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الحدث

داود رمال
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مع هذه التحديات ،ومع متطلبات اعادة
االعامر ويف مقدمها تأسيس مرصف عريب
العادة االعامر والتنمية يتوىل مساعدة جميع
الدول والشعوب العربية املترضرة عىل تجاوز
محنها ،ويساهم يف منوها االقتصادي املستدام
ورفاه شعوبها وتحقيق اهداف التنمية
املستدامة".
يف توصيفه انعقاد القمة ،قال عون "انها يف
هذه املرحلة الدقيقة التي تعيشها املنطقة،
تأكيد عىل دور لبنان ورسالته يف محيطه
والعامل" ،متمنيا لو كانت "مناسبة لجمع كل
العرب ،فال تكون هناك مقاعد شاغرة" ،مؤكدا
"اننا بذلنا كل جهد من اجل ازالة االسباب
التي ادت اىل هذا الشغور ،اال ان العراقيل
كانت ويا لالسف اقوى".
يف هذا السياق ،تحدث رئيس اللجنة العليا
املنظمة للقمة العربية التنموية االقتصادية
املدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور
انطوان شقري لـ"االمن العام" عن النتائج التي
خلصت اليها القمة.

القمة التنموية االقتصادية االجتامعية منعقدة يف بريوت.

شقير :لبنان حصد مبادرتين رئاسية وأميرية

القمة التنموية اإلقتصادية :أول بيان عربي عن النازحني
ّ

انهى لبنان معمودية استضافة اجتامعات القمة التنموية االقتصادية االجتامعية يف دورتها الرابعة تحت عنوان "االزدهار من
عوامل السالم" ،بنجاح عىل مستوى التنظيم واالدارة والسالسة يف ايصالها اىل خواتيمها املرجوة ،السيام لجهة ما تضمنه البيان
الصادر عن القادة يف خصوص ازمة النازحني والالجئني ،رغم غياب التمثيل عىل مستوى الصف االول
ارص رئيس الجمهورية العامد ميشال عون
عىل االيفاء بالتزام لبنان من دون النظر اىل
كل ما سبق القمة من دعوات اىل تأجيلها
العتبارات مختلفة ،وانطالقا من ان الحكم
رفض ان يسجل عىل الدولة اللبنانية ،وعىل
عهده ،سابقة االخالل بالتزام عريب خصوصا
عب
عىل مستوى استضافة القمة .وهذا ما ّ
عنه يف خطابه من خالل اشارته اىل "ان لبنان
قد دفع الثمن الغايل جراء الحروب واالرهاب،
وهو يتحمل منذ سنوات العبء االكرب اقليميا
ودوليا ،لنزوح االشقاء السوريني ،مضافا اىل
لجوء االخوة الفلسطينيني املستمر منذ سبعني
عاما ،بحيث اصبحت اعدادهم توازي نصف

عدد الشعب اللبناين ،وذلك عىل مساحة ضيقة
ومع بنى تحتية غري مؤهلة وموارد محدودة
وسوق عمل مثقلة" ،اضافة اىل "االحتالل
االرسائييل املرتبص بنا ،والذي ال ينفك يتامدى
منذ سبعة عقود يف عدوانه واحتالله لالرايض
الفلسطينية والعربية ،وعدم احرتامه القرارات
الدولية .ولفت اىل "ان اول تحد يواجهنا اليوم
هو ان نجعل من كل االحداث املؤملة التي
اصابتنا حافزا للعمل سويا عىل الخروج من
الدوامة املفرغة لسلسلة الحروب وتداعياتها،
وامليض يف مسرية النهوض نحو مستقبل
افضل لشعوبنا" ،عارضا سبل معالجة جذور
هذه االزمات "داخليا من خالل السعي اىل

القضاء عىل الفقر الذي يولد عدم املساواة
والحروب واالرهاب ،كذلك محاربة الفساد
والقيام باالصالحات الرضورية عىل كل الصعد
وتامني استقرار الترشيع وعدالة القضاء لتوفري
عامل الثقة لالستثامرات ،واقليميا من خالل
عمل مشرتك يقوم عىل بناء االنسان العريب،
وحفظ حقوق املرأة وابراز دورها االسايس يف
مجتمعاتنا وحامية الطفولة ،وتثقيف الشباب
وتحصينهم علميا ،والتشجيع عىل معرفة
االخر".
االهم تقدم رئيس الجمهورية مببادرة ترمي
اىل اعتامد "اسرتاتيجيا اعادة االعامر يف سبيل
التنمية" ،داعيا اىل "وضع آليات فعالة تتامىش

■ بعد اختتام اعامل القمة العربية التنموية
االقتصادية ،ما اهمية انعقادها يف لبنان عىل
الرغم من الظروف التي احاطت به؟
ّ
□ من دون شك ما حصل يف الداخل اثر عىل

