ـ تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة اإلدارة والعدل درس مشروع
القانون الرامي إلى تعديل قانون التجارة البرية ،خالل جلسة عقدتها أمس
برئاسة النائب سمير الجسر تابعت خاللها درس األحكام المتعلقة بشركة
الشخص الواحد ،كما مسألة رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية .واستمعت
إلى رأي نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ،وإلى رأي وزارة االقتصاد
والتجارة إلى جانب مالحظات ممثل اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة.
{ التقى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد
حسن صالح ،سفير بيالروسيا في لبنان ألكسندر بونوماريف يرافقه القنصل
إيلي سركيس في إطار تعزيز العالقات التجارية واالقتصادية بين القطاعات
المنتجة في لبنان وبيالروسيا ،في مقر الغرفة في صيدا.
ـ افتتحت مجموعة «االقتصاد واألعمال» ومجلة «الحسناء» ،أمس« ،منتدى
المرأة العربية لرائدات األعمال ـ  ،»Women Entrepreneurs NAWFفي
فندق فينيسيا ،بعنوان «تمكين جيل جديد من رائدات األعمال العربية».
{ زارت رئيسة مهرجان «إهدنيات الدولي للعام  »2016ريما فرنجية ،في
إطار التحضير إلطالق البرنامج السنوي للمهرجان ،الذي ينطلق بالتعاون مع
إتحاد بلديات قضاء زغرتا وبلدية زغرتا  -إهدن في  22تموز ،وزير الثقافة
ريمون عريجي ،الذي قال« :إنّ إهدنيات خالل الصيف الحالي سيكون موعدا ً
متجددا ً لمهرجان الجمال ،الفرح ،األمل والفن الراقي من لبنان إلى دنيا العرب
والعالم ،فإهدنيات مشهد من لبنان الذي نحب».
{ احتفلت «مؤسسة الصفدي» ومصلحة األبحاث العلمية الزراعية ومنظمة
العمل الدولية ،بتوزيع إفادات المشاركة والتدريب حول الممارسات الزراعية
الجيدة على البطاطا والخضار الورقية وطرق تحسين فرص التسويق ،لـ 60
مزارعا ً منتسبين للتعاونيات الزراعية العاملة في هذا المجال وهي :الجمعية
التعاونية للتنمية الزراعية في سهل الرمول والجمعية التعاونية لمزارعي
البطاطا وجمعية تعاونية حلبا لإلنماء الزراعي والجمعية التعاونية للتنمية
الريفية في مجدال ،وذلك في «مركز الصفدي الزراعي» في دير دلوم ـ عكار.

