
 طاولة مستديرة في بيت المستقبل عن مؤتمر سيدر

 ۲۰۱۸ايلول  ۲۱الجمعة 

 جريدة المستقبل

 

  

، في مقرها بسرايا "كونراد آديناور"، بالتعاون مع مؤسسة "بيت المستقبل"عقدت مؤسسة 
األولى أعدها الخبير االقتصادي : بكفيا، طاولة مستديرة نوقشت خاللها ورقتان سياسيتان

: مؤتمر سيدر"التنفيذي لمؤسسة البحوث واالستشارات الدكتور كمال حمدان بعنوان والمدير 
أما الثانية فأعدها الخبير في شؤون ". الفرص المتاحة وحدود القدرة الفعلية على تحقيقها

الشرق األوسط ومدير معهد المشرق للشؤون االستراتيجية واالقتصادية الدكتور سامي نادر 
 ."يوسياسي وتداعياته على الجبهة الداخليةالسياق الج"بعنوان 

 
 الرئيس الجميل

كل الجهود التي يبذلها أصدقاء لبنان من أجل "في كلمته االفتتاحية، أثنى الرئيس الجميل على 
 ."لكنها لن تجدي نفعا إن لم نساعد نحن أنفسنا أوال: "، وقال"دعم أمنه واستقراره

 



د ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري طالما أن رئيس الجمهورية العما: "وسأل
يتمتعان مسبقا بغطاء شعبي وسياسي وبرلماني، فلماذا ال يشكالن حكومة إنقاذ مصغرة من 

 ."وزراء أكفاء تحيي مؤسسات الدولة وتعيد الثقة بها؟
 

خطوات ال بد من اتخاذها إلنجاح أي مشروع اقتصادي إنقاذي، وهي تحقيق "وتحدث عن 
الحة والرشيدة، والعودة إلى النصوص المكونة للدولة اللبنانية ومؤسساته، وإنشاء الحوكمة الص

 ."هيئة وطنية تواكب برنامج سيدر من أجل أن يكون اإلنماء شامال متوازنا ووطنيا بكل أبعاده
 

 غاير
أهمية "في بيروت الدكتور مالتي غاير على " مؤسسة كونراد اديناور"وشدد مدير مكتب 

ألمني في البالد كونه الركيزة األساسية للتطور وامتصاص األزمات المحلية االستقرار ا
ال بد من وضع خطة اقتصادية شاملة للنهوض بلبنان قوامها إصالحات : "، وقال"واالقليمية

 ."أساسية
 

 السنيورة
شبكات األمن العربية والدولية، التي كان لبنان "من جهته، اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة أن 

متع بها قد تقلصت، ولبنان ال يقوم بأي شيء لينأى بنفسه عن كل االضطرابات اإلقليمية يت
 ."كل المؤتمرات الدولية فشلت ألننا عجزنا عن تحقيق اإلصالحات: "، وقال"الحاصلة
ما هو أخطر من الوضع االقتصادي هو تناثر الدولة واستتباعها لألحزاب : "أضاف

ولة، وبتنا كأيام الحرب تماما نشهد قتال على الهوية يتجسد لم يعد وجود للد. والميليشيات
 ."بأعمال انتقامية من موظفين في بعض الوزارات بسبب طائفتهم

الخطوة األولى للخالص تكمن في توافر اإلرادة السياسية وإحداث صدمة "وشدد على أن 
ام للدستور وللقانون إيجابية تعيد ثقة المواطن والمجتمع الدولي بالدولة، عبر إعادة االحتر
المالءة "، مؤكدا أن "واحترام سلطة الدولة على مرافقها وتولية أصحاب الكفاءة المسؤولية

 ."السياسية هي من تولد المالءة االقتصادية، وليس العكس

 
 

 المنال
الدكتور نديم " سيدر"أما مستشار الرئيس المكلف سعد الحريري وأحد المشاركين في مؤتمر 



، "مؤتمر سيدر ليس الحل العجائبي لكل مشاكل لبنان وأمراضه المزمنة"فلفت إلى أن المنال 
 ."علينا البدء من هنا، وإال نكون نحمل سيدر أكثر مما يحتمل: "وقال

إن سيدر هو الحل لمشاكل اقتصادية آنية يواجهها لبنان، وهو الحل الوحيد الموجود : "أضاف
 ."صادي في لبناناليوم على الطاولة لمنع انهيار اقت

رفع مستوى االستثمار في القطاعين العام والخاص، : سيدر يقوم على ركائز أربع"وأكد أن 
ضمان االستقرار االقتصادي والمالي، إجراء إصالحات في مختلف القطاعات وتحديث القطاع 

ات العام وقطاع اإلدارة المالية وتطوير استراتيجية لتعددية القطاعات االنتاجية وإمكان
 ."التصدير

 
 ديب

كيف نضمن أن تغير الطبقة السياسية ممارساتها؟ : "بدوره، سأل الوزير السابق روجيه ديب
 ."وهي المسؤولة عما آلت إليه األوضاع، لتأمين تنفيذ مخرجات سيدر ونجاحها

 
 نحاس

ى يجب تخطي مرحلة تقييم مؤتمر سيدر، واإلضاءة عل"واعتبر الوزير السابق نقوال نحاس أنه 
 ."كيفية تنفيذ مقرراته

 
 قطار

الخطوة األولى تكمن في القبول االجتماعي "وشدد الوزير السابق دميانوس قطار على أن 
 ."لالصالح

 
 عويس

هل نحن أمام انهيار اقتصادي أم ال؟ من نصدق الرئيس : "وسألت الصحافية سابين عويس
عندما صرح أن الوضع يشارف  عون عندما قال إن الوضع االقتصادي مستقر أم وزير المالية

 على االنهيار؟

 

 



