
«منتدى المال وا2عمال» تظاهرة اقتصادية برعاية الحريري:
نعم لcصالح ومكافحة الفساد وال للتطاول على القطاع المصرفي

من اليمين فهد، طربيه، سالمة، افيوني وزنتوت

الصورة القامتة «بصيص أمل» يسهم يف تحقيق النهضة 
األوضاع  لخطورة  تضخيام  شبعنا  فقد  االقتصادية. 
اإلقتصادية. والجميع يعلم بأّن الدولة وفت بالتزاماتها 
القول،  أستطيع  الداهمة. وهنا  املحطات  يف كثري من 
أن  استنهاضية،  مشاريع  من  طرحه  يتم  ملا  استنادا 
أن هناك مساعي رسمية، محلية  األمل موجود طاملا 
النفق  من  الخروج  عىل  لبنان  ملساعدة  ودولية، 

اإلقتصادي املظلم».
واعدة،  مرحلة  أمام  الوطني  اقتصادنا  «ان  ورأى 
مركب  يف  فالجميع  أحد،  مصلحة  يف  ليس  والوقت 
واحد، وهناك فرصة سانحة أمامنا إلنعاشه. دعونا نضع 
لبنان  مصلحة  اىل  ولننظر  جانبا،  السياسية  الخالفات 
واإلستقرار  الوطني  اإلجامع  عاميل  ونستغل  العليا، 
تخرج  اقتصادية  اسرتاتيجية  ضمن  لنتالقى  األمني، 
البلد من كبوته، خصوصا بعدما نجح الرئيس الحريري، 
ملا يتمتع به من ثقة دولية ترجمت، يف إقناع املؤمترين 
يف «سيدر» برضورة تقديم الدعم املايل ملساعدتنا عىل 
تنفيذ املشاريع، التي تساعد لبنان عىل تخطي أزمته 

وتفعيل دورته االقتصادية».

طربيه
أكد  كلمة  طربيه  املصارف  جمعية  رئيس  ألقى  ثم 
فيها ان «املطلوب جدول أولويّات يتقدمه بند إجراء 
مدة  منذ  املنتظرة  والبنيوية  الجذرية  اإلصالحات 
وتنفيذ  واإلقتصادية  واإلدارية  املالية  املجاالت  يف 
املقّررات املّتخذة يف املحافل واملؤمترات الدولية التي 
وروما  (باريس،  األخرية  النيابية  اإلنتخابات  سبقت 
وبروكسيل) ملا فيها من مبادرات ومشاريع والتزامات 
يف  االجتامعي  واالستقرار  اإلقتصادي  للنمو  محّفزة 
لبنان». مشرياً اىل ان «البداية هي يف ملف الكهرباء، 
واقرار املوازنة العامة للعام الجاري، مع اعادة هيكلة 
النفقات والواردات مبا يفيض اىل اعادة خفض معدل 
األوىل،  املرحلة  يف  الناتج  من   ٪٨ اىل   ١١ من  العجز 
 ٪٥ اىل  العجز  خفض  اللتزام  االعتبار  اعادة  ثم  ومن 
من الناتج خالل ٥ سنوات، مىض منها واحدة، وفقا ملا 

التزمته الحكومة أمام املجتمع الدويل».
الحقيقة  يواجه  ان  يجب  اليوم  لبنان  «ان  وقال: 
يف  املطلوبة  املهمة  التحسينات  ويجري  بشجاعة، 
وااللتزام  واملالية،  واالقتصادية  السياسية  املجاالت 
باالنضباط املايل والتقشف مراعاة لالمكانات الحقيقية 
للدولة ومبنأى عن املكرمات الشعبوية. ان االصالحات 
ملف  ومعالجة  املوازنة  موضوع  تتخطى  املطلوبة 
يف  البنيوي  الخلل  ملعالجة  الوقت  اىت  انه  الكهرباء. 

الوزراء  مجلس  رئيس  مبادرة  «بفضل  سالمة:  وقال 
قدم  واالعامر،  االمناء  ومجلس  الحريري،  سعد 
الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واإلجتامعي ملرصف 
مليون   ١٦٥ قيمته  الكويتي،  بالدينار  قرضا  اإلسكان 
دوالر. بالتايل، أصبح مجموع األموال املتاحة لتمويل 
القروض السكنية يرتاوح بني ٤٥٠ و٥٠٠ مليون دوالر 
املتعلقة  العمليات  عن  النظر  بغض  هذا  العام،  لهذا 

باإلسكان والتي أطلقتها بعض املصارف».
بلغت  التي  الرزمة  هذه  يف  املفرتض  «من  أضاف: 
املحيل  الناتج  منو  يف  تساهم  أن  دوالر،  مليار  قيمتها 

االجاميل بنسبة ١٫٥٪ عام ٢٠١٩».
وأعلن سالمة «ان كلفة التمويل يف لبنان ارتفعت، إمنا 

نعترب أن القروض املدعومة ستساعد يف خفضها».
وقال: «حتى اآلن، تم استثامر ما مجموعه ٢٥٠ مليون 
دوالر يف اقتصاد املعرفة، وهناك مبلغ مامثل أي ٢٥٠ 
مليون دوالر ما زال متاحا لإلستثامر». وأكد أنه «بفضل 
الهندسات املالية التي أجراها سنة ٢٠١٦، بلغت نسبة 
من  األخرية  املصارف ١٦٪ ومتكنت هذه  لدى  املالءة 
هذا   .٩  IFRS املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  تطبيق 
ما سمح للمصارف بتجنب تداعيات تخفيض تصنيف 

