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االصالح ثم االصالح ثم االصالح. هذه الكلمة املفتاح ترددت يف كل عبارة قيلت خالل املؤمتر االقتصادي للتنمية يف لبنان الذي 
بات يعرف بـ"سيدر". هدف املؤمتر اىل دعم خطة استثامرية طموحة وضعتها الحكومة اللبنانية العادة النهوض باالقتصاد 

يف هذه الفرتة الحرجة 

شكل مؤمتر "سيدر" محطة ثانية بعد املحطة 
دعم  مؤمتر  مع  روما،  يف  بدأت  التي  االوىل 
وتليها  اللبنانية،  والعسكرية  االمنية  القوى 
ثالثة تعقد يف بروكسل تخصص لدعم الدول 

السوريني. للنازحني  املضيفة 
نيسان   6 يف  انعقد  الذي  املؤمتر  هذا  حظي 
يف باريس باهتامم دويل وفرنيس استثنائيني، 
اميانويل  الفرنيس  الرئيس  اعامله  اختتم  اذ 
ان  فيها  قال  شاملة  بكلمة  شخصيا  ماكرون 

"لبنان كنز يجب ان نحافظ عليه". 
لبنان اىل املؤمتر رئيس الحكومة  ترأس وفد 
 48 من  اكرث  فيه  وشاركت  الحريري،  سعد 

التوافق السياسي وانطالق املؤسسات الدستورية
إشارة إستبق فيها لبنان مؤتمر "سيدر"

تقرير
راغدة صافي

raghida.ss@gmail.com

للقطاع  ممثلني  اىل  دولية،  ومنظمة  دولة 
الخاص واملجتمع املدين، وصناديق استثامرية 

ومالية عربية ودولية.
الالفت هو ما مل يقل بشكل علني. فاملجتمع 
لبنان  اىل  واضحة  رسالة  اوصل  الدويل 
مفادها انه مل يعد مستعدا العطاء االقتصاد 
ينفذ  مل  اذا  االموال  من  مزيدا  اللبناين 
اتخاذ  لجهة  ثقة،  قواعد  الرساء  تعهداته 
وعملية  جدية  بنيوية  اصالحية  خطوات 
القروض ستكون مرشوطة  الفساد.  ملكافحة 
اي  عىل  الحقة  وبرقابة  مسبقة،  باصالحات 

مرشوع يجري متويله.

رئيس  مستشار  التقت  العام"  "االمن 
الدكتور  االقتصادية  للشؤون  الحكومة 
منذ  امللف  هذا  متابعة  املكلف  املنال  نديم 

اللحظات االوىل النطالق فكرة عقده. 

مؤمتر  انعقاد  فكرة  انطلقت  كيف   ■ 
"سيدر"؟

□ انطلقت الفكرة االساسية يف مؤمتر لندن 
وحينها  سالم،  متام  الرئيس  حكومة  خالل 
لبنان  يف  النازحني  ازمة  ان  املجتمعون  رأى 
انسانية فقط، بل تخطت ذلك  ازمة  تعد  مل 
وتحولت اىل ازمة تنموية تنال من استقرار 

لبنان. بالتايل كان هناك اجامع لدى املجتمع 
الدويل عىل ان يحول مساعداته اىل لبنان من 
مساعدات انسانية اىل مساعدات تنموية. تم 
لبنان  واخذ  لها،  صغرية  آليات  وضع  حينها 
استثامري  برنامج  اىل  وحولها  الفكرة  هذه 
السنوات  مدى  عىل  متتد  متكاملة  رؤية  مع 
خاص  مؤمتر  عقد  وتقرر  املقبلة،  العرش 
مع  لبنان  يف  االقتصادي  الوضع  راجعنا  لها. 
جوانبه،  مختلف  من  الدويل  النقد  صندوق 
درسناها  احتامالت،  اربعة  امامنا  وكانت 
جميعها لنختار احتامال من بينها: االول ان ال 
نقدم عىل اي خطوة، الثاين ان نقوم باصالح 
استثامري  برنامج  وضع  الثالث   فقط،  مايل 
برنامج  وضع  الرابع  مايل،  اصالح  دون  من 
استثامري مع اصالح مايل. توصلنا اىل خالصة 
ان االحتامل االخري هو االفضل للبنان، وهو 

ما تم اعتامده.

■ من وضع هذه الرؤية؟
اعترب  الحالية  الحكومة  تشكيله  منذ   □
الرئيس الحريري ان هذا املوضوع مهم جدا، 
اهمية خاصة واستثنائية، وطلب  اواله  وقد 
 مني ان اتواله واعمل عليه واحوله اىل ملف 

متكامل بالتعاون مع املجتمع الدويل.

