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الحدث
عصام شلهوب

القمة التنموية اإلقتصادية العربية:
بيروت إستضافت ّ
مصرف إلعادة اإلعمار وصندوق لإلقتصاد الرقمي

استضافت بريوت للمرة االوىل القمة التنموية االقتصادية واالجتامعية العربية ،بعدما كانت قد استضافت يف العام  2002القمة
العربية .كانت الختيارها ابعاد ايجابية كثرية ،خصوصا وان القمة تزامنت مع العمل عىل اطالق مشاريع "سيدر  ."1وهي تحمل
هدفا غري معلن هو استعادة ثقة الدول العربية بعد مرحلة من شبه املقاطعة سواء السياحية ام االقتصادية
تم تدشني اعامل الدورة الرابعة من القمة
التنموية االقتصادية واالجتامعية العربية
بانعقاد منتدى القطاع الخاص العريب الذي
شارك فيه نحو  400شخص من  24بلدا
عربيا واجنبيا ،واكتسب اهميته من كون
قرارات القمم السابقة تعول عىل دور
القطاع الخاص يف متويل كثري من الربامج
واملشاريع .كانت فرصة للمشاركني العرب
يف السؤال عن مشاريع البنى التحتية،
خصوصا وان التمويل موجود ويبلغ نحو
 11مليار دوالر.
تضمنت اعامل املنتدى  5جلسات
قدمت فيها  26ورقة عمل ،تناولت :دور
القطاع الخاص ومؤسسات التمويل يف
التنمية املستدامة ،التجارة البينية ،اعادة
االعامر ،الثورة الصناعية الرابعة واملرحلة
االقتصادية املقبلة ،املرأة العربية والتمكني
االقتصادي ،ريادة االعامل واملشاريع
الصغرية واملتوسطة :مفتاح التحول اىل
االقتصاد املعريف ،لبنان والرشاكة بعد مؤمتر
سيدر.
واكد رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون سهر لبنان عىل تنفيذ مقررات قمة
بريوت التنموية االقتصادية االجتامعية
سعيا اىل "تأمني اقتصاد عريب متكامل،
نظرا اىل ما يشكله من فائدة اكيدة لدولنا
وشعوبنا" .ولفت اىل ان لبنان سيتابع
هذه القرارات بالتعاون مع االمانة العامة
لجامعة الدول العربية "وصوال اىل ظروف
اجتامعية واقتصادية اكرث ارشاقا لشعوبنا،
وامليض قدما يف مسرية النهوض واالزدهار،
فاالزدهار هو احد عوامل السالم".
لعل ابرز ما حملته القمة ،هو املبادرة التي
اطلقها الرئيس عون بدراسة اقرتاح تأسيس

مرصف عريب العادة االعامر والتنمية
الذي يشبه البنك االورويب العادة االعامر
والتنمية  EBRDالذي تأسس بعد الحرب
الباردة لدعم اقتصاد الدول االوروبية
وتأمني التمويالت املشرتكة لالستثامرات.
وكذلك اعالن وزير خارجية الكويت صباح
االحمد الجابر الصباح عن مبادرة امري
الدولة النشاء صندوق لالستثامر يف مجال
التكنولوجيا واالقتصاد الرقمي برأسامل
 200مليون دوالر مبشاركة القطاع الخاص.
والتزم فورا اعالن مساهمة الكويت بـ50
مليون دوالر ،لتلحقه قطر مبساهمة
مامثلة.
ليس املهم النظر اىل املقررات فحسب،
فالبيان الختامي ال يخلو من عنارص
متحركة وفقا للتطورات .قمة بريوت
ناشدت املجتمع الدويل تحمل مسؤولياته
للحد من مأساة النزوح واللجوء ودعم
الدول املضيفة ،واقامة املشاريع التنموية
للمساهمة يف الحد من االثار االقتصادية
واالجتامعية ،ومضاعفة الجهود الجامعية
لتعزيز الظروف املؤاتية لعودة النازحني مبا
ينسجم مع الرشعية الدولية ويحرتم سيادة
الدول املضيفة .وكلفت االمانة العامة
الدعوة اىل عقد اجتامع يضم الجهات
املانحة والصناديق العربية مبشاركة الدول
العربية املستضيفة ،لالتفاق عىل آلية
واضحة لتمويل هذه املشاريع.
واجمع عدد من خرباء االقتصاد الذين
ينتمون اىل مدرسة اقتصادية واحدة ،عىل
ان لبنان كان يع ّول عىل هذه القمة بشكل
كبري الستعادة ثقة الدول العربية ،بعد
مرحلة من شبه املقاطعة سواء السياحية ام
االقتصادية .اال ان الفراغ الحكومي والخالف

