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جناح ْيه المقيم والمغترب
افتتح م�ؤتمر االقت�صاد االغترابي م�ؤكداً �أنّ لبنان �سينت�صر على �سيا�سات الت�ضييق االقت�صادي بف�ضل
َ
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بري :التزامنا باتفاق الطائف نهائي والم�ؤتمر الت�أ�سي�سي غير وارد

بري متحدثا ً خالل افتتاح المؤتمر

إنعام خ ّروبي
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى «السير في خارطة
طريق وردت في بنود الحوار الوطني تبدأ من انتخاب رئيس
للجمهورية وإقرار قانون لالنتخابات وتشكيل حكومة اتحاء
وطني» ،مؤكدا ً «االل��ت��زام الدائم والقائم باتفاق الطائف».
وقال« :ال أحد يفكر أنّ أحدا ً يفكر أو مسموح له أن يفكر بشيء
تأسيسي».
وق��ال بري في كلمة ألقاها خالل افتتاح مؤتمر االقتصاد
االغترابي الذي انعقد برعايته في فندق «موفينبك» صباح
أمس ،ونظمته مجموعة االقتصاد واألعمال« :بداية ال بد وبمرور
عشر سنوات على العدوان اإلسرائيلي على لبنان في تموز
 2006ال بد أن نرفع التحية إلى أرواح المقاومين المجاهدين
من أبناء شعبنا وإل��ى جنود جيشنا البواسل الذين وقفوا
في الصفوف األولى يدفعون العدوان اإلسرائيلي الذي كان
مخططا ً ومقررا ً على لبنان قبل أشهر من وقوعه .كما نستذكر
أرواح المئات من أبناء شعبنا الذين ذهبوا ضحية هذا العدوان
وغيره من حروب إسرائيل على بلدنا على كل مساحة لبنان
خصوصا ً ضحايا المجازر في أنحاء الجنوب سيما شهداء
مجازر عيترون وصريفا والغازية وقانا الثانية وصوال ً إلى
العمال الزراعيين في سهل القاع وعلى الطرقات والجسور».
وأكد «أنّ لبنان الذي انتصر بصموده ووحدته ومقاومته
سينتصر اليوم كما على اإلرهاب كذلك على سياسة التضييق
االقتصادي بفضل جناحيه المقيم والمغترب وسيتمكن من
بناء استقراره وازدهار اإلنسان فيه».
ورأى أنه «لم يعد أمام لبنان سوى قوة عمل وإنتاج أبنائه
المقيمين والمغتربين ،إذ إنّ جميع األشقاء واألصدقاء الذين
قدموا وقدموا الكثير وخاص ًة من الخليج .نحن ال ننكر وال يمكن
أن ننكر وخاصة إثر االعتداءات اإلسرائيلية كان العرب يع ّمرون
مقابل إسرائيل التي تدمر ،إنما بقي لنا في ذمة العرب الكثير ولم
يدفع لنا .نحن ال نطالب بالفوائد نطالب برأس المال».
وأضاف« :لقد انتظر لبنان أمواال ً مقررة في القمم العربية
لمساعدته على إزالة آثار االعتداءات واالجتياحات اإلسرائيلية
التي استمرت من دون توقف منذ نكبة فلسطين عام 1948
وحتى التحرير عام  2000وبعد ذلك في عام  .2006ونحن
ال ننكر أنّ إخواننا ،كما قلنا ،قدموا الكثير ولكنّ هذه األموال
المق ّررة سيما القديمة لم يدفع حتى ثلثها».
وأمل «أن تعود مؤسسات الدولة إلى لعب دورها التشريعي
والتنفيذي وإنجاز كافة االستحقاقات الدستورية وفي الطليعة
أوال ً وثانيا ً وأحد عشر كوكبا ً انتخاب فخامة رئيس للجمهورية
اللبنانية ،األم��ر ال��ذي سيسهم في عملية صناعة القوانين
الضرورية لتنشيط العمل والفعاليات االغترابية واالستثمار
في المجاالت التي تساعد في توليد فرص للعمل ،وبما يمنع من
تصنيف بلدنا كبلد مصدر للموارد البشرية وبما يشجع أبناءنا
على وقف الهجرة ،ويمكننا من وقف نزف مواردنا وأبنائنا وهم
يحملون دمغة صنع في لبنان».
وإذ أكد ضرورة بناء عالقة لبنان بالمغترب وبالعكس ،رأى
أنّ هذا األمر يحتاج إلى عدة إجراءات أبرزها:
– ب��ن��اء معهد دبلوماسي لتنشئة ول��زي��ادة م��ه��ارات
وكفاءات الدبلوماسيين اللبنانيين العاملين في بعثات لبنان
الدبلوماسية في الخارج من أجل توسيع افاقهم ومداركهم
في التعاطي مع البلدان المضيفة والمغتربين والمنتشرين
اللبنانيين.
ـ إع��داد برامج إعالمية تعيد لبنان إل��ى ذاك��رة المغترب
وأجياله.
ـ رصد الوقائع االقتصادية وشروط التجارة واالستثمار في
البلدان المضيفة واقتراح االتفاقيات المناسبة معها وصوال ً
لوضع ميزان تجاري متكافىء.
ـ إقامة مؤتمرات وطنية وقارية للطاقة االغترابية وإنشاء
دليل توجيهي لالستثمارات في لبنان وإنشاء األعمال وتجاوز
مسألة بيع وشراء العقارات وإقامة األبنية باعتبار أنّ مساحة
لبنان لم تعد تستوعب أساسا ً نشر االسمنت الذي أكل وجه
األرض واإلنسان.
ـ النظر بإمكانية عقد مؤتمرات واتفاقيات اقتصادية مع
الدول التي لدينا جسور بيننا وبينها عنيت بذلك الجسور
االغترابية التي تنفتح على لبنان على غرار مؤتمر االعمال
االغترابي الذي عقد في بوخارست ،وكان يجب أن نبادل األمر
بعقد مؤتمر في بيروت للتأسيس ألعمال في رومانيا.
ـ إنشاء مدارس في المغتربات.
ـ توقيع اتفاقيات بين الجامعة اللبنانية والجامعات في
دول االنتشار لمعادلة الشهادات اللبنانية.
ـ رصد األجيال الجديدة من المغتربين وبناء أوسع العالقات
مع الشباب وإبراز دور المرأة في المغتربات.
ـ إب���راز اإلم��ك��ان��ي��ات وال���ق���درات ف��ي ال��م��ج��ال الطبي في
المستشفيات اللبنانية من أجل جعل لبنان مركزا ً طبيا ً ليس
للشرق فحسب بل لبلدان االغتراب.
ـ العمل إلنشاء مكتب سياحي لبناني في بلدان االنتشار
وكذلك مكتب ثقافي وإنشاء معارض للكتب والمنشورات
اللبنانية في بلدان االغتراب.
ـ رصد اإلنجازات التي يحققها لبنانيون في المجال العلمي
واإلبداعي واإلضاءة عليها.
ـ التنسيق م��ع مؤسسات الجاليات إلط�لاق فعالياتها
وأنشطتها في مجال تشجيع أبناء الجاليات على استعادة
الجنسية اللبنانية».