 !"بيت المستقبل"في " طاولة مستديرة"مؤتمر سيدر في 
 ۲۰۱۸ايلول  ۲۱الجمعة 

 جريدة اللواء 

 

عقدت مؤسسة بيت المستقبل بالتعاون مع مؤسسة كونراد آديناور في مقرها في سرايا بكفيا 
األولى أعدها الخبير االقتصادي طاولة مستديرة نوقشت في خاللها ورقتان سياسيتان، 

مؤتمر "والمدير التنفيذي لمؤسسة البحوث واالستشارات الدكتور كمال حمدان تحت عنوان 
الخبير في  ، والثانية أعدها "الفرص المتاحة وحدود القدرة الفعلية على تحقيقها: سيدر

ة الدكتور شؤون الشرق األوسط ومدير معهد المشرق للشؤون اإلستراتيجية واالقتصادي
  ."السياق الجيوسياسي وتداعياته على الجبهة الداخلية سامي نادر تحت عنوان 

الرئيس أمين الجمّيل ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والوزراء   شارك في الحلقة
السابقون روجيه ديب ودميانوس قطار ونقوال نحاس، إلى جانب نخبة من المصرفيين 

    .والخبراء االقتصاديين

عن تقديره لكل الجهود التي يبذلها أصدقاء  الرئيس أمين الجمّيل في كلمته االفتتاحية، أعرب
وسأل  ".لكنها لن تجدي نفعاً إن لم نساعد نحن أنفسنا أوالً "لبنان من أجل دعم أمنه واستقراره، 

اذا ال طالما أن الرئيسين عون والحريري يتمتعان مسبقاً بغطاء شعبي وسياسي وبرلماني، لم
يشكالن حكومة إنقاذ مّصغرة من وزراء أكفاء تحيي مؤسسات الدولة وتعيد الثقة بها؟وتحدث 

الرئيس الجميل عن خطوات ال بد من اتخاذها إلنجاح أي مشروع اقتصادي إنقاذي وهي 
تحقيق الحوكمة الصالحة والرشيدة، والعودة إلى النصوص المكّونة للدولة اللبنانية ومؤسساته، 



ء هيئة وطنّية تواكب برنامج سادر من أجل أن يكون اإلنماء شامالً متوازناً ووطنياً بكل وإنشا
  .أبعاده

مالتي غاير مدير مكتب مؤسسة كونراد اديناور في بيروت، شدد على أهمية االستقرار .د
األمني في البالد كونه الركيزة األساسية للتطور وامتصاص األزمات المحلية واألقليمية، 

ا إلى أنه ال بد من وضع خطة اقتصادية شاملة للنهوض بلبنان قوامها إصالحات مشير
  .أساسية

اعتبر أن شبكات األمن العربية والدولية التي كان لبنان يتمتع بها  دولة الرئيس فؤاد السنيورة
. قد تقلصت ولبنان ال يقوم بأي شيء لينأى بنفسه عن كل اإلضطرابات اإلقليمية الحاصلة

ما هو : "وقال. ن كل المؤتمرات الدولية فشلت ألننا عجزنا عن تحقيق اإلصالحاتوأضاف أ
لم يعد وجود . أخطر من الوضع اإلقتصادي هو تناثر الدولة واستتباعها لألحزاب والميليشيات

للدولة وبتنا كأيام الحرب تماما، نشهد قتل على الهوية، يتجسد بأعمال انتقامية من موظفين في 
  ."ت بسبب طائفتهمبعض الوزارا

وشدد أن الخطوة األولى للخالص تكمن في توفر اإلرادة السياسية وإحداث صدمة إيجابية تعيد 
ثقة المواطن والمجتمع الدولي بالدولة عبر إعادة االحترام للدستور وللقانون واحترام سلطة 

لسياسية هي من يولد الدولة على مرافقها وتولية أصحاب الكفاءة المسؤولية، مؤكدا أن المالءة ا
  .المالءة االقتصادية وليس العكس

الدكتور نديم المنال، مستشار الرئيس المكلف سعد الحريري وأحد المشاركين في مؤتمر سيدر، 
لفت إلى أن مؤتمر سيدر ليس الحل العجائبي لكل مشاكل لبنان وأمراضه المزمنة وعلينا البدء 

وأضاف أن سادر هو الحل لمشاكل اقتصادية . يحتملمن هنا وإال نكون نحمل سادر أكثر مما 
آنية يواجهها لبنان وهو الحل الوحيد الموجود اليوم على الطاولة لمنع إنهيار اقتصادي في 

رفع مستوى االستثمار في القطاعين العام : وأكد أن سادر يقوم على ركائز أربع .لبنان
صالحات في مختلف القطاعات والخاص، ضمان االستقرار االقتصادي والمالي، إجرا إ

وتحديث القطاع العام وقطاع اإلدارة المالية وتطوير استراتيجية لتعددية القطاعات االنتاجية 
  .وإمكانات التصدير

ديب سأل كيف نضمن أن تغير الطبقة السياسية من ممارساتها، وهي  الوزير السابق روجيه
  .رجات سادر ونجاحهاالمسؤولة عما آلت إليه األوضاع، لتأمين تنفيذ مخ



أما الوزير نقوال نحاس فاعتبر أنه يجب تخطي مرحلة تقييم مؤتمر سيدر واإلضاءة على كيفية 
 تنفيذ مقرراته

 .الوزير السابق دميانوس قطار شدد أن الخطوة األولى تكمن في القبول االجتماعي لإلصالح 

م ال؟ من نصدق الرئيس عون هل نحن أمام انهيار اقتصادي أ: سألت الصحافية سابين عويس 
عندما قال أن الوضع اإلقتصادي مستقر أو وزير المالية عندما صّرح أن الوضع يشارف 