تأسيس مصرف عربي
العادة االعمار يساعد كل
الدول والشعوب العربية

القمة ،السيام التحرك يف الشارع ،خصوصا
وانه عىل املستوى السيايس ال احد يف لبنان
ينأى عن قضية تغييب االمام السيد موىس
الصدر ورفيقيه .مثة قناعة لبنانية بعدالة
هذه القضية ،وهي بند اساس يف كل البيانات
الوزارية .من هنا االسف ملا حصل يف الشارع
والذي مل يضبط وانعكس سلبا عىل القمة،
بدليل ان هناك وفودا رسمية كانت موجودة
يف بريوت وغادرت بعد الذي حصل .لكن ما
اود االشارة اليه ان معظم القمم االقتصادية
ال يكون الحضور فيها بالكامل عىل مستوى
القادة امنا عىل مستوى اقل ،فكيف اذا جاءت
القمة يف ظل الظرف الذي مررنا فيه والذي
اثر عىل الحضور .صحيح ان الحضور مهم
ولكنه ليس كل يشء ،الن من تابع االجتامعات
التمهيدية لكبار املوظفني واملندوبني والوزراء

واملنتدى االقتصادي وصوال اىل القمة ،كان
الحضور فيها مميزا لجهة تركيبة الوفود التي
ضمت شخصيات بارزة يف مجاالتها .املهم
ان كل الدول شاركت باستثناء ليبيا لالسباب
املعروفة ،وسوريا كون حضورها مرتبط بقرار
تعليق العضوية.
■ كيف تقرأ النتائج لجهة املقررات التي
صدرت عن القمة؟
□ كانت القمة من ناحية املضمون مهمة جدا،
السيام لناحية املقررات التي صدرت وبلغت
 29قرارا .احد املقررات يتعلق بالنازحني
والالجئني يف الدول العربية ،اضافة اىل البنود
املتصلة باالمن الغذايئ واملرأة والفقر والربط
الكهربايئ ،وكل القضايا املشرتكة بني الدول
العربية والتي يؤدي االتفاق حولها اىل التكامل
ال اىل التنافس .النقطة املهمة ايضا هي املبادرة
التي طرحها رئيس الجمهورية ،علام انه يف
القمم االقتصادية ليس الزاميا اطالق مبادرة.
يف الدورة االوىل اطلق امري الكويت مبادرة،
ويف الدورة الثانية مل يتم اطالق اي مبادرة .يف
الدورة الثالثة كانت مبادرة امللك السعودي،
ويف الدورة الرابعة اطلق الرئيس عون مبادرة
تتعلق بانشاء مرصف عريب العادة االعامر من
جهة ،وللتنمية من جهة اخرى .املستفيد

"اعالن بيروت"
جدد "اعالن بريوت" الذي صدر عن القمة العربية االقتصادية "االلتزام الكامل بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها واملشاريع التي تبنتها القمم
العربية التنموية السابقة ،ونؤكد عىل اهمية ازالة الحواجز والعقبات التي تحول دون تنفيذها".
من ابرز النقاط التي وردت يف البيان الختامي:
 "الرتكيز عىل تحقيق اهداف التنمية املستدامة  2030يف ضوء االحتياجات العربية. تأمني متويل تنفيذ مشاريع تنموية يف الدول العربية املستضيفة لالجئني والنازحني ،من شأنها ان تدعم خطط التنمية الوطنية وتساهم يفالحد من االثار االقتصادية واالجتامعية املرتتبة عىل هذه االستضافة املؤقتة.
 توفري التمويل الالزم لتنفيذ املرشوعات الواردة يف الخطة االسرتاتيجية للتنمية القطاعية يف القدس الرشقية ( 2018ـ .)2022 حق العودة والتعويض لالجئني الفلسطينيني وذريتهم وفقا لقرارات الرشعية الدولية ،والتأكيد عىل التفويض الدويل املمنوح لوكالة"االونروا" ،ورفض اي قرار يهدف اىل انهاء او تقليص دورها .واذ ندعو جميع الدول اىل االلتزام بالقانون الدويل وقرارات الرشعية الدولية ذات
الصلة باملكانة القانونية الخاصة مبدينة القدس الرشيف ،وعدم االعرتاف بها عاصمة لالحتالل االرسائييل او نقل السفارات اليها ،نؤكد عزمنا
عىل اتخاذ اجراءات سياسية واقتصادية بازاء اي قرار يخل باملكانة القانونية مبدينة القدس الرشيف.
 رضورة تبني سياسات استباقية لبناء القدرات الالزمة لالستفادة من امكانات االقتصاد الرقمي وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة. مبادرة الكويت اىل انشاء صندوق لالستثامر يف مجاالت التكنولوجيا واالقتصاد الرقمي برأسامل  200مليون دوالر امرييك مبشاركة القطاع الخاص. -اعتامد االسرتاتيجيا العربية للطاقة املستدامة  2030بغية تحقيق التطور املستدام لنظام الطاقة العريب".