خارطة الطريق تبدأ بانتخاب رئيس

ودعا بري إلى «السير في خارطة طريق وهذه تماما ً بنود
الحوار تبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية ومن إقرار قانون
لالنتخابات النيابية ،يلحظ موقع االغتراب وتمثيله ودوره
والكوتا النسائية وخفض سن االقتراع ،وإجراء انتخابات مع
تشكيل حكومة اتحاد وطني كان قد لحظها اتفاق الطائف».
وقال« :ال أحد يفكر أنّ أحدا ً يفكر أو مسموح له أن يفكر بشيء
تأسيسي( مؤتمر تأسيسي) .االل��ت��زام دائ��م وقائم باتفاق
الطائف وه��ذا أمر نهائي .هذا الكالم قلناه في الحوار وفي
المجلس وأكرره اآلن .وعندما ننهي كالمنا يقولون كال إنّ وراء

ومتوسطا ً المغتربين المك ّرمين
...
ّ
األكمة ما وراءها .فلنخرج من هذه العقد .اتفاق الطائف ليس
قرآنا ً وال إنجيالً ولكن ال أحد وارد عنده اآلن تغييره  ،ألنّ أفضل
من الموجود غير موجود .هل نفذتم اتفاق الطائف؟ نفذوا
اتفاق الطائف وتعالوا بعدها وقولوا لنا إننا نريد أن نطوره أو
نحسنه أو نعدله».

