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تقرير

منذ حواىل اربعني عاما، ومدينة دافوس تُعترب، ال سيام خالل فرتة انعقاد منتدى 
االقتصاد العاملي فيها، مركزا لتجّمع اغنياء العامل وقادته يف جبال سويرسا، يف توجه 

اىل دعم الشعار الرسمي للمنتدى: التزام تحسني حالة العامل

صناع  كبار  دافوس.  يف   كان  الجميع 
واالعالم  واالقتصاد  السياسة  يف  القرار 
الحليفة  الدول  وكذلك  حارضين،  كانوا 
جميعهم  املتخاصمة.  وحتى  والصديقة 
العاملي  االقتصادي  املنتدى  يف   شاركوا 
الذي انعقد يف 23 كانون الثاين عىل مدى 
اربعة ايام هناك، وكان هذا العام تحت 
عامل  يف  مشرتك  مستقبل  "خلق  عنوان 
ممزق"،  تحت شعار عريض هو "تفقد 
لالنقسامات  العملية  والحلول  االسباب 
واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 

العاملي". املجتمع  تواجه  التي  املتنوعة 
غنية  املؤمتر  اعامل  يف  املشاركة  كانت 
هذا العام، بحيث حرضه اكرث من ثالثة 
 350 حوايل  بينهم  من  شخصية  االف 
دول  رؤساء  معظمهم  حكوميا  مسؤوال 
اىل  اضافة  وحكومات ووزراء مختصني، 
رؤساء ومدراء منظامت دولية مرموقة 
واالمم  الدويل،  النقد  صندوق  مثل 
العاملية،  التجارة  ومنظمة  املتحدة، 
املنظامت  من  وغريها  الدويل  والبنك 
رؤساء  عن  فضال  الدولية  واملؤسسات 

العاملية. الرشكات  كربيات 
دافوس.  يف  حارضا  كان  ايضا  لبنان 
يحاول  مثله  لبلد  جدا  مهمة  فاملناسبة 
الجغرايف  ان يعّوض صغر حجميه  دامئا 
املحافل  يف  حضوره  بقوة  واالقتصادي 

الدولية. 
الحكومة  رئيس  الرسمي  لبنان  مثل 
اىل  معه  حمل  الذي  الحريري  سعد 
والثاين  سيايس  االول  ملفني،  دافوس 
سلسلة  خالل   اثارهام  وقد  اقتصادي. 
اللقاءات الثنائية واملوسعة التي عقدها 

المدينة السويسرية الجميلة تتحّول الى موقع محّصن
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التقاهم عىل  مع مسؤولني دوليني كبار 
هامش اعامل املنتدى.

ان  تأكيد عىل  كان  السيايس  الشأن   يف 
يف  لبنان  سيفيد  الذي  الوحيد  االمر 
االلتزام  استمرار  هو  الحالية  املرحلة 
من  بالنفس  الناي  بسياسة  الكامل 
اللبنانية  السياسية  املكونات  كل 
عن  لبنان  تحييد  عىل  العمل  ومتابعة 
به،  املحيطة  االقليمية  الرصاعات  كل 
اي  يف  لبناين  طرف  اي  تدخل  وعدم 
الحروب  او  او الرصاعات  النزاعات  من 
التي تدور يف املنطقة. واكد املسؤولون 
رضورة   عىل  االطار  هذا  يف  الدوليون 
القرار  هذا  لبنان  التزام  استمرار 
االستقرار  تعزيز  عىل  العمل  ومتابعة 
مؤكدين  لبنان،  به  ينعم  الذي  االمني 
عزمهم االستمرار يف  تقديم كل الدعم 
اللبنانية  االمنية  والقوى  للجيش  الالزم 

وخاصة من خالل مؤمتر روما 2-.
املؤمتر  انعقاد  فشّكل  اقتصاديا،  اما 
فرصة للبنان الطالع الرأي العام الدويل، 
والدول  املالية  املؤسسات  وخاصة 
للخطة  العريضة  العناوين  عىل  املانحة 
الحكومة  اعدتها  التي  االقتصادية 
قريبا  طرحها  تنوي  والتي  اللبنانية 
رئيس  وحمل    ، الوزراء  مجلس  عىل 
دافوس  اىل  امللف  هذا  معه  الحكومة 
التي  اللقاءات  طاولة  عىل  ووضعه 
واملؤسسات  الدول  ممثيل  مع  اجراها 
كبري  تأثري  لهم  ممن  والدولية  االممية 
النعقاد  الجارية  التحضريات  عىل  
لبنان،  ينتظرها  التي  املؤمترات  سلسلة 
نيسان  مطلع  باريس  مؤمتر  واهمها 