لبنان، من دون أن تتأثر قدراتها التسليفية».
يؤكد مجددا سالمة  لبنان  «ان مرصف  وختم سالمة: 
ومتانة القطاع املرصيف يف لبنان. وقد أصدرت وكاالت 
للقطاع  النظرة  بأن  تفيد  تقارير  مؤخرا  التصنيف 
املرصيف يف لبنان مستقرة. وتبقى اللرية اللبنانية ركيزة 
إن  املايل.  واإلستقرار  املايل  وقطاعنا  القتصادنا  الثقة 
الهادفة إىل  باإلبقاء عىل سياسته  لبنان ملتزم  مرصف 
أن  ويؤكد  والدوالر  اللرية  بني  الرصف  سعر  استقرار 
لديه القدرة عىل تحقيق هذا الهدف الذي بات مطلبا 
وطنيا. وخري دليل عىل ذلك ما ورد يف البيان الوزاري 

للحكومة لنيل ثقة مجلس النواب».

شقري
شقري  محمد  االتصاالت  وزير  ممثل  ألقى  ذلك  بعد 
ملعالجة  املاسة  «الرضورة  فيها:  أكد  كلمة،  فهد  نبيل 
مختلف  وعىل  البلد  يف  العميق  لتأثريها  النزوح  أزمة 
لذلك  وسكانيا.  بيئيا  اجتامعيا،  اقتصاديا،  املستويات، 
املطلوب بالحاح من املجتمع الدويل تحمل مسؤولياته 
يكفي  مبا  لبنان  مبساعدة  االوىل  الدرجة  يف  كاملة، 
يتكبدها،  التي  الباهظة  والتكاليف  االرضار  الحتواء 
كل  تأمني  الثانية  وبالدرجة  تصور،  كل  تفوق  والتي 
الظروف التي توفر لهم عودة آمنة والئقة اىل بلدهم، 

يف  أمس  عقد  الذي  واألعامل«  املال  »منتدى  تحول 
بريوت اىل تظاهرة اقتصادية ضخمة بحيث استقطبت 
»ربع  حواىل  قوامه  حشد  حضور  الثالث  جلساته 
القوى  االقتصادية واملالية  العمل« وأبرز  حكومة اىل 

واملرصفية اىل جانب نواب  وخرباء اقتصاديني.
يف  القيت  التي  واملداخالت  الكلامت  وتضمنت 
بدءاً  »سيدر«  اصالحات  تنفيذ  عىل  تشديداً  املنتدى 
بالكهرباء واملوازنة وتأكيداً عىل سالمة ومتانة القطاع 
لألصوات  وانتقاداً  اللبنانية  اللرية  واستقرار  املرصيف 
الوقت  اهدار  من  وتحذيراً  املصارف  تستهدف  التي 

وتشجيعاً عىل امليض يف مكافحة الفساد.

االفتتاح
افتتح، يف فندق فينيسيا قبل ظهر امس «منتدى املال 
واألعامل»، الذي تنظمه رشكة «كونفكس انرتناشيونال» 
بالتعاون مع مرصف لبنان يف فندق «فنيسيا»، بعنوان 
رئيس  برعاية  الدولية»،  املؤمترات  عني  يف  «لبنان 
لشؤون  الدولة  بوزير  ممثال  الحريري  سعد  الحكومة 
تكنولوجيا املعلومات عادل أفيوين ويف حضور الرؤساء 
السابقني ميشال سليامن، حسني الحسيني، متام سالم 
وزيرة  الجراح  جامل  اإلعالم  وزير  السنيورة،  وفؤاد 
املالية  وزير  الحسن،  الحفار  ريا  والبلديات  الداخلية 
كيدانيان،  اواديس  السياحة  وزير  خليل،  حسن  عيل 
سياسية  وشخصيات  سليامن  ابو  كميل  العمل  وزير 
االجهزة  واقتصادية ورجال أعامل ومال وممثلني عن 

االمنية ومهتمني.

زنتوت
ثم  موىس،  الحاج  جويل  الزميلة  للمنتدى  وقدمت 
ألقى رئيس «كونفكس» رفيق زنتوت كلمة قال فيها: 
العامد  الجمهورية،  توافقا من قبل رئييس  «أن هناك 
عدم  لجهة  بري،  نبيه  النيايب  واملجلس  عون،  ميشال 
وتحقيق  املؤمترات،  تلك  توفرها  التي  الفرص  تفويت 
أكرب قدر من اإلستفادة ملصلحة اللبنانيني، ألن املرحلة 
ال تحتمل التأخري واملامطلة، لذلك نلمس إرصار رئيس 
مجلس الوزراء سعد الحريري عىل القيام بكل ما هو 
وانجاز  العمل»،  «اىل  حكومة  آليات  لتحفيز  مطلوب 
االقتصادية».   االصالحات  واجراء  العالقة،  امللفات  كل 
وكذلك  املايل،  اإلنتظام  يعيد  املوازنة  «اقرار  ان  وأكد 
مؤرشات  كلها  الكهرباء،  مشكلة  ملعالجة  خطة  وضع 

تشكل حافزا للدول املانحة عىل مواصلة دعمها لنا».
عىل  الضوء  لنسلّط  معكم،  اللقاء  «يتجدد  وتابع: 
االنعكاسات اإليجابية للمؤمترات الدولية، ولنخرج من 

عجز  يف  االول  السبب  يشكل  الذي  التجاري،  امليزان 
ميزان املدفوعات الذي تفاقم يف الفرتة االوىل من هذا 