فرنجية تسلم فرعون برنامج مهرجان «إهدنيات» بحضور عريجي

افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن ورئيس الجامعة
اللبنانية الدولية الوزير السابق عبد الرحيم مراد «المؤتمر
االقتصادي السياحي المحلي األول» الذي تنظمه كلية إدارة
األعمال في الجامعة في بيروت ،في حضور النائب عباس
هاشم والمدير العام لوزارة االقتصاد والتجارة عليا عباس
وعمداء ومديري كليات واساتذة وخبراء اقتصاديين وطالب.
بعد النشيد الوطني ،ونشيد الجامعة ،ألقى رئيس القسم
االقتصادي محمد مكي كلمة تعريفية ،ت�لاه عميد الكلية
عادل دعبول الذي أكد «ض��رورة تزويد الشباب بالمهارات
بحسب حاجات سوق العمل ،وتحسين مناخ أنشطة األعمال
وتخفيف األعباء في مجال تأسيس الشركات وتشغيلها،
وزيادة االستثمارات في قطاع النقل لتسهيل حركة األشخاص
والبضائع ،ومعالجة قضايا البيئة لحماية الموارد الطبيعية
في لبنان بما في ذلك الموارد المائية».
وألقى مراد كلمة ن ّوه فيها بالجهود المبذولة في سبيل
«نهضة صناعية لبنانية تستطيع أن يكون لها مكان في عالم
اليوم ،اعتمادا ً على النوعية والجودة ،مع تخفيض مستوى
الكلفة حتى يكون هناك مجال للمنافسة وإلثبات الوجود
وص��وال ً إلى مجتمع متكامل بالنسبة إلى مصادر اإلنتاج،
زراع��ة وصناعة وتجارة وسياحة وث��روة بترولية وموارد
بشرية التي هي األهم في هذا المجال».
وأض��اف« :م��ا زلنا مجرد مستهلكين ومستوردين لك ّل
شيء ،بما في ذلك األلبان واألجبان .واألصعب من هذا أنّ
الذين يشتغلون بالصناعة يحتاجون إلى المهندس أو الفني
األجنبي لتشغيل مصانعهم او لتصليح ما تعطل لديهم من
آالت ،وهذا مؤشر سلبي ودليل على ضعف البنية التحتية
عندنا .وهو ما يجعلنا نؤكد وجوب االستثمار باإلنسان الذي
يمكن أن يتيح لنا نموا ً اقتصاديا ً متوازنا ً يساعدنا كبلد صغير
على الوقوف مجددا واالعتماد على أنفسنا».
وعدّد «المبادرات االختبارية التكنولوجية المتنوعة التي
قدمتها الجامعة ومنها صناعة الغواصة التي تصل إلى عمق
مئة متر ،وصناعة الحوامة البرمائية ،وصناعة الحفارة التي
تصل إلى أعماق كبيرة ،وصناعة السيارة التي تعمل على
الطاقة الشمسية ،والروبوتات المتنوعة».
وتحدث الوزير الحاج حسن عن «اقتصاد السوق في لبنان
الذي ال يمكن أن يفصل عن االقتصادين اإلقليمي والعالمي»،
عازيا ً «الخلل الفاضح في بنية االقتصاد الوطني إلى وجود
ق��رار ل��دى البعض م��ن المسؤولين بتغييب دور الدولة
االقتصادي ،وبعدم المبادرة أو تسهيل طرح برنامج اقتصادي
عام وشامل ورسمي وواضح».
وق���ال »:إذا رفضنا االع��ت��راف بهذا ال��واق��ع لن يتحسن
االقتصاد في لبنان .كما أنّ السياسات االقتصادية في حال
وجدت ،فإنها مرحلية وليست مستقرة ألنها تتبدل مع تبدل
الوزراء والحكومات واإلدارات».

وأشار إلى أنّ «السياسات الخاطئة التي أدت إلى تراجع
االقتصاد ،وإلى التالعب بمصير البلد قامت على رفع الفوائد
على سندات الخزينة في التسعينيات من القرن الماضي حتى
 40في المئة من دون مب ّرر علمي أو اقتصادي أو نقدي أو مالي
وال حتى سياسي أو أمني ،إال لتأمين األرباح الطائلة ألصحاب
المال والمتنفذين .وقامت أيضا ً على اعتماد سياسة التفلت
العقاري من دون ضوابط رادعة لتحقيق األرباح الطائلة من
المضاربات العقارية بدل أن يُصار إلى فرض الضرائب على
األرباح المتأتية من التحسين العقاري .فقضت هذه السياسة
على فرص االستثمار الصناعي في ظ ّل ارتفاع أسعار األراضي
بشكل لم تعد مناسبة ومتوازنة للمشاريع اإلنتاجية وال حتى
السياحية».
أضاف« :وقامت السياسات الخاطئة أيضا ً على توقيع
اتفاقات تجارية لم يعمد اللبنانيون إلى تطبيقها بما يحمي
قطاعاتهم اإلنتاجية ،فانعكست نتائجها مزيدا ً من االستيراد
ومزيدا ً من القيود على التصدير .وهذا ما حصل عندما وقع
لبنان اتفاقية التيسير العربية واتفاقية الشراكة االوروبية،
علما أنني أؤكد أنني لست مع الغائهما وانما مع تصويب
وتنظيم تطبيقهما بما يحمي مصالح لبنان االقتصادية
ويعزز القدرة االنتاجية والتصديرية للصناعيين والمزارعين
اللبنانيين».
وسأل»:هل ينتكس اقتصاد الدول االوروبية إذا ضاعفت
واردات��ه��ا من لبنان من  300مليون دوالر حاليا الى 600
مليون دوالر مثال ؟وهل يتضرر اقتصاد هذه الدول إذا خففت
تصديرها إلى لبنان من  8.5مليار دوالر حاليا ً إلى  8مليارات
دوالر مثالً ،فينتعش اقتصادنا بنحو مليار دوالر .وينطبق
األمر أيضا ً على الدول العربية وتركيا والصين».
وشدّد على موقفه ال ُمعلن من مسألة انضمام لبنان الى
منظمة التجارة العالمية ،مؤكدا ً «أننا نريد تجارة متكافئة بين
لبنان وسائر دول العالم كما هو معمول به بين دول العالم.
ولهذه األسباب لجأنا إلى سياسة الدعم والحماية .وهذا قرار
اتخذناه وال رجعة عنه».
واستغرب «دعوة المجتمع الدولي إلى تشغيل اليد العاملة
السورية في لبنان ،في وقت يغلقون أسواقهم أمام المنتجات
اللبنانية التي تصنع بأيد لبنانية» .وسأل« :ماذا نفعل إذا
ضاعفنا إنتاجنا وال نجد مجاالت تسويقية وأسواق تصديرية
له؟».
وختم رافضا ً «أن نيأس أو أن نستسلم» .وقال« :سنظ ّل
نواجه لتحسين ظروفنا في إطار العمل الجماعي والمنهجي
والعلمي والمسؤول .بعيدا عن المصالح الفئوية تصبح
المواجهة أكثر سهولة .في لبنان نقاط قوة كثيرة لنستفيد
منها ،ونعالج نقاط الضعف بك ّل مسؤولية».
ومنح مراد الحاج حسن درعا ً تقديرية.
ثم عقدت جلسات العمل.