 االنهيار؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



طاولة مستديرة في بيت المستقبل عن مؤتمر سيدر وتداعيات السياق الجيوسياسي على 
 الجبهة الداخلية 

 ايلول  ۲۱الجمعة 

 لالعالمالوكالة الوطنية 

 

، في مقرها بسرايا "كونراد آديناور"، بالتعاون مع مؤسسة "بيت المستقبل"عقدت مؤسسة 
األولى أعدها الخبير االقتصادي : بكفيا، طاولة مستديرة نوقشت خاللها ورقتان سياسيتان

: مؤتمر سيدر"والمدير التنفيذي لمؤسسة البحوث واالستشارات الدكتور كمال حمدان بعنوان 
أما الثانية فأعدها الخبير في شؤون ". ص المتاحة وحدود القدرة الفعلية على تحقيقهاالفر

الشرق األوسط ومدير معهد المشرق للشؤون االستراتيجية واالقتصادية الدكتور سامي نادر 
 ."السياق الجيوسياسي وتداعياته على الجبهة الداخلية"بعنوان 

 
 الرئيس الجميل

كل الجهود التي يبذلها أصدقاء لبنان من أجل "نى الرئيس الجميل على في كلمته االفتتاحية، أث
 ."لكنها لن تجدي نفعا إن لم نساعد نحن أنفسنا أوال: "، وقال"دعم أمنه واستقراره

طالما أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري : "وسأل
، فلماذا ال يشكالن حكومة إنقاذ مصغرة من يتمتعان مسبقا بغطاء شعبي وسياسي وبرلماني

 ."وزراء أكفاء تحيي مؤسسات الدولة وتعيد الثقة بها؟
خطوات ال بد من اتخاذها إلنجاح أي مشروع اقتصادي إنقاذي، وهي تحقيق "وتحدث عن 

الحوكمة الصالحة والرشيدة، والعودة إلى النصوص المكونة للدولة اللبنانية ومؤسساته، وإنشاء 
 ."وطنية تواكب برنامج سيدر من أجل أن يكون اإلنماء شامال متوازنا ووطنيا بكل أبعاده هيئة

 



 غاير
أهمية "في بيروت الدكتور مالتي غاير على " مؤسسة كونراد اديناور"وشدد مدير مكتب 

االستقرار األمني في البالد كونه الركيزة األساسية للتطور وامتصاص األزمات المحلية 
ال بد من وضع خطة اقتصادية شاملة للنهوض بلبنان قوامها إصالحات : "، وقال"واالقليمية

 ."أساسية
 

 السنيورة
شبكات األمن العربية والدولية، التي كان لبنان "من جهته، اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة أن 

يتمتع بها قد تقلصت، ولبنان ال يقوم بأي شيء لينأى بنفسه عن كل االضطرابات اإلقليمية 
 ."كل المؤتمرات الدولية فشلت ألننا عجزنا عن تحقيق اإلصالحات: "، وقال"الحاصلة
ما هو أخطر من الوضع االقتصادي هو تناثر الدولة واستتباعها لألحزاب : "أضاف

لم يعد وجود للدولة، وبتنا كأيام الحرب تماما نشهد قتال على الهوية يتجسد . والميليشيات
 ."ن في بعض الوزارات بسبب طائفتهمبأعمال انتقامية من موظفي

الخطوة األولى للخالص تكمن في توافر اإلرادة السياسية وإحداث صدمة "وشدد على أن 
إيجابية تعيد ثقة المواطن والمجتمع الدولي بالدولة، عبر إعادة االحترام للدستور وللقانون 

المالءة "، مؤكدا أن "يةواحترام سلطة الدولة على مرافقها وتولية أصحاب الكفاءة المسؤول
 ."السياسية هي من تولد المالءة االقتصادية، وليس العكس

 
 المنال

الدكتور نديم " سيدر"أما مستشار الرئيس المكلف سعد الحريري وأحد المشاركين في مؤتمر 
، "مؤتمر سيدر ليس الحل العجائبي لكل مشاكل لبنان وأمراضه المزمنة"المنال فلفت إلى أن 

 ."لينا البدء من هنا، وإال نكون نحمل سيدر أكثر مما يحتملع: "وقال
إن سيدر هو الحل لمشاكل اقتصادية آنية يواجهها لبنان، وهو الحل الوحيد الموجود : "أضاف

 ."اليوم على الطاولة لمنع انهيار اقتصادي في لبنان
لعام والخاص، رفع مستوى االستثمار في القطاعين ا: سيدر يقوم على ركائز أربع"وأكد أن 

ضمان االستقرار االقتصادي والمالي، إجراء إصالحات في مختلف القطاعات وتحديث القطاع 
العام وقطاع اإلدارة المالية وتطوير استراتيجية لتعددية القطاعات االنتاجية وإمكانات 

 ."التصدير
 



 ديب
السياسية ممارساتها؟ كيف نضمن أن تغير الطبقة : "بدوره، سأل الوزير السابق روجيه ديب

 ."وهي المسؤولة عما آلت إليه األوضاع، لتأمين تنفيذ مخرجات سيدر ونجاحها
 

 نحاس
يجب تخطي مرحلة تقييم مؤتمر سيدر، واإلضاءة على "واعتبر الوزير السابق نقوال نحاس أنه 

 ."كيفية تنفيذ مقرراته
 

 قطار
ولى تكمن في القبول االجتماعي الخطوة األ"وشدد الوزير السابق دميانوس قطار على أن 

 ."لالصالح
 

 عويس
هل نحن أمام انهيار اقتصادي أم ال؟ من نصدق الرئيس : "وسألت الصحافية سابين عويس

عون عندما قال إن الوضع االقتصادي مستقر أم وزير المالية عندما صرح أن الوضع يشارف 
  ."على االنهيار؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :"سيدر"ندوة في بيت المستقبل حول 
 حذار القتل على الهوية: السـنيورة