العام حيث قارب امللياري دوالر امرييك».
امليزان  لتحسني  هيكلية  اصالحات  املطلوب  أن  وأكد 
التجاري وليس الكالم النظري عن تخفيض الفوائد فيام 

يزيد تفاقم العجز من االسباب التي تؤدي لرفعها.
بتمثيله،  أترشف  والذي  املرصيف،  القطاع  ان  وأضاف: 
تصويب  اعادة  ويف  االنقاذ  صناعة  يف  محايدا  ليس 
من  وما  والنمو.  النهوض  سكة  عىل  االقتصاد  مسار 
شك أن القطاع املرصيف اللبناين سيظّل ملتزماً مساندة 

الدولة مبؤّسساتها وسلطاتها الدستورية.
يف  اللبنانيني  مدخرات  يدير  املرصيف  «القطاع  وتابع: 
مناخ  برضب  استنزافه  عدم  ويجب  والخارج،  لبنان 
الثقة به وبفرض رضائب جائرة عليه صعبة االحتامل، 
الرضيبي  االزدواج  فرض  يف  املايض،  العام  حصل  كام 
عىل فوائد ايداعات املصارف، وهو امر مستغرب وغري 

موجود يف اي مكان يف العامل».
وقال إن «ما نسمعه من بعض االصوات التي تستهدف 
لتفاقم  كسبب  العام  الدين  يف  وتوظيفاتها  املصارف 
عجز املوازنة، بدالً من معالجة االسباب الحقيقية لهذا 
العجز، ينتج عنه يف املحصلة ابقاء الوضع دون معالجة 
خفض  اىل  يؤدي  مبا  املايل  املشهد  وتسميم  اسبابه 
العاملية  املالية  االسواق  واقفال  االئتامين  التصنيف 
حاجتها  فيه  تستمر  وضع  يف  الدولة  امام  واملحلية 

لالستدانة مجدداً».

سالمة
ثم تحدث حاكم مرصف لبنان رياض سالمة قائالً: «ان 
جديدة»،  رساميل  ضخ  إىل  بحاجة  اللبناين  اإلقتصاد 
مشريا اىل انه «يف سنة ٢٠١٨، كانت نسبة النمو تقارب 

الـ١٪ يف لبنان بينام قاربت يف املنطقة الـ٢٪».
ولفت اىل ان «الحصول عىل متويل محيل من املصارف 
للقطاع  املرصفية  فالقروض  صعوبة،  زاد  اللبنانية 

الخاص متثل ١١٠٪ من إجاميل الناتج املحيل».
من  جديدة  رزمة  أطلق  لبنان  مرصف  «ان  وأوضح 
دوالر  مليون   ٥٠٠ كاآليت:  موزعة  املدعومة  القروض 
اللبنانية  باللرية  سكنية  وقروض  اإلنتاجية  للقطاعات 
بقيمة ٢٢٠ مليون دوالر. وللسنة الثانية عىل التوايل، 
الخارج  يف  املقيمني  للبنانيني  لبنان  مرصف  خصص 
قروضا بلغ مجموعها هذه السنة ١٠٠ مليون دوالر». 
املمنوحة  القروض  استخدامات  من  «وانطالقا  وقال: 
اللبنانية،  باللرية  وليس  بالدوالر  املغرتبني،  للبنانيني 

نستنتج أن معظمها يستخدم لتملك مساكن».

من اليمين حلو، كيدانيان، زنتوت، الحسن، خليل، وابو سليمان
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«منتدى المال وا2عمال» تظاهرة اقتصادية برعاية الحريري

من اليمين عجاقة، زنتوت، الجراح، افيوني 

االنفتاح عىل دول الجوار العريب. فقد بينت السنوات 
القليلة املاضية أن لبنان يحتاج إىل املستثمر والسائح 

العربيني من أجل تحفيز اقتصاده».
وتابعت: «أكرث من مرة يف املايض قالها املجتمع الدويل 
للبنان بوضوح: «ساعدوا أنفسكم قبل ان نساعدكم»، 
لبنان  أن  ذلك  أيضا.  سيدر»  «مؤمتر  يف  رددها  وهو 
تطبيقه  يف  فشل  باالصالح،  السابق  يف  التزم  الذي 
ألسباب معلومة لن نكررها، ففقد بعض صدقيته أمام 

املجتمع الدويل».
لتطبيق  مهم  استحقاق  أمام  لبنان  «اليوم،  وقالت: 
ملساعدته  الدويل  الدعم  من  واالستفادة  اإلصالحات 
بناه  بناء  وإعادة  البنيوية  مشاكله  معالجة  عىل 

التحتية».

خليل
ثم القى وزير املال عيل حسن خليل كلمة اكد فيها 
ان اإلصالح، يف النموذج االقتصادي واإلصالح يف املالية 
العامة والعمل عىل ضبط هذا العجز وتحفيز النمو، 
هو بالدرجة األوىل حاجة ومطلب لبناين بغض النظر 
وعودها  لرتجمة  سيكون  التي  الدولية  املؤمترات  عن 

والتزاماتها انعكاس إيجايب أكيد عىل وضعنا. 
ما ميكن  الجميع حول  يلتف  أن  املطلوب  «ان  وأكد 
من  وغريها  العامة  املوازنة  يف  اجراءات  من  إقراره 
القرارات التي ال أحب ان أسميها قرارات غري شعبية 
سكة  عىل  البلد  تضع  مسؤولة  جريئة  قرارات  لكن 

معالجة أوضاعه االقتصادية واملالية».
وقال «شهر آذار وهذا ليس رسا، كان شهرا صعبا عىل 
مستوى تأمني السيولة، وهذا األمر إىل حد كبري متت 
شباط   ٢٤ منذ  الضجيج.  عن  بعيدا  بهدوء  معالجته 
إىل آخر آذار جمدنا إىل حد كبري أي حواىل ٩٩ ٪ من 
االنفاق الذي هو خارج عن الرواتب واألجور وخدمة 
املستشفيات  قطاعات  مستحقات  وسداد  الدين 
وستكون  واملقاولني  والصحة  االجتامعية  والشؤون 
األموال  رصفت  بعدما  قريبا  حساباتهم  يف  األموال 
طوال  املايض  األحد  يوم  عملت  لقد  لهم.  املخصصة 
مليار  يوازي ٧٠٠  ما  الغرض وقد ضخينا  لهذا  النهار 

لرية لذلك».