العقوبات المالية األميركية

وتطرق بري إلى العقوبات المالية األميركية ،موضحا ً «أنّ
مال االغتراب هو مال نظيف ويجري تحصيله بالكد والجهد
والعمل ليل نهار ،وهناك أجيال ونماذج لبنانية مقيمة في
الواليات المتحدة وغيرها من البلدان الصناعية الكبرى أثبتت
على الدوام أنها تمارس أعماال ً قانونية وأنّ اللبنانيين بنوا
مؤسسات وفق قوانين وشروط البلدان المضيفة ويدفعون
الضرائب ،وإذا كان هناك من خلل قانوني ارتكبه أفراد معينون
فهذا األمر يفعله أميركيون أو غربيون أو شرقيون ،وال يستدعي
معاقبة لبنان أو طوائفه أو أحزابه أو وضعهم تحت مجهر
الموقف السياسي ألنّ ذلك يمثل تصنيفا ً وانتقاصا ً من حقهم
اإلنساني في االنتماء والقول».
كما دعا بري إلى «إعادة النظر بك ّل القوانين التي تحد من
حركة المال اللبناني ومن تحويالت االغتراب ورجال األعمال
ألنّ مبلغ  7مليارات ونصف تقريبا ً ال��ذي يحول إلى لبنان
سنويا ً من االغتراب إذا بقيت هذه القيود قائمة نخشى كثيرا ً
أن تنخفض ،وهذا أمر مخيف ،مع االشارة إلى االحترام الدائم
للقوانين الوطنية المرعية األجراء في هذا المجال شريطة أال
تميز بين لبناني وأي جنسية أخرى».
وحذر من «أنّ لبنان يقع على منظار التصويب اإلسرائيلي،
ألنه يشكل العقبة في وجه إسرائيل الكبرى» ،الفتا ً إلى «إنّ
إسرائيل وقد أزعجها النظام المالي والمصرفي اللبناني المرتكز
إلى النظام االقتصادي الحر وصمودهما طيلة سنوات الحرب
األهلية وأمام عواصف ونتائج االجتياحات اإلسرائيلية ،وما
اكتسبته قطاعاته من خبرات وكلمة سر لبنان المتمثلة بلبنان
المغترب الذي هو خزان لبنان البشري وقرشه االبيض في
اليوم األسود ،أنّ إسرائيل تخوض حربا ً ضد لبنان انطالقا ً من
محاولة تدمير بنيته التحتية كما جرى صيف  2006وتدمير
اقتصادياته عبر تشويه سمعته ومحاولة وصمه باإلرهاب
وإظ��ه��اره كمعـوق غير ق��ادر على النهوض بنفسه وزي��ادة
مشاكله وإرباكاته».
ورأى «أنّ ك ّل الحرب الدائرة في سورية الع ّراب لها هو
اسرائيل» .وقال« :ال يريدون إال أن يبقى العرب والمسلمون
يتقاتلون مع بعضهم البعض ،وكأنّ المطلوب أن ال تتوقف
الحرب في سورية حتى نصل إلى التقسييم والتفتيت».
وأكد «أنّ انتصار لبنان في هذه الحرب االقتصادية بفضل
صمـود أبنائه المقيمين ال��ذي��ن ت��ع��ودوا على الممارسات
اإلرهابية اإلسرائيلية ،وبفضل صمودكم وانتباهكم وصمود
المصارف والبنك المركزي وانتباهه ونظافة كفكم وشفافية
معامالتكم ومحبة المجتمعات المضيفة لكم وترابطكم ،وال
ينقصكم سوى اجتماعكم في مؤسسة اغترابية تمثل اللوبي
االغترابي اللبناني في العالم وخاصة في الواليات المتحدة».

أوقفوا كيل اال ّتهامات

وحول التفجيرات التي استهدفت مدينة القاع مؤخراً ،قال
بري« :أنا لم استغرب أن تمتد يد الجريمة المنظمة واإلرهاب
التهجيري إل��ى ال��ق��اع ،ول��م استبعد أن يكون لبنان أمس
واليوم وغدا ً هدفا ً دائما ً لإلرهاب ،ليس على حدوده الشمالية
والشرقية فحسب وليس على ح��دوده مع إره��اب الدولة
الذي تمثله إسرائيل ويهدد لبنان في الجنوب بل على حدود
المجتمع أيضاً».