9

10

عدد  - 65شباط 2019

عدد  - 65شباط 2019

املرصف عملية التنمية ،عىل ان يستفيد لبنان
من التنمية اكرث من اعادة االعامر.
■ كيف ستتبلور املبادرة الرئاسية؟
□ وضع الرئيس عون سقفا زمنيا من ثالثة
اشهر يحرص يف خالله اجتامع يف لبنان للبحث
يف آلية انشاء املرصف وجدواه .يبقى االمل
يف تعاون الدول العربية لتحقيق املبادرة يف
ظل وجود مرصفني تابعني لجامعة الدول
العربية هام البنك العريب وصندوق النقد
العريب ،يعمالن عىل متويل املشاريع املشرتكة.
لكن مبادرة رئيس الجمهورية متخصصة يف
اعادة االعامر والتنمية ،وسيعمل كذلك البنك
االورويب عىل اعادة االعامر.

رئيس الجمهورية
ميشال عون
يلقي كلمته.

من اعادة االعامر هي الدول التي تعرضت
للدمار ،علام ان هناك اربع دول يف حاجة
ماسة اىل اعادة االعامر ،هي سوريا والعراق
واليمن وليبيا ،ودول مثل لبنان ال تزال فيها
مناطق يف حاجة اىل اعادة اعامر ايضا .يف

موضوع التنمية كام هو معلوم هناك اهداف
التنمية املستدامة التي اطلقتها االمم املتحدة،
وكل الدول تتعاون مع بعضها البعض لهذا
الهدف ،ولدى لبنان لجنة وطنية تعمل عىل
موضوع اهداف التنمية املستدامة.

■ هل هذا يعني وجود رابط عضوي بني
مبادرة الرئيس عون وتحقيق اهداف التنمية
املستدامة؟
□ بالطبع ،الن هذا املسار عاملي .اراد رئيس
الجمهورية من اطالق مبادرته ان ميول

■ هل ملستم قبوال من الدول العربية للمبادرة
الرئاسية؟
□ القت مبادرة الرئيس عون استحسانا لدى
كل الدول ومل يعرتض عليها احد .هذه املبادرة
ستصبح الحقا قرارا ،لذلك سينصب الجهد
عىل بلورتها مع االشقاء العرب يف االشهر
الثالثة املقبلة ومن ثم ترفع يف صيغة قرار.

■ ماذا حقق لبنان سياسيا؟
□ ابرز ما حققه لبنان كان عىل صعيد ازمة
النازحني السوريني والالجئني الفلسطينيني،
وتحديدا وفقا للمرتكزات التي سبق وحددها
الرئيس عون لجهة االقامة املؤقتة والعودة
االمنة خصوصا يف ظل املناطق الشاسعة يف
سوريا ،والتي صارت امنة وخارج دائرة النزاع.
اهمية عودة النازحني هي للمساهمة يف
اعادة االعامر وتأمني حوافز للعودة والبقاء يف
سوريا ال البقاء يف لبنان .بدوره يدعو لبنان اىل
تقديم املساعدات للنازحني يف البلد االم وليس
يف البلد املستضيف ،وهو مع العودة االمنة.
هذا االمر تكرس للمرة االوىل يف بيان يصدر
عن الدول العربية مبوافقة جميع اعضائها،