 "1 "سيدر  مبؤمتر  واملعروف  املقبل، 
واالقتصاد،  التنمية  لدعم  االستثامري 
ومؤمتر "روما 2" املقرر عقده يف الثامن 
والعرشين من شباط واملخصص لتقديم 
االمنية  والقوى  للجيش  الدويل  الدعم 
سيعقد  الذي  النازحني  ومؤمتر  اللبنانية 

يف "بروكسيل 2-" يف اذار  املقبل.
عرض  اللقاءات  هذه  خالل  وجرى 
لبنان  يف  العام  للوضع  مفصل 
واالجتامعية  االقتصادية  والتحديات 
تفاقمها  ومدى  يواجهها،  التي  الكبرية 
االخرية، خاصة يف ظل وجود  االونة  يف 
السوريني  النازحني  من  الكبرية  االعداد 
ذلك  يشكله  وما  اللبنانية  االرايض  عىل 
والبنى  االقتصاد  عىل  كبري  ضغط  من 

لبنان. العامة يف  التحتية والخدمات 
املشاكل  بطرح  لبنان  يكتف  مل 
يعاين  التي  واالجتامعية  االقتصادية 
رشح  الحكومة  رئيس  ان  اذ  منها، 
سبل  التقاهم  الذين  للمسؤولني  
للبنان  ومؤسساتهم   بالدهم  مساعدة 
هذه  يف  الخاص  القطاع  ميكن  وما 
يف  للمساهمة  بها  يقوم  ان  الدول 
االستثامري  االنقاذ  برنامج  انجاح 
ان  اذ  الصحيحة،  السكة  عىل  ووضعه 
الزاوية العادة  الربنامج ميثل حجر  هذا 
تنفيذه  شأن  ومن  االقتصادي  النهوض 
خاصة  جدا  ايجايب  بشكل  ينعكس  ان 
املتوقع  من  الذي  لبنان  يف  النمو  عىل 
الخطة  هذه   .%7 حوايل  اىل  يصل  ان 
البنى  تعتمد بشكل اسايس عىل تدعيم 
لبنان،  يف  العامة  والخدمات  التحتية 
امام  العمل  فرص  يف  منو  خلق  وعىل 

مرتفعة. مبعدالت  اللبنانيني 
املجتمع  دعم  الحكومة   رئيس  وطلب 
اعطاء  خالل  من  الربنامج  هذا  الدويل 
بآجال  جدا  ميرسة  وقروضا  منحا  لبنان 

فرتات  مع  عاما  ثالثني  اىل  متتد  طويلة 
سامح تصل اىل عرش سنوات، واملساعدة 
من  عدد  يف  الخاص  القطاع  حض  عىل 
من  الكثري   تنفيذ  يف  املشاركة  الدول 
فيها  االستثامر  له  ميكن  التي  املشاريع 
االن،  خصوصا بعد اقرار قانون الرشاكة 
العام والخاص يف مجلس  القطاعني  بني 

النواب. 
كانت اجتامعات دافوس مناسبة التقى 
االقتصاد  الحكومة ووزير  رئيس  خاللها 
رجال  من  كبريا  عددا    خوري   رائد 
دول  يف   املنترشين  اللبنانيني  االعامل 
رفيعة  مناصب  تبوأوا  والذين  العامل، 
وتم  فيها،  يعملون  التي  الرشكات  يف 
االستثامرية  االنقاذ  اطالعهم عىل خطة 
الدور  وعىل  باريس،  يف  ستعرض  التي 
خالل  من  يلعبوه  ان  لهم  ميكن  الذي 
تحقيق  يف  ميثلونها  التي  املؤسسات 
يف  الخاص  للقطاع  وفعالة  كبرية  رشاكة 