كيدانيان
بعد ذلك كانت كلمة وزير السياحة أواديس كيدانيان 
بني  السياحة  وزارة  «لوجود  رسوره  عن  أعرب  الذي 
جبابرة الوزارات السيادية، أي وزاريت املال والداخلية، 
يف هذا املنتدى»، داعيا «الدولة واملؤمترات التي تعقد 
من حجمه  الكايف  القدر  السياحي  القطاع  اعطاء  اىل 

الصغري».
الرعايا  سفر  عىل  املوضوع  الحظر  «برفع  وطالب 

أنه بإستطاعتنا إنجاز الوعود إذا امتلكنا اإلرادة وإذا 
بكل  االصالحات  إلنجاز  ودولة  شعبا  سوية  عملنا 
شفافية وان مننع الفساد يف البلد. صحيح أن مهمتنا 
العمل»  «إىل  كحكومة  واجبنا  لكن  سهلة  تكون  لن 
هو أن نحافظ عىل هذا التوافق وان نسهر عىل تنفيذ 
املصاعب وما  فبالرغم من  خطة اإلصالح بحذافريها. 
حتى  يستحق  االمر  أن  إال  تضحيات  من  تتطلب 
فيه  تكون  زاهر  مبستقبل  اللبنانيني  تطلعات  نحقق 
طموحات شبابنا متاحة يف بلدهم وبني اهلهم ال يف 

بالد االغرتاب».

الحسن
االقتصاد  «مستقبل  بعنوان  جلسة  عقدت  ذلك  بعد 
من  اول  وكانت  الداعمة».  املؤمترات  ظل  يف  اللبناين 
الحفار  ريا  والبلديات  الداخلية  وزيرة  فيها  تحدث 
كوزيرة  موقعي  من   (…)» قالت:  التي  الحسن 
أمن،  دون  اقتصاد من  ال  أقول:  والبلديات  للداخلية 
سليم،  واجتامعي  اقتصادي  وضع  دون  من  أمن  وال 
تنمية  دون  من  سليام  واجتامعيا  اقتصاديا  وال وضع 
دور  فيها  املحلية  والسلطات  للبلديات  يكون  محلية 
أساس. وبالتايل، فإن االقتصاد يبقى يف صلب مهمتي 
يف موقعي الحايل، ويجب أن يكون يف صلب عمل كل 

وزير، والعنوان الرئيس للحكومة مجتمعة».
مؤمترات  منذ  املانحة،  الدول  غالبية  «إن  وقالت: 
استعدادا  تبدي  كانت  اليوم،  اىل  و٣  و٢   ١ باريس 
ملساعدة لبنان وتطلب منه يف املقابل اتخاذ االجراءات 
البنيوية،  مشاكله  حل  شأنها  من  التي  االصالحية 
وزيادة  اإلنفاق  حجم  تخفيف  أجل  من  يعمل  وأن 
الواردات وتحفيز النمو. واليوم، اقول لكم، انه برصف 
النظر عن هذه املؤمترات، ال بد لحكومتنا الحالية ان 
وتضعه عىل  باالقتصاد  تنهض  تتخذ خطوات جذرية 
التي يجب ان  التعايف والنمو. هذه االجراءات  مسار 

تأيت من ضمن سلة متكاملة تكمن يف:
اوال: حل مشكلة عجز الكهرباء لوقف استنزافها مالية 

الدولة.
الدولة  التزام  تعكس  تقشفية  موازنة  اقرار  ثانيا: 
متوسط  اقتصادي  ماكرو  اطار  العجز ضمن  بتقليص 

االجل.
عمل  لتسهيل  بنيوية  اصالحات  وتنفيذ  اقرار  ثالثا: 
مبادرات  اتخاذ  خالل  من  وذلك  الخاص،  القطاع 

تخفف القيود أمامه وتطلق حركة االقتصاد الحر.
رابعا: السعي إىل إقامة مشاريع امنائية يف كل املناطق 

بحيث تشكل رافعة لها (…).
القاعدة  لتأمني  التحتية  البنى  يف  االستثامر  خامسا: 

االستثامرية للقطاع الخاص».
بسياسة  متمسكني  نبقى  ان  هو  «االهم  ان  وأكدت 
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فليتم تقديم هذه املساعدات بطريقة تحفزهم عىل 
العودة والخراج لبنان من دائرة هذا الرصاع الذي ال 

افادة لنا فيه مهام كانت طرق الحل».
واكد «اننا كقطاع خاص، ال نحبذ الدخول يف سجاالت 
عقيمة بل نطلب ان يكون لحكومتنا ووزرائها موقف 
الوطنية  املصيبة  هذه  حل  يف  للولوج  وموحد  ثابت 