وأضاف« :أنا أستدعي انتباه الجميع لكي يكونوا حراس
الوطن إلى جانب الجيش واألجهزة والمقاومة ،وأن ينتبهوا
إلى الخاليا اإلرهابية اليقظة والمتحفزة لضرب أمن وأمان
لبنان» .ورأى «أنّ وضع لبنان أفضل ،حتى من بعض الدول
األوروبية من الناحية األمنية وأفضل من أي بلد آخر حولنا
بالنسبة للناحية األمنية ،ولكن ال نريد أن ننام على حرير،
واإلرهاب هو الذي يقتل ويدمر ويفجر في األوطان كافة وعبر
حدود األوطان والقارات».
وتابع« :أقول للجميع على المستوى الوطني أوقفوا كيل
االتهامات كفى أن نستمر بتبادل التهم بين بعضنا البعض،
أصبحنا نعرف رأي بعضنا البعض» ،معتبرا ً «أنّ تحميل
المسؤولية لحزب الله مثالً بسبب ذهابه لقتال اإلرهاب في
سورية هو أمر في غير محله ،فاإلرهاب كان سيأتي إلينا
وهو سبق ودق أبواب أوطان من المغرب إلى الخليج واألردن
وأوروب��ا وأفريقيا وآسيا إلى السعودية من دون أن تكون
منخرطة أو مشاركة في أي ح��روب من أساسها .هذا واقع
حاصل».
وإذ رأى «أنّ لبنان ليس جزيرة معزولة عن محيطه ونحن
يجب أن نرى ما يحدث من تحوالت كذلك عبر العالم» ،لفت إلى
«أنّ الحروب في المنطقة ضد اإلرهاب سوف تتصاعد على وقع
مشاريع وخطط واستراتيجية الفوضى البناءة ومع األسف
لتقسيم المقسم وإنشاء مخافر أجنبية تحت شعار حماية
الكونفدراليات ،وفي الواقع لحراسة نقاط عالم للمصالح
الدولية واإلقليمية على خارطة مشروع الشرق األوس��ط
الكبير».

قضية فلسطين
والعالقات الخليجية اإليرانية

وقال« :إننا في لبنان ال زلنا نستدعي تصحيح العالقات
العربية والخليجية وال��س��ع��ودي��ة ت��ح��دي��دا ً وع���� ّدا ً ون��ق��دا ً
بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية وإعادة بناء الثقة فيما بينها
ألنها تشكل ض��رورة لبنانية وس��وري��ة ومصرية وعراقية
ويمنية وبحرانية ،إضافة إلى أنها ضرورة سعودية وإيرانية
بل وإسالمية».
وخ��ت��م ب���ري« :يبقى أن��ن��ا سنبقى ننحاز إل��ى الشعب
الفلسطيني الذي يواجه أعتى قوى إرهابية عسكرية في العالم
وهي تواصل استباحة المسجد األقصى المبارك ومحاولة
تهويد القدس وكلي أمل ب��أنّ الشعب الفلسطيني سيتمكن
بتضحياته من تحقيق أمانيه».

أبو زكي

وك��ان المؤتمر ب��دأ بكلمة للرئيس التنفيذي لمجموعة
«االقتصاد واألع��م��ال» رؤوف أبو زكي ال��ذي أكد «أنّ قضية
االغتراب ال يمكن حصرها في مؤتمر أو هيئة أو مؤسسة أو فئة.
إنها قضية وطنية عامة ،تهم ك ّل مواطن مقيم ومغترب ،فهي
مورد أساسي من مواردنا ،وملجأ لنا في األيام الحلوة والم ّرة،
إنها ث��روة لبنان الدائمة .وعليه ،فإن االغتراب يحتاج إلى
مبادرات وملتقيات كثيرة ،وفي شتى المجاالت وعلى مختلف
المستويات».
وقال« :نحن هنا معا ً مقيمين ومغتربين لنقول وبالفم المآلن
إنّ على المسؤولين وعلى القيادات وضع ح ّد لعملية تعطيل
عمل المؤسسات الدستورية ،بما يساعد على احتواء الضغوط
الخارجية وتوفير االستقرار الذي هو مفتاح االستثمار».
وأضاف :ما دمنا في مؤتمر االغتراب نقول إنّ المؤسسات
المصرفية ك��ان وال ي��زال لها دور كبير وف��اع��ل ف��ي حركة
االغتراب كونها أداة تواصل وأداة تفعيل ألعمال المغتربين
ولنشاطاتهم في لبنان وفي دول االغتراب .وفي المقابل ،لوال

حيدر :لطالما كان المغتربون خير داعم لل�صمود
على هامش المؤتمر ،كانت لـ«البناء» لقاءات مع عدد من المشاركين الذين أثنوا على
أهمية المؤتمر ،آملين أن يحقق الغاية المرجوة منه ،أال وهي تشجيع المغتربين اللبنانيين
على االستثمار في وطنهم األم ،وما قد يتركه ذلك من انعكاسات إيجابية على الواقع
االقتصادي واالجتماعي للوطن.
وفي السياق ،قال النائب األول لرئيس الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم القنصل
رمزي حيدر« :انطالقا ً من أنّ الجامعة ،وكما أؤكد دائماً ،هي بيت االغتراب اللبناني
و ُتعنى بشؤون المغتربين اللبنانيين المنتشرين في العالم ،تأتي مشاركتنا في
هذا المؤتمر الذي يع ّد من أه ّم المؤتمرات التي تعنى بشؤون االغتراب واالقتصاد،
ونحن ندرك أهمية االقتصاد االغترابي ومردوده على لبنان ،على صعيد التحويالت
واالستثمارات وغير ذلك».
أض��اف« :لطالما كان االغتراب هو الداعم األساسي للبنان خالل األزم��ات وكان
المغتربون خير داعم للصمود».