 ايلول ۲۱الجمعة 

 المركزية

 
عشية الجلسة النيابية التي من المفترض أن تقر بعض القوانين المتعلقة  -المركزية

باالصالحات التي ينتظرها المجتمع الدولي من لبنان لمده بالمساعدات الدولية التي أقرت في 
المستقبل في بكفيا ندوة تناولت هذه االصالحات، في حضور ، أقيمت في بيت "سيدر"مؤتمر 

الرئيس أمين الجميل والرئيس فؤاد السنيورة، ورئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي في 
 .حزب الكتائب جان طويلة، وعدد من الشخصيات السياسية واالجتماعية

الهوية يحصل في الدولة هناك قتالً على "وفي كلمته، حذر الرئيس فؤاد السنيورة من أن 
أننا نلجأ الى النأي "، مشددا على "اليوم حيث يتم االنتقام من موظفين بسبب انتماءاتهم
  .بالنفس سياسياً واجتماعياً واقتصادياً تجاه المخاطر

وشدد رئيس المجلس اإلقتصادي اإلجتماعي في حزب الكتائب جان طويلة على ضرورة 
  .اإلصالحات المطلوبة في مؤتمر سيدر توافر النية واإلرادة لمواكبة
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عقدت مؤسسة بيت المستقبل بالتعاون مع مؤسسة كونراد آديناور في مقرها في سرايا بكفيا 
طاولة مستديرة نوقشت في خاللهاورقتان سياسيتان، األولى أعدها الخبير االقتصادي والمدير 

: مؤتمر سيدر"لمؤسسة البحوث واالستشارات الدكتور كمال حمدان تحت عنوان التنفيذي 
الخبير في شؤون الشرق  ، والثانية أعدها "الفرص المتاحة وحدود القدرة الفعلية على تحقيقها

األوسط ومدير معهد المشرق للشؤون اإلستراتيجية واالقتصادية الدكتور سامي نادر تحت 
الرئيس أمين   شارك في الحلقة".ي وتداعياته على الجبهة الداخليةالسياق الجيوسياس عنوان 

الجمّيل ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والوزراء السابقون روجيه ديب ودميانوس 
   .قطار ونقوال نحاس، إلى جانب نخبة من المصرفيين والخبراء االقتصاديين

عن تقديره لكل الجهود التي يبذلها أصدقاء  الرئيس أمين الجمّيل في كلمته االفتتاحية، أعرب 
وسأل  ".لكنها لن تجدي نفعاً إن لم نساعد نحن أنفسنا أوالً "لبنان من أجل دعم أمنه واستقراره، 

طالما أن الرئيسين عون والحريري يتمتعان مسبقاً بغطاء شعبي وسياسي وبرلماني، لماذا ال 
حيي مؤسسات الدولة وتعيد الثقة بها؟وتحدث يشكالن حكومة إنقاذ مّصغرة من وزراء أكفاء ت

الرئيس الجميل عن خطوات ال بد من اتخاذها إلنجاح أي مشروع اقتصادي إنقاذي وهي 
تحقيق الحوكمة الصالحة والرشيدة، والعودة إلى النصوص المكّونة للدولة اللبنانية ومؤسساته، 

نماء شامالً متوازناً ووطنياً بكل وإنشاء هيئة وطنّية تواكب برنامج سادر من أجل أن يكون اإل
 .أبعاده



  

، شدد على أهمية االستقرار مالتي غاير مدير مكتب مؤسسة كونراد اديناور في بيروت.د
األمني في البالد كونه الركيزة األساسية للتطور وامتصاص األزمات المحلية واألقليمية، 

 .بلبنان قوامها إصالحات أساسية مشيرا إلى أنه ال بد من وضع خطة اقتصادية شاملة للنهوض
  

اعتبر أن شبكات األمن العربية والدولية التي كان لبنان يتمتع بها  دولة الرئيس فؤاد السنيورة
. قد تقلصت ولبنان ال يقوم بأي شيء لينأى بنفسه عن كل اإلضطرابات اإلقليمية الحاصلة

ما هو : "وقال. تحقيق اإلصالحاتوأضاف أن كل المؤتمرات الدولية فشلت ألننا عجزنا عن 
لم يعد وجود . أخطر من الوضع اإلقتصادي هو تناثر الدولة واستتباعها لألحزاب والميليشيات

للدولة وبتنا كأيام الحرب تماما، نشهد قتل على الهوية، يتجسد بأعمال انتقامية من موظفين في 
ص تكمن في توفر اإلرادة وشدد أن الخطوة األولى للخال". بعض الوزارات بسبب طائفتهم

السياسية وإحداث صدمة إيجابية تعيد ثقة المواطن والمجتمع الدولي بالدولة عبر إعادة 
االحترام للدستور وللقانون واحترام سلطة الدولة على مرافقها وتولية أصحاب الكفاءة 

 .لعكسالمسؤولية، مؤكدا أن المالءة السياسية هي من يولد المالءة االقتصادية وليس ا
  

، مستشار الرئيس المكلف سعد الحريري وأحد المشاركين في مؤتمر سيدر، الدكتور نديم المنال
لفت إلى أن مؤتمر سيدر ليس الحل العجائبي لكل مشاكل لبنان وأمراضه المزمنة وعلينا البدء 

ة وأضاف أن سادر هو الحل لمشاكل اقتصادي. من هنا وإال نكون نحمل سادر أكثر مما يحتمل
آنية يواجهها لبنان وهو الحل الوحيد الموجود اليوم على الطاولة لمنع إنهيار اقتصادي في 

رفع مستوى االستثمار في القطاعين العام : وأكد أن سادر يقوم على ركائز أربع. لبنان
والخاص، ضمان االستقرار االقتصادي والمالي، إجرا إصالحات في مختلف القطاعات 