للخطة، وعىل  الرئيسية  ■ ما هي االهداف 
ماذا ترتكز؟

الرؤية  هذه  اللبنانية  الحكومة  وضعت   □
فرص  وخلق  والنمو  االستقرار  اجل  من 
اسايس، وهي  بشكل  اللبناين  للشباب  العمل 

ترتكز عىل اربعة بنود اساسية: 
اوال:  برنامج انفاق استثامري للبنى التحتية.

ثانيا: اصالح مايل مبعدل 1% سنويا.
االدارة  لتحديث  هيكلية  اصالحات  ثالثا: 
الترشيعات  وتحديث  الفساد  ومكافحة 
قطاعية  واصالحات  الخاص،  القطاع  لعمل 
االستثامرات  من  القصوى  الفائدة  لتحقيق 

بالقطاعات.
رابعا: اسرتاتيجيا لتطوير القطاعات االنتاجية 

وزيادة حجم الصادرات.

السياسية  القوى  مع  تشاورتم  هل   ■
اللبنانية لوضع هذا الربنامج؟

توافق  اوسع  عىل  الربنامج  هذا  حصل   □
جميع  مع  اجتمعنا  لبنان.  تاريخ  يف  سيايس 
من  بلدية   1200 ومع  السياسية  القوى 
مختلف املناطق اللبنانية لبلورة هذه الرؤية 
خط  عىل  اولوياتها.  وترتيب  ومناقشتها 
مواز، قام مجلس االمناء واالعامر والوزارات 
املختصة واالستشاري دار الهندسة عىل مدى 
ومناقشة  الالزمة  االتصاالت  باجراء  اشهر 
كل املشاريع املطروحة والرضورية وامللحة، 
وقد متكنا من تجميع كل املشاريع املوضوعة 

شاملة  خطة  اطار  يف  االدراج  ووضعها  يف 
يف  عرضنا  وقد  مراحل،  ثالث  عىل  مقسمة 

باريس املرحلة االوىل منها.

■ دوليا، من ساعد عىل وضع هذه الرؤية؟
الدويل  البنك  من  اتت  الكربى  املساهمة   □
صوابه  واكد  الربنامج  عىل  اطلع  الذي 
واهميته لتنمية لبنان، كذلك اضاف صندوق 
هذه  عىل  جدا  اساسية  اضافة  الدويل  النقد 
الرؤية، اكد من خاللها انه اذا مل تتم مواكبة 
كل  فان  مالية  باصالحات  الربنامج  هذا 
اضفنا  لذلك  كافيا،  يكون  لن  به  نقوم  ما 
املايل  لالصالح  الصندوق  بندا  مع  بالتعاون 

املطلوب النجاح الربنامج.

يف  املتوازن  االمناء  الربنامج  يراعي  هل   ■
لبنان؟ 

ان  اىل  وضوح  بكل  تشري  االرقام   □
املصنفة  للمناطق  املخصصة  االستثامرات 

لن تواجه الحكومة
اي مشكلة في اولويات 

املشاريع

تم اخذ االحرف االوىل من اسم املؤمتر بالفرنسية عىل الشكل التايل:
 Conférence Economique pour le Développement, par les Réformes et avec

les Entreprises

من اين اتت تسمية CEDRE؟

الرئيسان اميانويل ماكرون وسعد الحريري يتوسطان الوفد اللبناين.

مستشار رئيس الحكومة للشؤون االقتصادية الدكتور نديم املنال.
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باملحرومة يف لبنان كبعلبك والهرمل وعكار 
بنسبة  استثامرات  عىل  حصلت  قد  وغريها، 
مبناطق  مقارنة  اكرث  مرات  ثالث  اىل  مرتني 

اخرى. 

لتنفيذ هذه  التي ستتبع  ■ ما هي االولوية 
املشاريع؟

متويال  سيدر  مؤمتر  اّمن  لله،  الحمد   □
الحكومة  فان  وبالتايل  االوىل،  املرحلة  لكل 
اللبنانية لن تكون لديها اي مشكلة يف اختيار 
لكنا  اقل،  لو  حصلنا عىل متويل  االولويات. 
لكن  االولويات،  ترتيب  يف  مشكلة  واجهنا 

التمويل االن اكرث من مكتمل.

■ هل كنتم تتوقعون هذه النتيجة؟
□ مل يكن احد يتوقع هذه النتيجة. تقديرنا 
ان حاجاتنا ستكون سبعة مليارات واي مبلغ 
كبريا.  انجازا  يعترب  مليارات  خمسة  يتجاوز 
صحيح ان هناك جزءا من مبلغ11,5  مليارا 
جزء  لكنه  الخاص،  القطاع  لتمويل  مخصصا 

صغري جدا. 