السيايس القائم اديا اىل تراجع ايجابيات
هذه القمة بشكل كبري جدا ،وان االفادة
من انعقادها يف بريوت كانت معنوية اكرث
منها اقتصادية فعلية وملموسة.
كام اكد عدد آخر من الخرباء من مدرسة
اقتصادية اخرى ان انعقاد القمة يف بريوت،
اوحى بوجود اهتامم عريب بهذا البلد ،من
شأنه ان يعطي جرعة دعم قوية لالقتصاد
اللبناين ،وان كان مستوى التمثيل العريب
ضعيفا .اضافة اىل كون القمة شكلت
عامال مهام لتعزيز العالقات االقتصادية
واملالية بني لبنان والدول العربية ،خصوصا
الخليجية ،بعد تراجع هذه العالقات
بشكل ملموس عىل صعيد التبادل التجاري
وتراجع الحركة السياحية ،واملرتبطة اىل حد
كبري بالظروف السياسية.
وسط هذه الصورة الرمادية ،يبقى السؤال
املطروح :هل سيستفيد لبنان اقتصاديا من
هذه القمة بشكل فعيل وملموس ،ام ان
اهميتها تبقى فقط معنوية؟
"االمن العام" طرحت اسئلة مشرتكة عىل
كبري مستشاري رئيس مجلس الوزراء
الدكتور نديم املنال ،ورئيس اتحاد
املستثمرين اللبنانيني جاك رصاف ،والخبري
االقتصادي واملايل الدكتور نسيب غربيل،
الذين اجمعوا عىل نتائج ايجابية ستظهر
قريبا خصوصا بالنسبة اىل القطاع الخاص
العريب الذي سيساهم ويشارك يف متويل
بعض مشاريع البنى التحتية ،ويعمل عىل
اعادة الثقة من الداخل ،والعمل عىل
تنظيفها من الشوائب ،وتطوير املناخ
االستثامري وبيئة االعامل يف لبنان ،ويحقق
املزيد من االصالحات القانونية لرفع قدرة
التنافسية لالعامل.

املنال :احوال املنطقة
صعبة للغاية

نتائج ايجابية قريبة
■ هل القمة التي عقدت يف لبنان متهيد العادة خصوصا بالنسبة اىل القطاع الخاص العريب خصوصا بالنسبة الى
الثقة به؟
الذي سيساهم ويشارك يف متويل بعض البنى القطاع الخاص العربي

□ استضافة لبنان قمة عربية يف هذا الحجم هو
اشارة ايجابية ،خصوصا وان االحوال يف املنطقة
التي تحوط بلبنان صعبة للغاية .لذلك ال ميكن
ان ينتج منها توصيات لتحسني الوضع يف لبنان،
علام ان لهذه القمة اهمية عىل املديني املتوسط
والطويل ،كون لبنان عضوا فاعال يف جامعة
الدول العربية.

التحتية .وملسنا اهتامما واضحا من رجال
االعامل وحتى من بعض الدول العربية.

■ هل استطاعت القمة اعادة تحريك العالقات
الجيدة بني لبنان والدول العربية وخصوصا
الخليجية؟
□ العالقة يف املرحلة االخرية كانت مقبولة جدا
بني لبنان وتلك الدول .القمة جاءت مناسبة لرجال
االعامل يف منطقة الخليج للعودة اىل االستثامر يف
لبنان .للقمة ايجابيات كبرية جدا لن تظهر بصورة
آلية ولكن نتائجها ستظهر عىل املدى القريب.