م وقطاع اإلدارة المالية وتطوير استراتيجية لتعددية القطاعات االنتاجية وتحديث القطاع العا
 .وإمكانات التصدير

  

ديب سأل كيف نضمن أن تغير الطبقة السياسية من ممارساتها، وهي  الوزير السابق روجيه
أما الوزير نقوال . المسؤولة عما آلت إليه األوضاع، لتأمين تنفيذ مخرجات سادر ونجاحها



اعتبر أنه يجب تخطي مرحلة تقييم مؤتمر سيدر واإلضاءة على كيفية تنفيذ مقرراته نحاس ف
 .الوزير السابق دميانوس قطار شدد أن الخطوة األولى تكمن في القبول االجتماعي لإلصالح

  

هل نحن أمام انهيار اقتصادي أم ال؟ من نصدق الرئيس عون : سألت الصحافية سابين عويس
اإلقتصادي مستقر أو وزير المالية عندما صّرح أن الوضع يشارف  عندما قال أن الوضع

 االنهيار؟
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عقدت مؤسسة بيت المستقبل بالتعاون مع مؤسسة كونراد آديناور في مقرها في سرايا بكفيا 
طاولة مستديرة نوقشت في خاللها ورقتان سياسيتان، األولى أعدها الخبير اإلقتصادي والمدير 

الفرص ": مؤتمر سيدر"تحت عنوان  كمال حمدانالتنفيذي لمؤسسة البحوث واإلستشارات 

https://www.lebanon24.com/entity/2445143397/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86/ar/�


، والثانية أعدها الخبير في شؤون الشرق األوسط "المتاحة وحدود القدرة الفعلية على تحقيقها
تحت عنوان  سامي نادرومدير معهد المشرق للشؤون اإلستراتيجية واالقتصادية الدكتور 

 ". السياق الجيوسياسي وتداعياته على الجبهة الداخلية

والوزراء  فؤاد السنيورةشارك في الحلقة الرئيس أمين الجمّيل ورئيس الحكومة السابق 
، إلى جانب نخبة من المصرفيين نقوال نحاسودميانوس قطار و روجيه ديبالسابقون 

 .والخبراء اإلقتصاديين

ن تقديره لكل الجهود التي يبذلها أصدقاء في كلمته اإلفتتاحية، أعرب الرئيس أمين الجمّيل ع
وسأل ". لكنها لن تجدي نفعاً إن لم نساعد نحن أنفسنا أوالً "من أجل دعم أمنه واستقراره،  لبنان

مسبقاً بغطاء شعبي وسياسي وبرلماني، لماذا ال  طالما أّن الرئيسين عون والحريري يتمتعان
يشكالن حكومة إنقاذ مّصغرة من وزراء أكفاء تحيي مؤسسات الدولة وتعيد الثقة بها؟ وتحدث 

الرئيس الجميل عن خطوات ال بد من اتخاذها إلنجاح أي مشروع اقتصادي إنقاذي وهي 
مكّونة للدولة اللبنانية ومؤسساته، تحقيق الحوكمة الصالحة والرشيدة، والعودة إلى النصوص ال

وإنشاء هيئة وطنّية تواكب برنامج سادر من أجل أن يكون اإلنماء شامالً متوازناً ووطنياً بكل 
 .أبعاده

مالتي غاير مدير مكتب مؤسسة كونراد اديناور في بيروت، شدد على أهمية االستقرار .د
وامتصاص األزمات المحلية واألقليمية، األمني في البالد كونه الركيزة األساسية للتطور 

 .قوامها إصالحات أساسية لبنان مشيرا إلى أنه ال بد من وضع خطة اقتصادية شاملة للنهوض ب

يتمتع بها قد  لبناناعتبر أّن شبكات األمن العربية والدولية التي كان  فؤاد السنيورةالرئيس  
. ال يقوم بأي شيء لينأى بنفسه عن كل اإلضطرابات اإلقليمية الحاصلة لبنانتقلصت و

ما هو : "وقال. عن تحقيق اإلصالحات وأضاف أن كل المؤتمرات الدولية فشلت ألننا عجزنا
لم يعد وجود . أخطر من الوضع اإلقتصادي هو تناثر الدولة واستتباعها لألحزاب والميليشيات

للدولة وبتنا كأيام الحرب تماما، نشهد قتل على الهوية، يتجسد بأعمال انتقامية من موظفين في 
للخالص تكمن في توفر اإلرادة وشدد أن الخطوة األولى ". بعض الوزارات بسبب طائفتهم

السياسية وإحداث صدمة إيجابية تعيد ثقة المواطن والمجتمع الدولي بالدولة عبر إعادة 
االحترام للدستور وللقانون واحترام سلطة الدولة على مرافقها وتولية أصحاب الكفاءة 

 .يس العكسالمسؤولية، مؤكدا أن المالءة السياسية هي من يولد المالءة االقتصادية ول
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وأحد المشاركين في مؤتمر سيدر، لفت  سعد الحريرينديم المنال، مستشار الرئيس المكلف 
وأمراضه المزمنة وعلينا البدء من  لبنانمشاكل  إلى أّن مؤتمر سيدر ليس الحل العجائبي لكل
وأضاف أن سادر هو الحل لمشاكل اقتصادية آنية . هنا وإال نكون نحمل سادر أكثر مما يحتمل

. لبنانوهو الحل الوحيد الموجود اليوم على الطاولة لمنع إنهيار اقتصادي في  لبنانيواجهها 
رفع مستوى االستثمار في القطاعين العام والخاص، : وأكد أن سادر يقوم على ركائز أربع