م�ؤتمر اال�ستثمار والنمو ال�شامل في وقت الأزمات

بيفاني ممث ًال خليل :لبنان �سيكون
محور ًا لعملية �إعادة الإعمار في �سورية

نظمت منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية  OECDبالتعاون مع معهد
باسل فليحان المالي واالقتصادي
التابع ل��وزارة المال ،مؤتمرا ً إقليميا ً
حول «االستثمار والنمو الشامل في
وق��ت األزم����ات» ف��ي ف��ن��دق فينيسيا
برعاية وزي��ر المال علي حسن خليل
ممثالً بمدير المالية العام آالن بيفاني،
وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين
الحكوميين وممثلين ع��ن القطاع
الخاص والمنظمات اإلقليمية والدولية
العاملة ،ال سيما ف��ي لبنان وليبيا
واألردن والعراق ومصر ،والخبراء في
مجال التنمية لإلضاءة على التجارب
الدولية الناجحة.
وه���دف ال��م��ؤت��م��ر إل���ى «اإلض����اءة
على دور القطاعين العام والخاص
في توفير البيئة المؤاتية لتشجيع
النمو االقتصادي من خالل االستثمار،
وتسهيل الوصول إلى الموارد المالية،
وت��م��وي��ل ال��م��ش��اري��ع ،وخ��ل��ق ف��رص
العمل.
ب��داي��ة ،ت��وق��ع بيفاني أن «يكون
للبنان إسهام أساسي في أي ورشة
إع���ادة إع��م��ار ف��ي س��وري��ة مستقبالً،
ومحورا ً ونقطة التقاء وانطالق لجهود
التعافي االق��ت��ص��ادي ف��ي س��وري��ة»،
آمالً «أن تدرك ك ّل األطراف السياسية
أنّ لبنان سيفوت مرة جديدة المزيد
من الفرص في حال لم يكن في وضع
مستقر سياسيا ًومؤسساتياً».
ولفت إلى أنّ «لبنان من أكثر الدول
ف��ي المنطقة والعالم ت��أث��را ً باألزمة
السورية وأزم���ات النازحين بشكل
عام».
يخص الميزان الخارجي
وف��ي ما
ّ
وم��ي��زان المدفوعات ،كشف بيفاني
«أنّ لبنان تكبّد للسنة الثالثة على
التوالي ميزان مدفوعات سلبياً ،وهي
حالة تاريخية أول��ى لم يعرفها البلد
قبل ذلك .وأيضا ً العجز في الحساب
الجاري تخطى  20في المئة من الناتج
المحلي .أما لجهة خط الفقر ،فقد كان
هناك مليون لبناني تحت خط الفقر