والتي ال قدرة للبلد ان يتحملها بعد االن».
حتى  ألنه  الحدث،  هو  يبقى  سيدر  «مؤمتر  وقال: 
اآلن يشكل عىل املدى القصري، املعرب الوحيد لتنشيط 

االقتصاد واعادته اىل طريق التعايف والنهوض».
الحكومة،  مكونات  كل  بني  فعيل  «بتضامن  وطالب 
وترسيع وترية العمل خصوصا لجهة اقرار االصالحات 
التي هي الركيزة االساسية ألي عملية انقاذية، وكذلك 
النمو  وتحقيق  بالبلد  النهوض  مسار  عىل  للتقدم 

املستدام».
وجذرية  شجاعة  قرارات  «التخاذ  الجميع  ودعا 
واصالح   ،٢٠١٩ العام  مبوازنة  يتعلق  ما  يف  خصوصا 
مؤمتر  مشاريع  بتنفيذ  رسيعا  والبدء  الكهرباء  قطاع 

سيدر».

أفيوين
الحريري  الرئيس  ممثال  كلمة  أفيوين  الوزير  القى  ثم 
وقال انه «يف ظل التحديات التي تطالعنا ليس خافيا 
عىل أحد أن االقتصاد يف لبنان يحتاج إىل عملية إصالح 
جذرية إلعادة النهوض ولوضع البالد مجددا عىل سكة 
ألن  عمل،  فرص  وخلق  واالزدهار  االقتصادي  النمو 
ما  العمل»، وهذا  أولويتنا يف حكومة «إىل  هذه هي 
ينتظره منا كل لبناين...». ولفت اىل « تصدي الحكومة 
إقرار  دور  سيأيت  والحقا  الكهرباء  خطة  ملعالجة 
مبعالجتها  تعهدنا  التي  امللفات  من  وغريها  املوازنة 
لتكون رسالة إيجابية إىل اللبنانيني كافة وإىل املانحني 
األجانب والعرب بأن القوى السياسية يف لبنان تقف 
صفا واحدا وراء اإلصالحات التي جرى االتفاق عليها 
قبل عام يف باريس، رئيس الجمهورية العامد ميشال 
عون رئيس مجلس النواب نبيه بري الرئيس الحريري 
التي  االصالحات  كل  انجاز  عىل  الحريصني  أكرث  هم 
نحو  الرضوري  الطريق  النها  «سيدر»  مؤمتر  تضمنها 

النمو والنهوض».
قرارا  أخذنا  أننا  واليوم،  السابق  بني  «الفارق  وتابع: 
إقتصاد  بناء  إىل  واالنتقال  للسري باإلصالح  باإلجامع 
لقد  لبنان،  إلنقاذ  الحقيقي  الطريق  هو  ألنه  عرصي 
أقرينا باالمس خطة الكهرباء يف جو إيجايب وبناء بعد 
وأعضاء  الطاقة  وزارة  قبل  من  وجدي  دؤوب  عمل 
وكل  الخطة  دراسة  متابعة  املكلفة  الوزارية  اللجنة 
منلك  ال  ألننا  دليل  أبلغ  وهذا  السياسية،  املكونات 
الوقت للرتف السيايس. وأي تلكؤ أو إهامل سيعرض 
الرضر». وأكد وأن هناك إجامعا  إقتصادنا ملزيد من 
سياسيا عىل محاربة الخلل يف االقتصاد وإتفاقا ناجزا 
ان  يجب  «سيدر»  يف  املطلوبة  اإلصالحات  أن  عىل 
رضوري،  «اإلصالح  وقال:  اإلستثامرات».  تستبق 
كان  إن  النظر  بغض  به  نقوم  أن  علينا  وواجب 
أن  املستحيل  من  ألنه  ال،  أم  «سيدر»  مؤمتر  هناك 
إنفاق  برنامج  عىل  ترتكز  إصالحات  دون  من  نكمل 
استثامري بالبنى التحتية وإصالح مايل وخفض للعجز 
وإصالحات هيكلية لتحديث اإلدارة ومكافحة الفساد 
الخاص  القطاع  عمل  لتسهيل  الترشيعات  وتحديث 
من  القصوى  الفائدة  لتحقيق  قطاعية  وإصالحات 
لتطوير  اسرتاتيجية  ووضع  بالقطاعات  اإلستثامرات 

القطاعات اإلنتاجية وزيادة حجم الصادرات».
ال  للبنان  فرصة  هو  سيدر  «مؤمتر  ان  مؤكدا  وختم 
عىل  كحكومة  تصميمنا  هنا  ومن  نفوتها  ان  يجوز 
االنطالق بورشة العمل وعىل التنفيذ برسعة وفعالية 
و شفافية. وكلنا أمل ان حكومة «إىل العمل» ستثبت 

العرب واالجانب اىل لبنان»، مؤكدا «ان الوضع االمني 
اصبح أفضل بكثري من أهم العواصم يف العامل». وقال: 
املناطق  اىل  رعاياها  سفر  عن  الحظر  رفعت  «انكلرتا 
تقييمها  اعادة  جدي  بشكل  تدرس  وفرنسا  اللبنانية، 

حول سفر رعاياها اىل مناطق لبنانية».
واكد «ان عودة السياح تساعد عىل منو قطاع السياحة 
عىل  والدليل  االقتصاد،  وتحسن  عمل  فرص  وتؤمن 
ذلك ان حجوزات الفنادق «Full»، وقال: «يف نهاية 
العام سأرشح كيف كان القطاع السياحي، النني رجل 
ارقام. ورغم االنتقادات التي وجهت ايل حول العقد 
النمو  وضعنا  الننا  به  قمت  مبا  فخور  فأنا  بالرتايض، 

السياحي يف لبنان عىل السكة الصحيحة».
او  القطاع فاعال، فان املدخول  اضاف: «يف حال كان 
االنفاق السياحي سيصل اىل ٨ مليارات دوالر يف السنة 
كام حدث يف العام ٢٠١٠، خصوصا وان خطة ماكينزي 
تطرقت اىل أهمية القطاع السياحي واالستثامر فيه».