ضمان االستقرار االقتصادي والمالي، إجرا إصالحات في مختلف القطاعات وتحديث القطاع 
العام وقطاع اإلدارة المالية وتطوير استراتيجية لتعددية القطاعات اإلنتاجية وإمكانات 

 .التصدير

 

سأل كيف نضمن أن تغير الطبقة السياسية من ممارساتها، وهي  روجيه ديبالوزير السابق 
نقوال أّما الوزير . المسؤولة عما آلت إليه األوضاع، لتأمين تنفيذ مخرجات سادر ونجاحها

فاعتبر أّنه يجب تخطي مرحلة تقييم مؤتمر سيدر واإلضاءة على كيفية تنفيذ مقرراته  نحاس
ولى تكمن في القبول اإلجتماعي الوزير السابق دميانوس قطار شّدد على أّن الخطوة األ

 .لإلصالح

  

هل نحن أمام انهيار اقتصادي أم ال؟ من نصدق الرئيس عون : سألت سابين عويسالصحافية 
ع اإلقتصادي مستقر أو وزير المالية عندما صّرح أن الوضع يشارف عندما قال أن الوض

 االنهيار؟

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lebanon24.com/entity/105970/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A/ar/�
https://www.lebanon24.com/entity/47781/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar/�
https://www.lebanon24.com/entity/47781/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar/�
https://www.lebanon24.com/entity/47781/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar/�
https://www.lebanon24.com/entity/1333810150/%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D9%8A%D8%A8/ar/�
https://www.lebanon24.com/entity/2438385606/%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3/ar/�
https://www.lebanon24.com/entity/2438385606/%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3/ar/�
https://www.lebanon24.com/entity/2438385606/%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3/ar/�
https://www.lebanon24.com/entity/2438385606/%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3/ar/�
https://www.lebanon24.com/entity/1934665891/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3/ar/�


 لماذا ال ُتشّكل حكومة إنقاذ مصّغرة؟: أمين الجمّيل
 ۲۰۱۸ايلول  ۲۱الجمعة 

MTV موقع 

 
عقدت مؤسسة بيت المستقبل بالتعاون مع مؤسسة كونراد آديناور في مقرها في سرايا بكفيا 

نوقشت في خاللها ورقتان سياسيتان، األولى أعدها الخبير االقتصادي والمدير طاولة مستديرة 
: مؤتمر سيدر"التنفيذي لمؤسسة البحوث واالستشارات الدكتور كمال حمدان تحت عنوان 

الخبير في شؤون الشرق  ، والثانية أعدها "الفرص المتاحة وحدود القدرة الفعلية على تحقيقها
رق للشؤون اإلستراتيجية واالقتصادية الدكتور سامي نادر تحت األوسط ومدير معهد المش

الرئيس أمين  شارك في الحلقة ". السياق الجيوسياسي وتداعياته على الجبهة الداخلية عنوان 
الجمّيل ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والوزراء السابقون روجيه ديب ودميانوس 

  . المصرفيين والخبراء االقتصاديين قطار ونقوال نحاس، إلى جانب نخبة من
 

في كلمته االفتتاحية، أعرب الرئيس أمين الجمّيل عن تقديره لكل الجهود التي يبذلها أصدقاء 
وسأل ". لكنها لن تجدي نفعاً إن لم نساعد نحن أنفسنا أوالً "لبنان من أجل دعم أمنه واستقراره، 

بغطاء شعبي وسياسي وبرلماني، لماذا ال  طالما أن الرئيسين عون والحريري يتمتعان مسبقاً 
يشكالن حكومة إنقاذ مّصغرة من وزراء أكفاء تحيي مؤسسات الدولة وتعيد الثقة بها؟ وتحدث 

الرئيس الجميل عن خطوات ال بد من اتخاذها إلنجاح أي مشروع اقتصادي إنقاذي وهي 
للدولة اللبنانية ومؤسساته،  تحقيق الحوكمة الصالحة والرشيدة، والعودة إلى النصوص المكّونة

وإنشاء هيئة وطنّية تواكب برنامج سادر من أجل أن يكون اإلنماء شامالً متوازناً ووطنياً بكل 
 .أبعاده
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كيف يساعدنا الخارج بغياب " بيت المستقبل"بتحدياته الجيوسياسية على مشرحة " سيدر"
 اإلرادة الداخلية بإصالح الدولة

 ۲۰۱۸ايلول  ۲۲السبت 

 جريدة النهار

 

كيف " بيت المستقبل"بتحدياته الجيوسياسية على مشرحة " سيدر"بعنوان  سابين عويسمقال 
على رغم مضي اكثر من خمسة اشهر  يساعدنا الخارج بغياب اإلرادة الداخلية بإصالح الدولة؟

على انعقاده وخروجه بدعم استثنائي يجنب البالد االنهيار تحت وطأة أزمة اقتصادية مالية، 
ياته ال تزال حبرا على ورق في انتظار اإلفراج عن حكومة تضع مقرراته وعلى رغم ان توص

في السياق الجيوسياسي وتداعياته على الجبهة الداخلية، " سيدر"موضع التنفيذ، شكل مؤتمر 
امس في حلقة حوارية نظمها الى جانب مؤسسة " بيت المستقبل"مساحة نقاش استضافها 

ة من االقتصاديين تقدمهم الرئيس أمين الجميل وضمت مجموعة كبير" كونراد اديناور"
والرئيس فؤاد السنيورة وشاركهم النائب نقوال نحاس والمستشار االقتصادي لرئيس الحكومة 
 .نديم المنال، وذلك للبحث في ورقتي العمل المقدمتين من الخبيرين سامي نادر وكمال حمدان
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يل ينادي بالحوكمة والسنيورة الجم: ”بيت المستقبل“ضيفا في ” سيدر“
 ”ممر األفيال“يبشر بانحالل الدولة محذرا من وضع لبنان في 