فزاد هذا العدد بنسبة  30في المئة أي
هناك  300ألف لبناني إضافي تحت
خط الفقر في السنوات األخيرة جراء
النزوح».
والح��ظ بيفاني أنّ «لبنان بحكم
موقعه الجغرافي وتكوينه االقتصادي،
مرشح ليكون نقطة ارتكاز ألي ورشة
إع���ادة إع��م��ار ف��ي س��وري��ة مستقبالً،
ون��أم��ل أن ي��ك��ون ق��ري��ب �ا ً أو لجهود
التعافي االقتصادي في سورية وهذا ما
سيجعله بالتالي محورا ً ونقطة التقاء
وانطالق لهذه الجهود».
واعتبر أنّ «ه��ذا المؤتمر يكتسب
أهميته انطالقا ً من هاتين النقطتين،
فإذا كان جانب منه يتعلق بالتعاطي
مع واقع النزوح ومع التأثيرات الحالية
للنزاع في سورية على المنطقة كك ّل
وعلى الدول المجاورة لسورية تحديداً،
فهو أيضا ً وخصوصا ً محطة أساسية
للتخطيط والتعاطي المستقبلي ما بعد
النزاع ومرحلة إعادة اإلعمار والبناء».
أض����اف« :إذا ك���ان ال��ت��ع��ام��ل مع
ال��ت��أث��ي��رات ال��ح��ال��ي��ة ل��ل��ن��زاع ش��أن
الحكومات والمجتمع المدني بالتعاون
م��ع المنظمات اإلقليمية وال��دول��ي��ة
والمجتمع الدولي ،لكنّ التعويل في
مرحلة إعادة اإلعمار المأمولة يقع أيضا ً
على عاتق القطاع الخاص .والتعويل
في مرحلة اإلعمار هو أيضا ً على القطاع
الخاص ،ونحن مقبلون على ورشة
كبيرة في سورية وم��ن الطبيعي أن
يكون للبنان إسهام أساسي فيها بفعل
التداخل الجغرافي واإلنساني الطبيعي
بين البلدين وبفضل ق���وة القطاع
الخاص اللبناني ودوره الرائد وقدراته
البشرية المميزة» آمالً أن «تساهم هذه
الورشة في لبنان والمنطقة كلها أيضا ً
في تحريك العجلة االقتصادية وفي
إع��ادة النمو في المنطقة إل��ى اتجاه
تصاعدي».
وت��اب��ع« :م��ا نخسره ف��ي المنطقة
العربية منذ عشرات السنين ،يفسر
حجم البطالة ال��ت��ي عرفناها وقلة
االستقرار التي نتجت منها ،ومن هنا

نحن مدركون ألهمية دورنا وضرورة
االس��ت��ع��داد ل��ه على ك � ّل المستويات
وتأمين األرضية الصالحة للقيام بهذا
الدور على أكمل وجه».
ورأى أنّ ذل��ك «يتطلب من لبنان
متابعة توفير األط���ر والمتطلبات
لتسهيل اإلعمار وتيسير االستثمار إن
لجهة توفير األطر القانونية المحفزة
والمشجعة أو على مستوى تبسيط
اإلج��راءات اإلداري��ة وتسريعها أو على
مستوى إتاحة التمويل وتعزيز العمل
القضائي لطمأنة المستثمرين إلى أن
حقوقهم مضمونة وذلك لجهة حاجات
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الحجم بشكل خاص».
واعتبر أنّ «ك ّل هذا العمل المطلوب
لتحسين المناخ االستثماري يستلزم
أيضا ً وقبل أي شيء تحسين المناخ
ال��س��ي��اس��ي وال��دس��ت��وري م��ن خ�لال
إع��ادة االنتظام إلى عمل المؤسسات
الدستورية والسياسية واإلجرائية
واإلداري��������ة وف����ي م��ق��دم��ه��ا رئ��اس��ة
الجمهورية ،ونحن نأمل اليوم أن يتمكن
مجلس النواب من تحقيق خرق في جدار
األزمة السياسية من خالل التوصل إلى
إق��رار قانون جديد لالنتخابات يكون
منطلقا ً لكسر حلقة الفراغ».
وأمل «انتهاء الحرب في سورية في
أسرع وقت ،أوال ً لوقف مسلسل الموت
وال��دم والدمار ،وثانيا ً إلطالق مرحلة
ج��دي��دة ن��أم��ل أن تعي ك�� ّل األط���راف
السياسية أهمية ذلك وأن تدرك أننا في
حال لم نكن في وضع مستقر سياسيا ً
ومؤسساتيا ً سنف ّوت مرة جديدة المزيد
من الفرص كما فعلت منطقتنا مرات
عدة في السنوات الماضية».
وختم بيفاني« :أخيرا ً نحن مهتمون
جدا ً بمبادرات الـ OECDلجهة الدعم
واالستقرار والنمو وأيضا ً لجهة اعتماد
معايير الشفافية التي بدأنا بجدية
بتدعيمهاعبرإقرارالقوانينوالنصوص
الالزمة وذل��ك في تشرين الثاني من
العام  2015ونحن مستمرون في هذا
المنحى إلى أقصى الحدود».