■ كيف تنظر اىل حجم املشاركة يف القمة
وخصوصا يف اجتامعات منتدى القطاع الخاص
له تأثري عىل تفعيل واقع االستثامر والبحث يف
استثامرات جديدة يف لبنان؟
□ جرى التأكيد خالل اللقاءات مع الوفود ■ االزمة الحكومية التي يعيشها لبنان اىل اي
املشاركة عىل نقطتني ،البنى التحتية واعادة حد ميكن ان تؤثر عىل النتائج املستقبلية التي
النمو االقتصادي من خالل مشاركة القطاع ترتقبونها؟
الخاص يف تنفيذها .لذلك ملسنا رغبة واهتامما □ النقطة االساسية املتعلقة بنجاح اي خطوة
من الجميع ،واتوقع نتائج ايجابية قريبة متعلقة مبندرجات مؤمتر سيدر يحتاج اىل قرارات

كبري مستشاري رئيس مجلس الوزراء
الدكتور نديم املنال.

حكومية .بالتايل فان عدم تشكيل الحكومة له
من دون ادىن شك اثر سلبي ،وبالتايل يجب
تشكيل الحكومة يف اقرب فرصة ممكنة.

صراف :مطلوب من السياسيني
الخروج من انانيتهم وطوائفهم

الصورة القاتمة
■ اىل اي حد اعادت القمة التنموية العربية الرغم من وجود كالم مستنكر عن املذهبية التي تظهر عن لبنان
غير حقيقية

الثقة بلبنان؟
□ صورة لبنان مهدمة من الداخل ،والقطاع
الخاص العريب اىت اىل لبنان ليدقق يف هذه
الصورة .وعىل الرغم من وجود هذا العدد
الكبري من رجال االعامل املشاركني يف اعامل
القمة التنموية ،ومنهم من يرتبط بعالقات
عمل خاصة مع مستثمرين لبنانيني وحتى
هناك ارتباطات عائلية .الصورة القامتة التي
تظهر عن لبنان يف الخارج منها ما هو حقيقة،
ومنها غري واقعية ،امنا املقيمون يرونها عىل
حقيقتها جيدة .استطاع رجال االعامل
اللبنانيني مواجهة االزمات منذ عام ،1975
ومتكنا من توحيد لبنان يف كل املجاالت عىل

والطائفية .يف لقاءاتنا مع املستثمرين العرب
واالجانب سمعنا منهم ان لبنان من اجمل
البلدان ،وان بنية االستثامر فيه جيدة ،ولكن
ابتعدوا من الطائفية ومن الحديث عنها .من
اجل عودة الثقة كام نريدها ونتطلع اليها،
عىل الداخل اعادة الثقة اىل ذاتها والعمل
عىل تنظيفها من الشوائب ،والتأكيد عىل ان
الحقيقة تختلف .ما يجسد هذا الواقع هم
رجال االعامل الذين يؤكدون ان مجتمعنا هو
لبناين فقط .وقد برهن يف اكرث من مناسبة
ان استقالليته هي لبنانية ،وليس بارتباطه
الطائفي او بارتباطه بالزعامات السياسية.
انهم رجال اعامل لبنانيني فقط.

رئيس اتحاد املستثمرين اللبنانيني جاك رصاف.
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■ من خالل اللقاءات التي عقدت مع من انانيتهم ومذاهبهم وطوائفهم وان
رجال االعامل العرب ،هل ملستم رغبة يكونوا لبنانيني.
منهم يف العودة لالستثامر يف لبنان؟
□ ما سمعناه يرتكز عىل مدى استعدادنا ■ هل اسست القمة لعودة العالقات
وجاهزيتنا عىل مختلف املستويات ،وقد الطبيعية بني لبنان وعدد من الدول
ملسنا نوعا من عدم وجود ثقة بوضعنا العربية؟
الداخيل وفق ما نراه نحن كرجال اعامل □ ابدا ،من الناحية العربية نقلت وسائل
لبنانيني .لذا املطلوب ان تكون الدولة االعالم وقائع القمة التي عقدت يف لبنان.
دولة ،وان يكون الوطن وطنا عىل كامل اما من الناحية الدولية فهناك صورة قامئة
مساحته .املطلوب من السياسيني الخروج ولكن هناك ايضا صورة اخرى جيدة.