نا�صر :فر�صة لجمع اللبنانيين مقيمين ومغتربين
واعتبر القنصل العام الفخري لدولة ليبيريا في بلجيكا حكمت ناصر «أنّ هذا المؤتمر
مه ّم جدا ً وهو يجمع الطاقات االغترابية اللبنانية من القطاعات والقارات كافة ،ونتمنى
له النجاح كما مؤتمر العام الماضي ،وأن يكون حافزا ً وفرصة لجمع اللبنانيين ،مقيمين
ومغتربين ،للعب دورهم في دعم االقتصاد اللبناني وتطويره في المجاالت المختلفة».
ورأى أنّ رعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري للمؤتمر «تبعث الثقة في نفوس
المغتربين» ،الفتا ً إلى «أنّ دور المغترب مه ّم وأساسي ونحن نعلم أنّ تحويالت
المغتربين تشكل رافعة لالقتصاد وساهمت في شكل كبير في إنماء قراهم وبلداتهم».
حب وطنهم لبنان وهو في قلوبهم دائما ً ونحرص
وختم« :نحن نربّي أبناءنا على ّ
على أن نقوم بزيارات منتظمة ،لتأكيد انتمائنا الوطني وتعزيز التواصل».

من�سى :ن�أمل من الم�س�ؤولين تجاوز خالفاتهم
ّ
منسى ،فقال« :أنا
أما رئيس اللجنة االقتصادية في الجامعة الثقافية في العالم أنطوان ّ
سعيد جدا ً ألنّ هذا المؤتمر جمع ك ّل أطياف االغتراب في مناسبة واحدة ،ورغم الظروف
الحرجة التي يم ّر بها وطننا ،نأمل من المسؤولين أن يتجاوزوا خالفاتهم السياسية

وجود المغتربين في شتى أنحاء العالم لما كان للمصارف هذا
التواجد واالنتشار في  35دولة وبفروع زادت عن التسعين.
فالمصارف مدينه بتوسعها للمغتربين ،والمغتربون مدينون
بتنمية نشاطاتهم للمصارف .ونشاط الفريقين يصب في
مجرى االقتصاد اللبناني .وما من شك أنّ وجود سعادة الحاكم
رياض سالمة على رأس السلطة النقدية يشكل ضمانة للنقد
والمصارف بل وضمانة لالستقرار االقتصادي العام في محيط
عربي وإقليمي متوتر ومضطرب».

الجم ّيل

أما رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل فقال« :نطمح
إلى خلق تكامل بين الصناعي المقيم والصناعي اللبناني
الموجود حول العالم ،ما سيم ّكننا بك ّل جدارة من االنتقال إلى
مرحلة جديدة وواعدة ،لقيادة القطاع الصناعي على مستوى
المنطقة .وفي الوقت عينه ،ال يمكننا أن نغفل هذا االنتشار
اللبناني الكبير ،والمقدّر بـ 14مليونا ً في مختلف بلدان العالم
يشكلون قوة إستهالكية كبيرة .لذا نحن نطمح إلى خلق شبكة
تعاون بين الصناعيين اللبنانيين وهذا االنتشار لتسويق
واستهالك منتجات بالدنا .إذ يكفي أن يشتري ك ّل واحد منهم
منتجات لبنانية بما قيمته  100دوالر حتى تزداد صادراتنا
مليار و 400مليون دوالر».
وشدد الجميّل «على أهمية التركيز على إيجاد شراكات
استثمارية بين رجال األعمال المقيمين وفي االنتشار في الكثير
من المجاالت المجدية ،إن كان في لبنان أو في الخارج».
وختم :البلد اليوم في مأزق ،والحلول في الداخل متعثرة،
وكنا قلنا واليوم ن��ردد أمامكم ،إنّ الح ّل للخروج من عنق
الزجاجة ،مع ك ّل المشاكل التي تضرب المنطقة والعالم ،هو
في لبننة االقتصاد الوطني ،باالعتماد على قدراتنا وطاقتنا
الذاتية ،اي بربط القطاعات االقتصادية الوطنية في الداخل
باالنتشار اللبناني حول العالم».