■ كيف قيم املجتمع الدويل هذه الرؤية؟
واضحا  ذلك  بدا  وقد  بها،  اشاد  الجميع   □
االمرييك  الرئيس  التي وجهها  الرسالة  ان يف 
املؤمترين وتالها مساعد  اىل  ترامب  دونالد 
نائب وزير الخارجية دافيد ساترفيلد، او يف 
اميانويل  الفرنيس  الرئيس  من  كل  كلامت 
جان  الفرنيس  الخارجية  ووزير  ماكرون 
لوبني  برونو  املال  ووزير  دريان  لو  ايف 
الدوليني.  النقد  وصندوق  البنك  وممثيل 
عىل  الجميع  من  وتأكيد  اجامع  هناك  كان 
الحكومة  عليهم  عرضته  الذي  التصور  ان 

الوحيد  الرؤية هو  اللبنانية من خالل هذه 
اللبناين  ان يأخذ االقتصاد  الذي من املمكن 

اىل بر االمان.

■ يف السياسة كيف تقرأ الرسالة التي بعث 
بها الرئيس ترامب اىل املؤمترين؟

سيايس  االول  شقني:  الرسالة  تضمنت   □
تضمن  االقتصادي  الشق  اقتصادي.  والثاين 
امريكا  واستعداد  الحكومة  برؤية  تنويها 
للمساهمة يف انجاحها. والشق السيايس اعاد 
النأي  سياسة  حيال  االمريكية  الثوابت  تاكيد 
تتعلق  الرشعي وامور  بالنفس والسالح غري 

بهذه امللفات.

■ ما هي اآللية التي ستتبع لتنفيذ مقررات 
املؤمتر؟

االمر  هذا  مناقشة  صدد  يف  االن  نحن   □
املؤمتر  استضافت  التي  الفرنسية  الدولة  مع 
فيه.  شاركت  التي  االساسية  ومع  املجموعة 
اجتامعات  عقد  اتفقنا عىل  املبدأ  من حيث 
مرتني اىل اربع مرات يف السنة تكون مداورة 

تعقد  ان  املمكن  ومن  وباريس،  بريوت  بني 
يف دول اخرى ايضا ابدت رغبتها يف استضافة 
تكوين  اما  مثال.  كهولندا  االجتامعات  هذه 

لجنة املتابعة فال يزال قيد الدرس.

عدم  اللبنانية  الحكومة  ستضمن  كيف   ■
تسلل آفة الفساد اىل املشاريع التي ستنفذ؟

لتمويل  قروض  هو  عليه  حصلنا  ما   □
هي  املقرضة  الجهة  فان  وبالتايل  مشاريع، 
التي ستضع رشوطها وآلية الرقابة واملتابعة. 
ما يعني ان الجهة املقرضة يجب ان توافق 
دفاتر  وعىل  ستحصل  التي  املناقصات  عىل 
ورصف  املتابعة  آلية  ان  كام  الرشوط، 
لبنان  فان  بالتايل  منها.  ايضا  ستتم  االموال 
معينة  آلية  وفق  السري  عىل  مجربا  سيكون 
الحكومة  ان  علام  تالعب.  اي  حدوث  متنع 
التزاما  الفساد  مكافحة  التزمت  اللبنانية 
خطط  ووضع  الهدر  مزاريب  ووقف  كليا 

التحتية.  متكاملة للكهرباء واملياه والبنى 

سرتتب  لبنان  عليها  حصل  التي  املبالغ   ■

الوضع  سيكون  فكيف  عليه.  اضافية  ديونا 
يف املستقبل؟ 

لبنان.  عىل  يشء  يرتتب  مل  االن  لغاية   □
سترتتب  املشاريع  هذه  تنفيذ  يتم  عندما 
ديون اضافية. لكن اذا اراد االقتصاد اللبناين 
يف  سبعة  او  ستة  او  بنسبة خمسة  ينمو  ان 
عىل  مرتتبة  املائة  يف  واحد  فائدة  مع  املائة 
فهذا  املبالغ،  من  الكمية  وبهذه  الدين  هذا 
الدين  كمية  اىل  بالنسبة  الناتج  ان  يعني 
الدين  مشكلة  فان  وبالتايل  اكرب،  سيكون 
ان  دامئا  يجب  وطأة.  لذلك  اقل  ستكون 
الهدف  االقتصاد.  حجم  مع  الدين  نقارن 
هو  االستثامري  الربنامج  هذا  من  االسايس 
تكبري االقتصاد وتشجيع القطاع الخاص عىل 
الدين  ايجاد حل ملشكلة  وبالتايل  االستثامر، 

من خالل تكبري االقتصاد.