وبينت اللقاءات مع القطاع الخاص اننا
كرجال اعامل لدينا صورة مختلفة كليا
عن ما يحاول اهل السياسة اظهاره.
نحن نوجه اليهم اصبع االتهام .نحن
نحمل الهم االقتصادي ،ولكن هناك
غياب تام للمجتمع اللبناين .كان لدينا
الدافع للتحرك ،ولكنهم زرعوا يف نفوسنا
قلة الثقة باننا سنصل اىل نتيجة ،مع
التأكيد عىل اننا ال نستطيع االستمرار عىل
ما نحن عليه.

 70ﻓﺮﻋ ًﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
 16ﻓﺮﻋ ًﺎ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
 3ﻓﺮوع ﻓﻲ أوروﺑﺎ
 5ﻓﺮوع ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
 3ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ

ﻧﺬﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪا ً ﻟﻨﻮﻓّﺮ ﻟﻜﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة
ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺮوت ﻣﻌﻜﻢ إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﺣﺪود.

غبريل :انعقاد القمة
يعكس الثقة باالمن
■ اىل اي حد ميكن اعتبار القمة ،هي
قمة تنموية ،اعادت الثقة بلبنان اقتصاديا
وماليا واجتامعيا؟
□ االثار االيجابية للقمة اوال يف انعقادها يف
لبنان ،وهذا يعكس الثقة باالمن فيه الذي
سمح بوجود الوفود العربية .ثانيا عودة
لبنان كواجهة للمؤمترات الخاصة ،خصوصا
ان لبنان كان ميثل هذه الوجهة بشكل
جيد يف الفرتات املاضية .لكن اليوم فقد
لبنان هذه امليزة بسبب االوضاع االقليمية،
وانتقال هذه الوجهة اىل بلدان عربية
اخرى متلك البنى التحتية الالزمة وتتمتع
باستقرار امني .لذلك يجب االستفادة من
عقد القمة يف لبنان من املسؤولني العادة
بلدنا اىل الخريطة التنافسية لالعامل
واملؤمترات واملعارض .ال شك يف ان النتائج
االولية اظهرت استفادة القطاع الفندقي
واىل حد ما السياحي بشكل جيد كان
يفتقده منذ وقت طويل لجهة الحجوزات
التي بلغت نسبتها .%100

وبيئة االعامل يف لبنان ،النها كانت
ماضيا عوامل ضعف لجهة االستثامر من
املستثمرين العرب وخصوصا اللبنانيني
املغرتبني .وهم ينتظرون مزيدا من
االصالحات القانونية والبنى التحتية
لرفع قدرة التنافسية لالعامل .والحكومة
اللبنانية قامت بجهد مشكور لتسليط
الضوء عىل مشاريع البنى التحتية املتعلقة
مبؤمتر سيدر ،وجميع الرشكات االجنبية
والعربية تنتظر بدء العمل بهذه املشاريع.

■ وعن متتني العالقات العربية وخصوصا
دول الخليج مع لبنان؟
□ اكد سفري اململكة العربية السعودية
علنا انه بعد تشكيل الحكومة سيتم رفع
الحظر عن سفر املواطنني السعوديني اىل
لبنان .مثة قرار مامثل لدولة االمارات برفع
الحظر بعد تشكيل الحكومة ،عىل ما نقله
سفري لبنان يف دولة االمارات .دعم لبنان
مل يتوقف ،لكن عليه تفعيل نشاطه بعد
القمة لتشكيل الحكومة واالستفادة من
■ هل ملستم رغبة املشاركني يف منتدى هذه االجواء االيجابية .الفرص متوافرة
خصوصا وان هناك نحو  18اتفاقية تجارية
القطاع الخاص يف االستثامر يف لبنان؟
□ االستثامر ليس هدف املنتدى ،لكنه بني لبنان واململكة العربية السعودية
الخطوة االوىل لتطوير املناخ االستثامري تنتظر تشكيل الحكومة لتوقيعها.

 18اتفاقية تجارية
بني لبنان والسعودية
تنتظر توقيعها

الخبري االقتصادي واملايل الدكتور نسيب غربيل.
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