عيتاني

وأش��ار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع
االستثمارات في لبنان «إي��دال» نبيل عيتاني ،إلى أنه «وفقا ً
لدراسة أعدّها البنك الدولي حول تحويالت المغتربين ،ح ّل
لبنان بين الدول العشرين األولى .وعلى الرغم من أنّ احتساب
هذه التحويالت ال يخلو من الصعوبة كونها تتأتى بأشكال
عديدة وعبر قنوات مختلفة ،إال أنّ هذه التحويالت وصلت إلى
 7.5مليار دوالر في العام  2014بحسب المصدر المذكور .وعند
احتساب نسبة هذه التحويالت إلى إجمالي الناتج المحلي،
نجد أنّ لبنان هو من بين الدول التي تسجل أعلى هذه النسب في
العالم ،كما أنه البلد الذي يسجل النسبة األعلى في المنطقة».
وأكد أنّ «هذه األرقام ّ
تدل على أنّ لبنان يمتلك طاقات مميزة
في الخارج ذات قدرة كبيرة على التميز .والمطلوب تمتين
هذه الروابط وزيادتها من خالل الذهاب أبعد من العائدات
المالية والتحويالت ،لتصل إلى نسج رباط اقتصادي متين
يتجسد في تفعيل إشراكهم
بين المغتربين ووطنهم األم،
ّ
في االستثمار في لبنان وتعزيز التبادل التجاري وصوال ً إلى
االعتماد على توريد خدمات وصناعات لبنانية أو أجزاء منها
في اطار مزاولة أعمالهم في الخارج».
وأكد «أنّ إيدال تبدي انفتاحا ً كامالً إزاء الشأن االغترابي،
كما تبدي استعدادها المطلق لمساندة المشاريع في القطاعات
اإلنتاجية وتقديم الحوافز والتسهيالت لها .وهي ال تتلكأ
في تقديم الدعم والمساندة الالزمين لك ّل مستثمر سواء كان
لبنانيا ً مقيما ً أو مغتربا ً أو أجنبياً».
وتابع :نحن في لبنان صمدنا رغم كل األزمات الهائلة التي
ال تقوى على مواجهتها دول كبرى ،نعم صمدنا بإرادة الشعب
اللبناني وقطاعه الخاص الذي قاوم وأبدع وفعل المستحيل

ّ
ويحضروا لنا األرضية المناسبة التي تم ّكننا من القيام بواجباتنا تجاه وطننا وأقلّها دعم
االقتصاد».
وأضاف« :أشعر بفخر كبير بهذه الكوكبة من الشخصيات االغترابية التي ت ّم تكريمها
اليوم ،فاالغتراب يزخر بالطاقات المبدعة في المجاالت كافة ،ونحن نشكر رئيس مجلس
النواب نبيه بري على حضوره شخصيا ً هذه المناسبة ،رغم الظروف األمنية ،وكانت كلمته
مفصلة ومؤثرة جدا ً ونتمنى لو نستطيع تنفيذها على أرض الواقع».
وختم« :نتطلع إلى الجيل الشاب في االغتراب ،فالشباب هم المستقبل ونحن نشجع
المتحدرين على زيارة وطنهم األم وم ّد جسور التواصل ،وقد نظمنا العام الماضي زيارة
لـ 220شابا ً وفتاة من الجيل الرابع في االغتراب إلى لبنان ونحضر لنشاط مماثل هذا
العام».