  ۲۰۱۸ايلول  ۲۳االحد  

 " مصدر دبلوماسي“موقع 

   

  

 



  

  

 



  

 

مركز الشرق للشؤون ”و” كونراد آيديناور”و” بيت المستقبل“جمعت مؤسستا  :مارلين خليفة
نقاش أمس األول مجموعة من الخبراء والسياسيين لمناقشة ورقتين في حلقة  ” اإلستراتيجية

الذي انطلقت أعماله رسميا في نيسان الفائت في باريس، بمبادرة من ” سيدر“مؤتمر “حول 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي ينتظر الفرنسيون مع الدول المانحة التي تعهدت 

مشاريع في البنى التحتية اللبنانية إقرار التشريعات مليار ونصف مليون دوالر كتمويل ل ۱۲بـ
 .واإلصالحات التي وضعها المبادرون شرطا لمتابعتهم النهوض باإلقتصاد اللبناني

قّدمها الدكتور ” السياق الجيوسياسي وتداعياته على الجبهة الداخلية”بـتتعلق الورقة األولى 
الفرص المتاحة وحدود القدرة الفعلية على ” سيدر“مؤتمر “، والثانية بعنوان سامي نادر

وأدار النقاش بين المتحاورين وفي مقدمتهم رئيس  قّدمها الدكتور كمال حمدان،” تحقيقها
رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، والرئيس فؤاد السنيورة، ” بيت المستقبل“مؤسسة 

يين والمصرفيين في لبنان ومستشار رئيس الحكومة نديم المنال، وكبار الخبراء واإلقتصاد
 .الدكتور ناصر ياسين 

إطاللة على الخالصات التي توصلت  ”مصدر دبلوماسي“في هذا الملخص الذي يقّدمه موقع 
بيت “ اليها الورقتان اللتين ستصدران مع النقاش حولهما في كتّيب خاص كما درج عليه

لمداخالت التي قّدمها ، وملخصا ألبرز ابحسب مديره التنفيذي سام منّسى” المستقبل
 .المشاركون وفي مقّدمتها مداخلتي الرئيسين الجميل والسنيورة وآراء بعض الحاضرين

لبنان يعاني من مشكلة كيان وليس ” قّدم مداخلة مختصرة قال فيها بأن  منّسى إشارة الى أن
. ”الذي يسيطر على األمن والسياسة واإلقتصاد” حزب هللا“من مشكلة حكم بسبب وجود 



لم أفهم لم لم يتم التطرق الى هذا الموضوع من قبل الحاضرين وكأنه خارج سياق ” :وسأل
 . ”الحياة السياسية اللبنانية وهي نقطة رئيسية

الدكتور مالته غاير في لبنان  ”كونراد آيديناور“من جهته، قال الممثل المقيم لمكتب مؤسسة 
الحيوي من أجل إعادة النهوض ” سيدر“بأن المؤسسة تدعم النقاشات المثمرة حول مؤتمر 

اإلقتصادي في لبنان وهي ترّحب بمجموعة الخبراء والسياسيين الذين يهتمون بوضع آلية عمل 
 ).…(واقعية وحقيقية لتنفيذ هذا األمر 

 ال نتيجة إيجابية للمؤتمرات بال إصالحات: حمدان

 : اور أساسيةمح ۸تضمنت الورقة السياسية التي أعدها الدكتور كمال حمدان 

 ”سيدر“اقتصادية في لبنان عشية انعقاد مؤتمر -استعراض وتحليل أهم المؤشرات الماكرو-

رؤية انمائية؟ خطة اقتصادية؟ برنامج : توصيف الوثائق الحكومية المقّدمة الى المؤتمر-
 استثماري؟

 هل للبرنامج اإلستثمارئي استهدافات قطاعية محددة؟-

 .نامج على أوضاع المالية العاّمة في البالدرصد تداعيات تنفيذ البر-

 أبعاد الربط بين البرنامج اإلستثماري وتطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص-

 .استقراء تبعات تنفيذ البرنامج على أداء سوق العمل المحلية-

 .البحث في القدرة اإلستيعابية للسلطات العامة ومؤسساتها على تنفيذ البرنامج-

واختتم . البحث في تداعيات نتائج اإلنتخابات النيابية األخيرة على فرص تنفيذ البرنامج-
 . الدكتور حمدان ورقته بخالصة حول خيارات مستقبلية بديلة

حان الوقت لإلعتراف بأن تكرار ” :وفي الخالصة التي يقدمها حمدان لورقته يقول بأنه 
وسط -، لم يفلح عمليا، ”دعم لبنان ومساعدته“شعار تجارب المؤتمرات الدولية المعقودة حول 

في الحد من إضعاف هذا البلد وزيادة ارتهانه للخارج وتعظيم دينه العام،  -غياب اإلصالحات
كما حان وقت الغعتراف بأن استجالب هذه القروض منذ . ومظاهر الخلل اإلجتماعي فيه

ت المتالحقة عن اجتراح حلول أو فقط بضعف أو عجز الحكوما التسعينيات لم يكن محكوما 
الوسيلة  -وأساسا–برغبتها المحصورة في تأجيل أزمات تنذر بالكوارث، بل ألنه شّكل ايضا 

ضيقة ومتنفذة من أركان في الدولة وعالم المال واألعمال من اإلغتناء السهل،  التي مّكنت نواة 



نتفاخ المالي على عمل اإلقتصاد بفضل نمط ادارة ملفات العجز والدين العام وطغيان ظاهرة اإل
 . ككل

التي تنامت وترّكزت لدى هذه الفئة،  -المعلنة والخفية–وقد حالت ضخامة المصالح الخاصة 
دون افساح المجال أمام اصالح المرتكزات السياسية واإلدارية العميقة للنظام السياسي 