الجراح
املؤمترات  «مشاريع  بعنوان  جلسة  عقدت  ذلك  بعد 
فرصة إلنعاش اقتصاد لبنان» وقد ادارها رئيس مجلس 
ادارة مدير عام بنك لبنان واملهجر سعد أزهري والقى 
«تيل  أن  فيها  قال  كلمة  الجراح  جامل  االعالم  وزير 
املنتدى سلسلة مقررات أو توصيات لتحقيق الهدف 
األسايس منه». وتحدث عن «مقاربتني لألزمات التي 
يعاين منها البلد: مقاربة محلية ومقارنة عىل املستوى 
عقدت  التي  املؤمترات  من  «الواضح  وقال:  الدويل». 
هناك  أن  اآلن،  إىل   ١ باريس  من  لبنان  أجل  من 
الوضعني  وإنقاذ  ومساعدته  بلبنان  دوليا  اهتامما 
له من أهمية وميزات غري  فيه ملا  االقتصادي واملايل 
مناخ حرية  املنطقة من طاقات برشية،  موجودة يف 
ودميوقراطية وقدرة اللبناين عىل لعب أدوار كبرية يف 

املجالني االقتصادي واملايل».
املجتمع  نرى  عندما  املحيل،  املستوى  «عىل  أضاف: 
يف  نالقيه  أن  علينا  لبنان  مساعدة  يف  جادا  الدويل 
منتصف الطريق، فهناك الكثري من اإلصالحات الواجب 
القيام بها يف اقتصادنا ويف تطوير القوانني ويف ايجاد 
االستقرار  وكذلك  املشاريع،  لقيام  سهلة  أعامل  بيئة 
األمني والسيايس الذي يساعد يف جلب االستثامرات 
وتكبري االقتصاد، إىل إجراءات علينا اتخاذها وال تقبل 

التأجيل».
ولفت إىل أن «الحكومة أقرت خطة الكهرباء بخفض 
إىل  وصوال  سنوات   ٥ أو   ٤ خالل  وتصفريه  العجز 

تحقيق دخل من الكهرباء».
واتخاذ  الدين  كلفة  خفض  «وجوب  عن  وتحدث 
الرواتب واألجور رمبا تكون  تكلفة  اجراءات ملعالجة 
«اقرتاح  إىل  السياق  هذا  يف  الفتا  وموجعة»،  قاسية 
إىل  العامة  السلطات  مخصصات  خفض  املال  وزير 

النصف».
عىل  اتخاذها  الواجب  «اإلجراءات  ان  عىل  وشدد 

قساوتها قد تكون الفرصة األخرية».
وأمل «استكامل اإلجراءات بعد إقرار خطة الكهرباء 
أمس (األول) بهدف خفض عجز املوازنة فعال ال قوال، 
فرص  لخلق  االقتصاد  حجم  تكبري  كيفية  يف  والنظر 

عمل لنحو ٢٥ الف خريج جامعي سنويا».

أفيوين
خلفية  «أن  فيها  قال  مداخلة  أفيوين  الوزير  وقدم 
إنعقاد مؤمتر «سيدر» سببها حرص دويل عىل إستقرار 
لبنان يف ظل الوضع االقتصادي الصعب الذي يعيشه 
من  ووعي  وإنعكاساتها  السورية  االزمة  بدء  منذ 
لبنان  بني  الثقة  من  عهد  إلقامة  اللبنانية  الحكومة 

واملجتمع الدويل».

التتمة على الصفحة ١٧ n



«منتدى المال وا2عمال» تظاهرة 

ا2سمر التقى وفدا من منظمة 
العمل الدولية: تشديد على التعاون

لجنة الصحة ناقشت اقتراح 
تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة 

لجنة االشغال تابعت موضوع 
تلوث الليطاني والسبل االيلة لوقفه 

لجنة الصحة خالل االجتماع

لجنة االشغال مجتمعة 

لذلك نحاول ان نحد من عدد الذين يدخلون اىل هذه 
الكليات واىل عدم اعطاء إذن بفتح جامعات او كليات 

ضمن هذه لالختصاصات بحيث باتت هناك تخمة».
وتابع: «هذا االقرتاح درسناه  وحصل نقاش مستفيض 
اىل  تحويله  وجرى  الرتبية  لجنة  عليه  وافقت  بعدما 
لجنة الصحة وحصل اتفاق يف اللجنة عىل ان اي شخص 
يريد متابعة دراسة الصيدلة عليه ان يكون حاصال عىل 
عالمة ٢٠/١٤ يف الثانوية العامة. ايضا هذه ال تكفي، 
وعليه ان يتقدم المتحان جدارة واذا نجح وحصل عىل 
٢٠/١٤ فيحق له الدخول ضمن الذين تحددهم وزارة 
ووزارة  الصيادلة  نقابة  مع  العايل  والتعليم  الرتبية 
الصحة اىل أي مدى لبنان يف حاجة عدد من الصيادلة 
ألن الجامعة تخرج تقريبا ٤٩٠ داخل لبنان عدا الذين 
سيأتون من الخارج وينجح افرتاضا ٢٠٠ صيديل يجري 
الجدارة  امتحان  يف  نجحوا  الذين  من   ٢٠٠ اول  اخذ 

والذين حصلوا عىل عالمة ٢٠/١٤».
من  حيزا  اخذ  العدد  تحديد  موضوع  «إن  واضاف: 
النقاش، اذ اعرتض بعض الزمالء عىل تحديد العدد، ثم 
بعد النقاش املستفيض جرى توافق عىل تحديد العدد. 