التي ستطرح. املشاريع 
املجتمع  لدى  جدية  نية  لبنان  وملس 
يظهر  ان  رشط  ملساعدته،  الدويل 
االصالحات  تحقيق  اللبنانيون جدية يف 
االقتصادي  للنهوض  املطلوبة  املكملة 
االعامل  بنية  وتحسني  واالجتامعي 
املجتمع  ابدى  كام  النمو.  وتفعيل 
خطته  لبنان  وضع  اىل  ارتياحه  الدويل 
البنك  مع  بالتعاون  االقتصدي  لالنقاذ 
وكربى  الدوليني  النقد  وصندوق 
الذي  االمر  العاملية،  املالية  املؤسسات 
لدى  ارتياحا  ينعكس  ان  شأنه  من 
اكرب  ثقة  يعطي  وان  املانحة  الدول 

للمستثمرين. 
"خلق  العام  لهذا  املؤمتر  عنوان 
يصلح  ممزق"  عامل  يف  مشرتك  مستقبل 
للتحديات  عريضا  عنوانا  يشكل  الن  
املرحلة  يف  خاصة  لبنان  يواجهها  التي 
مستقبل  خلق  يحاول  فهو  الراهنة. 
فيه  اللبنانيني،  للمواطنني  مشرتك 
الوقت  يف  عمل  وفرص  ومنو  بحبوحة 
حول  من  املنطقة  فيه  تشهد  الذي  

كبريا. تفككا 

كام الكوتا النسائية حارضة يف لبنان، كذلك يف دافوس هذه السنة. اذ ان املالحظ يف دورة املنتدى 
وزراء  ورئيسة  الغارد،  كريستني  الدويل  النقد  صندوق  كمديرة  فيها،  النساء  ترؤس  العام  هذا 
الرنويج إرنا سولربغ، ورئيسة رشكة أي.يب.أم جيني روميتي، إىل جانب إزابيل كوترش رئيسة رشكة 
انجي للطاقة الفرنسية، وفابيوال جيانويت الفيزيائية االيطالية واملديرة العامة ملركز يس.إي.أر.أن 
للفيزياء الجزئية، وتشيتنا سينها مؤسسة بنك النساء، والتعاونية الزراعية مان دييش، وشارون 

بورو االمني العام لالتحاد الدويل لنقابات العامل.
يأيت ذلك ردا عىل انتقادات سابقة للمؤمتر بأنه يفتقر اىل متثيل نسايئ واف، اضافة اىل ان املنتدى 
قال يف تقرير سابق ان حصول املرأة عىل اجر مساٍو للرجل ومتثيلها بنسبة مساوية للرجال يف 

مكان العمل يحتاج اىل 217 عاما، ما يكشف عن فجوة اقتصادية بنسبة %58.

تأسس منتدى االقتصاد العاملي عام 1971 مع مهندس واقتصادي املاين هو الربوفسور كالوس 
الوقت وشمل  العامل سياسيني واقتصاديني، تحّول مع  شواب Klaus  Schwab  بتجّمع لقادة 
حضوره فنانني ونشطاء يف نقابات العامل ومفكرين وغريهم، حتى اصبح دافوس يف يومنا الحارض 
حدثا كبريا يضم ما يزيد عن 2500 مشارك من حواىل 100 دولة، ومئات الصحافيني وحواىل 50 

رئيس دولة أو حكومة والعديد من السياسيني. 
يوما مركزا التخاذ  انه مل يكن  والتحاور، مع   للحديث  العاملي مكانا  االقتصادي  املنتدى  يعترب 
القرارات املهمة. لكنه  مّهد لكثري من االمور االساسية، نذكر منها عىل سبيل املثال اتفاق التجارة 
الحرة المريكا الشاملية التي تربط بني الواليات املتحدة وكندا واملكسيك NAFTA التي كانت 

نتيجة محادثات بدأها القادة السياسيون يف دافوس.
كذلك ساعد املنتدى عىل ايقاف حرب محتملة عام 1997 بني تركيا واليونان من خالل اجتامع 

رئيس الوزراء الرتيك آنذاك تورغوت اوزال بنظريه اليوناين اندرياس باباندريو.

كوتا نسائية

املنتدى

رئيس الحكومة سعد الحريري يف حوار عىل هامش مؤمتر دافوس.