دبو�سي :احجزوا مكان ًا ال�ستثماراتكم
في طرابل�س وال تت�أخروا

و رأى رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي أنّ أهمية هذا المؤتمر «تكمن في أنه
يبرز قصص نجاح مغتربينا على مستوى العالم» .وقال« :نع ّول كثيرا ً على قصص نجاح
اللبنانيين في بالد االنتشار ،ومن الطبيعي أن نسعى إلى ترسيخ التعاون بين لبنان المقيم
ولبنان المغترب ،ورغم أننا نعيش ظروفا ً صعبة في لبنان والمنطقة إال أنّ لدينا الكثير من
نقاط القوة ونحن قادرون على استثمارها لصالح وطننا ولصالح المنطقة».
وحول وجود أرضية مناسبة لالستثمار ،في ظ ّل األوضاع األمنية واالقتصادية التي يم ّر
بها لبنان ،أوضح دبوسي «أنّ المغتربين هم أحد أه ّم ركائز االقتصاد وضمانة لحمايته
ونحن متمسكون بهم وقد تمكنوا من القيام باستثمارات في مناطق ذات وضع أمني أصعب
وأكثر حساسية ،خصوصا ً في أفريقيا واستطاعوا أن يحققوا النجاح ،ونحن نأمل أن يمنحوا
جزءا ً من هذا النجاح لوطنهم األم لتكريس شراكتهم في الواقع اللبناني».
وعلى صعيد االستثمارات في الشمال وفي طرابلس تحديداً ،قال« :بالنسبة إلى طرابلس
فهذه المدينة تمتلك مقومات مه ّمة جدا ً ولديها موقع استراتيجي ومجموعة من المرافئ،
ونطلب من المغتربين أن يبادروا إلى االستثمار فيها وأن ال يتأخروا ألنّ الشمال سيكون
مركزا ً هاما ً وأساسيا ً الستثمارات كبيرة جدا ً في المنطقة خالل المرحلة المقبلة ،باعتباره
منصة لعملية إعادة إعمار سورية».
وأضاف« :الشمال من أقوى المناطق القادرة على دعم االقتصاد الوطني في المرحلة
المقبلة وتتوفر لديه مقومات ،سواء على مستوى الطاقات البشرية الكفوءة أو لناحية
الموقع االستراتيجي ،ومن هنا نقول لمغتربينا :احجزوا مكانا ً الستثماراتكم في طرابلس
والشمال ألنّ الكلفة اليوم مقبولة لكنها مرشحة ألن ترتفع أكثر فال تتأخروا».

حفاظا ً على اقتصادنا الوطني وعلى ديمومة العمل لطاقاته
البشرية.

شقير

وق��ال رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير« :أنتم
تعرفون أنّ بلدكم لديه مق ّومات هائلة ال يمكن ألي دولة في
المنطقة أن تضاهيه فيها ،طاقات بشرية ،طبيعة ،موقع
جغرافي ،سياحة وخدمات ،وقطاع خاص قطاع مصرفي وغير
ذلك ،وهذا ما يؤهله ،إذا أل َه َم الله أهل السياسة ومَنوا علينا
باالستقرار ،أن يحقق قفزات قياسية في عالم التطور والنمو
واالزدهار».
وأشار شقير إلى أنّ «لبنان مقبل على فترة مشرقة ،استنادا ً
إل��ى ه��ذه المقومات ،ول��دوره ال��ري��ادي في المنطقة ،وكونه
يتحضر لمشاريع كبرى ،منها استخراج النفط والغاز ،تطوير
بنيته التحتية مع اقرار قانون الشراكة ،إعادة إعمار سورية
والعراق».
ودعا المؤتمرين إلى «تبني توصية تطلب من أهل السياسة
االل��ت��زام بميثاق ش��رف ،يقضي باحترام ال���دول الشقيقة
والصديقة المضيفة للجاليات اللبنانية وعدم التعرض لها
بأي سوء ،احتراما ً ألرزاق ابناء بلدهم ومصالحه اإلستراتيجية
واحتراما ً للعالقات التاريخية مع هذه الدول».
وختم« :أغتنم هذه المناسبة ،ألدعو السلطة السياسية
في لبنان إلى أخذ المبادرة سريعا ً ومن دون ت��ردُّد إلصالح
العالقات مع الدول الخليجية الشقيقة التي لم نر منها يوما ً إال
الخير والمحبة».