معظم القمم االقتصادية
ال يكون الحضور فيها
على مستوى القادة

بيان قادة الدول العربية
ابرز ما ورد يف بيان قادة الدول العربية املجتمعني يف مؤمتر القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتامعية:
• "ندعو املجتمع الدويل اىل تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ،ووضع كل االمكانات املتاحة اليجاد الحلول الجذرية والناجعة،
ومضاعفة الجهود الدولية الجامعية لتعزيز الظروف املؤاتية لعودة النازحني والالجئني اىل اوطانهم ،مبا ينسجم مع الرشعية الدولية ذات الصلة،
ويكفل احرتام سيادة الدول املضيفة وقوانينها النافذة.
• نناشد الدول املانحة االضطالع بدورها يف تحمل اعباء ازمة النزوح واللجوء والتحديات االمنائية من خالل تنفيذ تعهداتها املالية ،والعمل عىل تقديم
التمويل املنشود للدول املضيفة لتلبية حاجات النازحني والالجئني ودعم البنى التحتية ،وكذلك تقديم املساعدات للنازحني والالجئني يف اوطانهم تحفيزا
لهم عىل العودة.
• نؤكد عىل كل قرارات القمم العربية واملجلس االقتصادي واالجتامعي واملجالس الوزارية الخاصة باالعباء االقتصادية واالجتامعية املرتتبة عىل استضافة
النازحني السوريني واثرها عىل الدول العربية املستضيفة.
• ندعو املجتمع الدويل اىل دعم الدول العربية املستضيفة للنازحني والالجئني السوريني ،واقامة املشاريع التنموية لديها للمساهمة يف الحد من االثار
االقتصادية واالجتامعية املرتتبة عىل هذه االستضافة ،ونكلف االمانة العامة الدعوة اىل عقد اجتامع يضم الجهات الدولية املانحة واملنظامت املتخصصة
والصناديق العربية مبشاركة الدول العربية املستضيفة للنازحني والالجئني السوريني ،لالتفاق عىل آلية واضحة ومحددة لتمويل هذه املشاريع.
• نؤكد عىل التفويض االممي املمنوح اىل وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (االونروا) وفق قرار انشائها الصادر من الجمعية العمومية
لالمم املتحدة رقم  302لعام  ،1949وعدم املساس بواليتها او مسؤولياتها وعدم تغيري او نقل مسؤولياتها اىل جهة اخرى ،والعمل عىل ان تبقى
وكالة االونروا ومرجعيتها القانونية االمم املتحدة .كام نؤكد عىل رضورة االستمرار يف تأمني املوارد واملساهامت املالية الالزمة ملوازنتها وكل انشطتها
عىل نحو كاف مستدام ميكنها من مواصلة القيام بدورها يف تقديم الخدمات االساسية لالجئني الفلسطينيني داخل املخيامت وخارجها يف مناطق
عملياتها ،مبا فيها القدس املحتلة ،اىل ان يتم حل قضية الالجئني الفلسطينيني حال عادال وشامال وفق قرار الجمعية العامة لالمم املتحدة رقم 194
لعام  ،1948ومبادرة السالم العربية لعام ."2002

رئيس اللجنة العليا للقمة واملدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقري.

ناهيك مببادرة دولة الكويت والتي اطلقها
امري البالد الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح
لدعم االقتصاد الرقمي واالمن السيبرياين،
وسيتم انشاء صندوق بقيمة  200مليون
دوالر ساهمت الكويت فيه بـ 50مليونا،
وكذلك ساهمت قطر باملبلغ ذاته.
■ عمليا ،ما ابرز ما انجز يف القمة؟
□ ابرز ما حققته القمة وبالتايل الجامعة
العربية ،متثل يف املبادرة التي اطلقها الرئيس
عون ،ومبادرة امري الكويت ،والبيان السيايس
حول ازمة النازحني والالجئني .اذ للمرة االوىل
يحصل توافق عريب عىل ازمة النازحني ويصدر
هذا املوقف يف بيان رسمي .كام اضفنا اىل البيان
مسألة اعطاء الحوافز للنازحني والالجئني يف
البلد االم وليس يف البلدان املضيفة .لقد اعطت
القمة صورة جميلة عن لبنان ،واظهرت انه
موجود عىل الساحة االقليمية والعاملية ،عدا عن
االستفادة املبارشة من خالل ما يعرف باقتصاد
القمم واملؤمترات ،اذ تم تشغيل فنادق ورشكات
ووسائل النقل ومؤسسات االعالم واالعالن.
■ هل من آلية ملتابعة مقررات القمة؟
□ بالتأكيد ،الجامعة العربية هي املسؤولة
عن املتابعة ،وكون لبنان يرتأس الدورة الرابعة
سيكون هناك متابعة للمقررات من خالل
التحفيز عىل التنفيذ .ويف الدورة الخامسة
التي ستعقد عام  2023سنلحظ التطور يف
موضوع املقررات وسنعمل عىل انجاز تلك
التي صدرت .بالنسبة اىل مبادرة الرئيس عون،
من املرجح ان يصدر عن رئيس الحكومة
مذكرة او تعميم لتشكيل لجنة تعمل عىل هذا
املوضوع .كام سنعمل عىل ترسيع مبادرة امري
الكويت ،علام ان وزارة الخارجية هي املسؤولة
عن البيان السيايس ،وستشكل خلية عمل
لتفعيله وبلورته بشكل اكرب .هنا ال يسعني
اال ان اتوجه بالشكر الخاص والكبري لالجهزة
العسكرية واالمنية من جيش وامن داخيل
وامن عام وامن دولة عىل الجهود الجبارة التي
بذلوها يف حامية امن القمة والتي وضعت يف
ترصف قائد لواء الحرس الجمهوري العميد
الركن سليم فغايل الذي ابىل البالء الحسن
وادى املهمة بصفر خطأ.
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