والشؤون  والعمل  العامة  الصحة  لجنة  عقدت 
االجتامعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور 
النواب: ماريو عون، امني رشي، عدنان طرابليس، عيل 
املقداد، محمد القرعاوي، بكر الحجريي، فادي عالمة، 

سليم خوري، والكسندر ماطوسيان.
االمني  غسان  الدكتور  الصيادلة  نقيب  ايضا  وحرض 

وعضو مجلس النقابة الدكتور زياد نصور. 
اللجنة  «ناقشت  عراجي:  النائب  قال  الجلسة،  وبعد 
اقرتاح قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعدما درسته خالل 
اربع جلسات. وكام تعلمون، وبحسب دراسة وضعتها 
نقابة الصيادلة، فان عدد الصيادلة يف لبنان وصل اىل 
كالم  وهناك   ،٣٠٠٠ الصيدليات  وعدد  صيديل   ٨٠٠٠
االوضاع  بسبب  لالقفال  قابلة  الصيدليات  بعض  ان 
االقتصادية. وهناك بطالة كبرية عند الصيادلة، ولذلك 
كان اقرتاح قانون خفض العدد لناحية الذين يدخلون 
اىل كلية الصيدلة، وهذه بداية، اي انه سيجري تحديد 
اعداد  ايضا  نحدد  وقد  الصيادلة.  اىل  بالنسبة  العدد 
الطبية ألن  املهن  اختصاصات  ومعظم  االسنان  اطباء 
عمال.  يجدون  ال  الخريجني  من  كبرية  اعدادا  هناك 
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لتنفيذ  انطالق  نقطة  شكل  «سيدر»  «مؤمتر  ان  وأكد 
اسرتاتيجية تختلف عن االسرتاتيجية السابقة، مل يطلب 
لبنان خالله املنح، بل كان التحول جذريا عندما طلب 
الدعم لوضع االقتصاد عىل أسس متينة ومل يطلب لبنان 
مشاريع  يف  االستثامر  طلب  بل  العامة  للاملية  خالله 
معينة حيوية ومنتجة وتم إدخال آلية ملتابعة التزاماته 
ليك يضمن مساهمة األطراف يف املدى الطويل والرتكيز 

عىل مشاريع قابلة للتنفيذ واالستثامر».
وقال: «ان االصالحات التي عرضتها الحكومة اللبنانية 
ننفذها،  ان  ونريد  للبنان  «سيدر» رضورية  مؤمتر  يف 

ألننا نؤمن بأنها مفيدة وملحة».

ابو سليامن
من جهته، تحدث وزير العمل كميل ابو سليامن عن 
«حاجةالبلد امللحة اىل اإلصالحات يف القطاعات املالية 
واالقتصادية» عارضاً وجهة نظره يف حل هذه األمور. 
مليون دوالر،  بقيمة ٤٥٠  أن «هناك قرضاً  اىل  وأشار 
لخلق الوظائف وإيجاد فرص عمل للبنانيني من أجل 

تحفيز اليد العاملة اللبنانية».

  عجاقة الذي رشح دور الدولة يف اللعبة االقتصادية 
للعبة  ومراقب  منظّم  ُمّرشع،  دور  للدولة  أن  وقال 
تُعطي  اإلقتصادية  النظرية  أن  وأضاف  األقتصادية. 
الدّولة دوًرا إضافًيا هو إعادة توزير الرثوات من خالل 
الرضائب والخدمات. وقال أن التمويل األسايس للدّولة 
يف  إستفحلت  اللبنانية  الدّولة  لكن  الرضائب  من  هو 
اإلستدانة من املصارف بسبب إنفاقها الضخم وبالتايل 

أصبحت تُنافس القطاع الخاص عىل أموال املصارف.
إىل  األوىل  بالدرجة  يعود  االقتصاد  تراجع  أن  وقال 
غياب اإلستثامرات منذ بدء األزمة السورية وال مُيكن 

أن يكون هناك منو إقتصادي من دون إستثامرات.

وعرض إىل مراحل مؤمترات باريس ١، ٢ و٣ كام ومؤمتر 
عىل  اإلرسائييل  العدوان  بُعيد  إنعقد  الذي  ستوكهومل 
التي  املبالغ  باألرقام  ُمفّصًال   ٢٠٠٦ العام  يف  لبنان 

إستحصلت عليها الحكومات.
الناحيتني اإلستثامرية  وتناول بعدها مؤمتر سيدر من 
واإلصالحية وفصل املشاريع املُدرجة يف ورقة الحكومة 
اللبنانية ويف املقابل عرض اإلصالحات املطلوبة والتي 
املالية،  الحوكمة  الفساد،  (محاربة  فئات  إىل  قّسمها 
إصالح القطاع العام...) وتطّرق إىل بعض املشاريع التي 

مُيكن القيام بها لدعم مشاريع سيدر.
وأظهر يف النهاية النمو املُتوّقع من مؤمتر سيدر والذي 
 ٪٧ إىل  و٥  األوىل  الثالثة  السنني  يف   ٪٢ إىل  بـ١  قّدره 

الحًقا إذا ما تفاعل اإلقتصاد إيجابًيا.
وقال أن لبنان ليس ُمفلًسا بل عنده مشاكل يف ماليته 
العامة ُمتفائًال مبوسم سياحي واعد مع ٣٠٠ إىل ٥٠٠ 

الف سائح سعودي هذا العام.