سالمة

ثم تحدّث حاكم مصرف لبنان رياض سالمة فقال« :يُعتبر
االغتراب اللبناني مصدرا ً أساسيا ً لتمويل البلد من خالل
التحاويل الواردة من اللبنانيين الذين يعملون في الخارج،
وش ّكلت تاريخيا ً هذه التحاويل بين  12و 20في المئة من
الناتج المحلي».
واعتبر «أنّ نجاح المغترب اللبناني في ميادين مختلفة رفع
سمعة اللبنانيين ومصداقيتهم ما ارت ّد إيجابا ً من حيث تأمين
فرص عمل لكل اللبنانيين في الخارج».
وأض��اف« :يعيش عالمنا تقلّبات مفاجئة وح��ادة غيّرت
بالمفاهيم المالية االقتصادية ،فقد انخفضت الفوائد إلى الصفر
بالمئة على العمالت األساسية بل أصبحت سلبية في بعض
توجهت
الحاالت .لم ينتج عن ذلك تمويل لتفعيل االقتصاد بل ّ
األم��وال لالستثمار بالسندات السيادية عكس كل النظريات
التقليدية».
وأش��ار سالمه إلى «أنّ األم��وال الموظفة عالميا ً بسندات
سيادية ذات فوائد سلبية بلغت  12تريليون دوالر ما يش ّكل
 30في المئة من مجموع اإلصدارات العالمية .وهذا الرقم إلى
ارتفاع».
وتابع« :أصبحت أسواق القطع العالمية المتن ّفس األكبر
لتصحيح االخ��ت�لال بالتوازنات االقتصادية والسياسية
حتى أننا وصلنا إلى حرب عمالت ألغراض اقتصادية .وأتى
التصويت لخروج بريطانيا من المجموعة األوروبية كإنذار
للعولمة االقتصادية مع الخطر بأن ينسحب ذلك على العولمة
المالية بسبب حرب العمالت».
وشدّد سالمة على «أنّ الليرة اللبنانية حافظت على قدرتها
تحسنت قيمتها تجاه
الشرائية في ظل كل هذه التغيّرات ،بل
ّ
العمالت األوروبية والعمالت العربية غير النفطية وعمالت
حوض المتوسط .ومن أجل تعزيز الثقة باستقرار الليرة ،وفيما
يعيش لبنان والمنطقة أحداثا ً مربكة ،يعمل مصرف لبنان على
المحافظة على موجودات مرتفعة بالعمالت األجنبية».
وأش��ار إلى «أنّ مصرف لبنان ابتكر أخيرا ً هندسة مالية
ع ّززت موجوداته بالدوالر األميركي بأكثر من ثالثة مليارات
دوالر ما يعزز مالءة لبنان بالعمالت األجنبية ويعزز الثقة
بالليرة اللبنانية .نتج عن هذه الهندسة أيضا مداخيل تساوي
مليار دوالر للمصرف المركزي ومليار دوالر للقطاع المصرفي.
وقد أصدرنا تعميما ً للمصارف بضرورة قيد هذا المدخول
اإلضافي كمؤونات وليس كأرباح ضمن أموالها الخاصة
تحسبا ً لزيادة الرساميل في العام  2018تطبيقا ً للمعايير
المحاسبية الجديد (.»)IFRS9
ورأى «أنّ توفر هذه اإلمكانات للرسملة منذ اآلن يش ّكل
عنصر ثقة بالقطاع المصرفي مستقبلياً ،وخصوصا ً أنّ النظرة
إلى رسملة المصارف تشهد حاليا ً وعلى صعيد دولي ،اهتماما ً
خاصاً .وتبيّن أخيرا ً بعد اختبارات الضغط ،أنّ المصارف
األوروبية بحاجة إلى رفع رؤوس أموالها بما يساوي 150
مليار يورو».
واشار إلى أنّ «مصرف لبنان حدّد المبالغ الممكن حسمها
بالليرة بالمبالغ التي يشتري بها المصرف بالدوالر األميركي
سندات أو ش��ه��ادات إي��داع من محفظته .وق��ررت الحكومة
اللبنانية تخصيص بورصة بيروت كما تستعد هيئة األسواق
المالية الطالق منصة إلكترونية للتداول بكل األدوات المالية».
وق��ال« :سيكون هناك إمكان للتداول والتعاطي مع هذه
المنصة اإللكترونية في كل أنحاء العالم ،ما يتيح للبناني غير
المقيم أن يستثمر باألدوات المالية اللبنانية من أسهم وسندات
حكومية وتجارية .وقام مصرف لبنان بتحفيز ودعم القروض
االنتاجية والسكنية واإلب���داع الفني والتي يستفيد منها
اللبنانيون غير المقيمين شرط أن يكون االستثمار في لبنان،
كما يستفيدون من أحكام التعميم  331المتعلّق بالتوظيف في
قطاع المعرفة الرقمي .إنّ هذا القطاع إضافة إلى القطاع المالي
وقطاع الغاز والنفط ّ
يشكلون مستقبل لبنان».
ّ
المتخذة في لبنان،
واعتبر أنّ «القوانين المق ّرة والقرارات
حمت سمعة القطاع المصرفي وسهّلت انخراطه في العولمة
المالية».
وفي الختام ،ك ّرم المؤتمر عددا ً من المغتربين الذين حققوا
إنجازات ونجاحات مميّزة في شتى المجاالت ،وهم :فيليب
سالم ،نادي حكيم ،منير حبيب عيسى ،عاطف ياسين ،ع ّزت
عيد ،فادي قاصوف ،غانم بو أنطون ،معروف أبو زكي ،وحسن
حطيط.