■ كيف تقرأ يف السياسة نتائج املؤمتر؟
صدد  يف  الدويل  املجتمع  ان  الواضح  من   □
انعقاد  بدأت مع  للبنان،  امان  تكوين مظلة 
لبنان  الدولية  الدعم  مجموعة  اجتامع 

باريس  مؤمتر  واليوم  روما  مؤمتر  وبعدها 
يدل  ذلك  كل  بروكسل.  مؤمتر  ثم  ومن 
لبنان  امن  ان  تعترب  الدولية  االرسة  ان  عىل 
وامريكا  اوروبا  امن  من  هام  واستقراره 
يجب  وبالتايل  واستقرارها،  االخرى  والدول 
عىل  املحافظة  خالل  من  عليه  املحافظة 

استقراره االمني واالجتامعي واالقتصادي.

الذي  السيايس  التوافق  اسس  هي  ما   ■
ساهم  والذي  الحريري  الرئيس  عنه  تحدث 

يف انجاح املؤمتر؟
باتوا  لبنان  يف  السياسيني  االفرقاء  كل   □
الواقع  االقتصادي  بخطورة  يشعرون 
كام  اسايس.  امر  وهذا  تدهوره،  واحتامل 
الحريري  الرئيس  اتخذه  الذي  القرار  ان 
الخالفات  بوضع  وقىض  عام،  من  اكرث  قبل 
تعلو  لبنان  مصلحة  الن  جانبا  السياسية 
فوق كل مصلحة، شكل ركيزة اساسية لهذا 
بذل  وقد  منها.  االستفادة  يجب  التوافق 
رئيس الجمهورية العامد ميشال عون جهدا 
من  املؤمتر  انجاح  يف  للمساهمة  جدا  كبريا 
قرارات  جملة  الوزراء  مجلس  اقرار  خالل 
وكذلك  انعقاده،  قبل  اتخاذها  يجب  كان 
لعب  بري  نبيه  النيايب  املجلس  رئيس  فان 
الربملان  اقرار  خالل  من  ايضا  اساسيا  دورا 
املؤمتر.  لنجاح  واساسية  مهمة  قوانني  جملة 
كل هذه الجهود اعطت اشارة مهمة جدا اىل 
املجتمع الدويل اىل ان املوسسات الدستورية 

يف لبنان عادت اىل العمل بانتظام وفاعلية.

■ كيف تصف املشاركة العربية يف املؤمتر؟
تكون  رمبا  انه  السائد  االنطباع  كان   □
املساهمة  من  اكرب  الدولية  املساهمة 
بحيث  العرب  اخواننا  فاجأنا  لكن  العربية، 
من  اتت  واملساعدات  القروض  ثلث  ان 
العربية. حصلنا عىل منح  الدول والصناديق 
دوالر،  مليار   11,5 بحوايل  ميرسة  وقروض 
دول  من  وثلثها  الدويل،  البنك  من  ثلثها 
التمويلية،  ومؤسساته  االورويب  االتحاد 
العربية وصناديقها  الدول  الباقي من  وثلثها 
تكون  ان  متوقعا  كان  حني  ويف  التنموية، 
انها  اال   ،%20 اىل   %15 مساهمتهم  نسبة 

وصلت اىل نحو %35.

•  فرنسا: 400 مليون اورو كقروض و150 مليون اورو كهبات.
•  البنك الدويل: 4 مليارات دوالر كقروض ميرسة عىل فرتة تزيد عىل 5 سنوات.

•  بنك االستثامر االورويب: 800 مليون اورو كقروض عىل مدى 5 سنوات.
•  دولة الكويت تعهدت تقديم قرض بقيمة 500 مليون دوالر.
•  قطر تعهدت تقديم قروض ميرسة بقيمة 500 مليون دوالر.

•  البنك االسالمي للتنمية: 750 مليون دوالر عىل مدى 5 سنوات.
•  بريطانيا: 60 مليون اسرتليني كقروض.

•  هولندا: 200 مليون اورو عىل فرتة 4 سنوات اضافة اىل 100 مليون اورو مرشوطة.
•  املانيا: 60 مليون اورو كقروض.

•  ايطاليا: 120 مليون اورو كقروض.
•  تركيا: 200 مليون دوالر كقروض.

•  الواليات املتحدة: 115 مليون دوالر كهبات.
•  البنك االورويب العادة التعمري والتنمية: مليار و100 مليون اورو كقروض عىل فرتة 6 سنوات.

• اململكة العربية السعودية: مليار دوالر كقروض.
كل  بدرس  وعد  مع  القروض  فوائد  لدعم  كهبات  اورو  مليون   150 االورويب:  االتحاد    •
مرشوع عىل حدة ملعرفة جدواه واهميته، واذا اقتنع قد يساهم يف متويل مشاريع من خالل 

قروض متتد عىل سنوات، وقد تصل اىل مليار و500 مليون اورو.

كيف توزعت الهبات والقروض؟ 
املخصصة  املشاريع 

للمناطق املحرومة ضعف 
املناطق االخرى

مؤمتر "سيدر" منعقدا.