حواط
ثم تحدث النائب زياد حواط الذي لفت اىل أن «نصف 
أقرت  التي  والخطة  الكهرباء،  من  هو  العام  الدين 
أمس، نتمنى أن تكون «شباك أمل» للخروج من هذه 
الدوامة، دوامة العجز، مضيفاً»الشعب اللبناين هو من 
يتكلف باالعباء وليس الدولة»، ومشدداً عىل ان «علينا 
القيام باالصالح االداري وتطهري االدارات من الوظائف 
الالمركزية  باعتامد  إال  حل  أي  يوجد  وال  الوهمية، 
منها  القطاعات،  ملعالجة  اساسا  تضع  التي  االدارية، 

الكهرباء والنفايات، وأزمة السري والنقل املشرتك».

استقبل رئيس االتحاد العاميل العام بشارة األسمر، يف 
حضور نائب الرئيس حسن فقيه امس يف مقر االتحاد، 
املدير  نائب  برئاسة  الدولية  العمل  منظمة  من  وفدا 
العام للمنظمة غريغ فيانز يف حضور املديرة اإلقليمية 
ملكتب املنظمة للدول العربية يف بريوت رىب جرادات 
يف  املنظمة  مكتب  يف  العاملية  األنشطة  ومسؤول 

بريوت مصطفى سعيد.
وعدد األسمر «جملة املصاعب التي يتعرض لها العامل 
من رصف تعسفي وعدم تطبيق قانون العمل وغياب 
تفتيش العمل والحاجة إىل تعديالت عىل قانون العمل 
مبا يتوافق مع املعايري الدولية».واعتربت جرادات من 
العام رشيك أسايس وبالغ  جهتها أن «االتحاد العاميل 
األهمية ويبذل جهودا رائعة مع املنظمة يف أكرث من 
نقاش  يف  للمساعدة  املكتب  استعداد  مبدية  مجال»، 
العاميل  االتحاد  طلبات  كل  ويف  العمل  قانون  تعديل 

العام».
للمساهمة  املنظمة  «استعداد  فيانز  أكد  جهته،  من 

بكل إمكاناتها يف تعزيز الحوار الثاليث الذي يهدف إىل 
التوصل لحلول عملية للمشكالت». وشدد عىل أهمية 
عىل  فعلية  إصالحات  «لتحقيق  النقابية  الحرية  دور 
وأكد  االجتامعي».  االستقرار  يعزز  مبا  العمل  قانون 
«استعداد  عىل  مشددا  العمل،  قانون  إنفاذ  أهمية 
يف  العمل  وزارة  دور  تعزيز  عىل  للعمل  املنظمة 

التفتيش بالتعاون مع النقابات العاملية».
االجتامعية،  والحامية  التقاعد  قانون  اىل  بالنسبة  أما 
من  االستفادة  أهمية  عىل  العام  املدير  نائب  فشدد 
العامل  اتحادات  سائر  يف  للمنظمة  الدولية  الخربة 
السوريني،  النازحني  منها». ويف ملف  اإلفادة  ورضورة 
سوى  املوضوع  يف  للمنظمة  مبارش!  دور  «ال  أن  أكد 
إىل  عودتهم  انتظار  يف  النازحني  تأهيل  عىل  العمل 

بالدهم للنهوض بها وإعامرها». 
التعاون  «رضورة  الطرفان  أكد  االجتامع  نهاية  ويف 
والتواصل مبا يسهم يف تحقيق العمل الالئق والعدالة 

االجتامعية».

واملياه  والطاقة  والنقل  العامة  االشغال  لجنة  عقدت 
نجم  نزيه  النائب  اللجنة  رئيس  برئاسة  امس  جلسة 

وحضور املقرر النائب حكمت ديب.
«تابعت اللجنة بحث موضوع تلوث نهر الليطاين والسبل 
االيلة لوقفه، فإستمعت اىل وزير الصناعة ووزير البيئة 
ومدير عام وزارة الصحة واملحافظني املعنيني ومدير عام 
حلها  وسبل  واملعوقات  املشاكل  حول  الليطاين  مصلحة 

وبخالصة النقاش اوصت اللجنة مبا ييل:
وكافة  املستشفيات  إلزام  الصحة  وزارة  من  الطلب   -
العائدة  الطبية  النفايات  مبعالجة  الصحية  املؤسسات 

لها تحت طائلة االقفال.
- منح إستثناءات لتأمني الساحة الالزمة النشاء محطات 

معالجة النفايات السائلة يف املستشفيات واملؤسسات 
االمكنة  توفر  املصنفة، يف عدم  واملؤسسات  الصناعية 

واملساحات املطلوبة مبوجب قوانني البناء.
- تفعيل االجراءات التنفيذية الرامية اىل تطبيق القوانني 
يف كامل حوض الليطاين من خالل القرار رقم ٢٠١٩/٤٣ 

الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ ٤-٣-٢٠١٩.
- تشجيع الرشاكة مع القطاع الخاص يف مجال معالجة 
الحامية  وتوفري  وغريها  والصناعية  الطبية  النفايات 

الالزمة له.
آلية  حول  قرار  إصدار  املالية  وزارة  من  الطلب   -
الذين  لالشخاص  الرضيبي  التخفيض  من  االستفادة 

يقومون بنشاطات تحافظ عىل البيئة.
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