بارزا في تقرير السياسات العاّمة إن هذه النواة كانت وما تزال تلعب دورا . واإلقتصادي القائم
وال ينبغي . وتتحّمل قسطا كبيرا من المسؤولية عن ترّدي األوضاع اإلقتصادية في البالد

على حرف مشروع تمويل  -من موقعها في مركز القرار الرسمي –التقليل من قدرة تلك النواة 
ة من منّصات تحقيق البرنامج اإلستثماري عن مساره المنشود، وتحويله الى منّصة إضافي

المنافع واألرباح السهلة والريوع، أيا كانت سيناريوهات التطّور السياسي واإلقتصادي الالحق 
 )…. (بالبلد

استحداث نظام ضريبي تتركز ” :وتحدث الدكتور كمال حمدان عن شروط النهوض وهي 
يث يوفّر للدولة أعباؤه األساسية على مكّونات الثروة والريع وارباح كبار المكلّفين، بح

وبالطبع، لن تكون . المداخيل التي تسمح لها، ولو بشكل متدّرج بتمويل اعادة بناء البنى التحتية
لهذا النظام الضريبي البديل الفاعلية المنشودة ما لم يتزامن مع اصالحات اساسية في بنية 

تفعيل وتحسين أداء وصوال الى   الوظائف العامة واالنفاق العام واطره المؤسسية واإلدارية
كذريعة ” الدولة تاجر فاشل“المرفق العام الى مستوى يصعب معه استمرار استخدام مقولة 

 ). …(” لقضم األمالك واألصول العاّمة

وارتباطا ببلورة مثل هذه الخيارات، بدأت تطرح تساؤالت ” :وتساءل حمدان في ختام ورقته
مشروعة حول مدى جدوى استمرار االعتماد على القروض الخارجية إذا كان القطاع الخاص 

اللبناني هو الذي سوف يمّول اكثر من ثلث المشاريع، مشيرا الى أن ما يتطلبه هذا التمويل 
يمكن توفيره عبر اشراك المانحين -ال طاقة للدولة راهنا على تأمينها–نات المحلي من ضما

ويطال . أساسا في حّل هذه المسألة بالذات، بدل اضطالعهم بتمويل غالبية البرنامج االستثماري
التساؤالت بشكل خاص نمط تعامل الحكومة الفاضح مع ازمة الكهرباء، الذي   بعض هذه

ت فوقية واهدار عقود من الزمن، على الرغم من جهوزية ترافق مع تجاذبات وتحاصصا
الملف للتنفيذ، في الوقت الذي كانت كلفة هذه األزمة تستأثر سنويا بنحو ثلث عجز الموازنة، 

وكان يمكن . في المئة من إجمالي قيمة الدين العام ٤۰الى جانب استئثارها تراكميا بأكثر من 
القروض الخارجية لو أنه اقدم في الوقت المناسب على للبنان اإلستعاضة عن طلب المزيد من 

فما الذي حال دون ابتداع الحكومات المتعاقبة . توفير المعالجات المطلوبة لتلك األزمة بالذات
حلوال لمعضلة الكهرباء عبر قرارات مسؤولة وقابلة للتنفيذ تشمل ادارة المرحلة االنتقالية 

ل وتعديل تعرفة استهالك الطاقة الكهربائية والحّد من واصالح القطاع وتطويره وبناء المعام
دعم هذا االستهالك وصوال الى الغائه، ما كان وفّر على الدولة سنويا ما بين مليار دوالر 

ولو اتخذ مثل هذا القرار في حينه لكانت القيمة المتراكمة . ومليار ونصف مليار دوالر اميركي



تبعا لتطّور تعرفات استهالك الكهرباء –اعوام  ۸لهذا الوفر تجاوزت بمفردها على مدى 
مجموع تعهدات االقراض الميّسر التي حصل لبنان عليها في -واسعار النفط والفوائد العالمية

وما ينطبق على هذا المثال يصح أيضا وإن بنسب واشكال أخرى على ). ٤(مؤتمر باريس 
وية وملّحة سبق ان تكّرر تأجيل تنفيذها معالجة العديد من الملفات المتعلقة بمشروعات عاّمة حي

إن هذا النمط من المبادرات هو الذي يطمح الشعب اللبناني الى تجسيده، وصوال . مّرات عّدة
للسلطة والثروة  الى إعادة بناء الدولة كدولة انمائية وغير طائفية، دولة متحررة من التقاسم 

 .”ّيةومن شبكات المصالح واالمتيازات الخاّصة والزبائن

 عالقة لبنان بالعالم العربي أساسية لتحديد مستقبله اإلقتصادي: نادر

مركز الشرق األوسط للشؤون ” من جهته، قّدم الدكتور سامي نادر ورقة بحثية بإسم 
وخلص الدكتور . ”السياق الجيوسياسي وتداعياته على الجبهة الداخلية“تناولت ” اإلستراتيجية
أشهر ولبنان ما زال عرضة لتجاذبات اقليمية  ٥سيدر “انعقاد مؤتمر مّر على “نادر الى أنه 

مرشحة للتفاقم وخصوصا على وتيرة الصراع بين الواليات المتحدة االميركية وحلفائها في 
السبيل الوحيد امام القوى الممسكة بمقاليد الحكم في لبنان الحتواء مخاطر هذا . المنطقة وايران

بناء على ما اذكر تبقى “: أضاف). …(الصغير عن تلك الصراعات الصراع، هو تحييد البلد 
التسوية في لبنان هّشة ومرهونة بالتطّورات اإلقليمية ال سيما على الساحة السورية التي 

حسمت الى حّد معين ادوار واحجام . تقّسمت الى ساحات نفوذ أميركا وتركيا وايران واسرائيل
اإليراني الذي ينتظر ما ستؤول اليه السياسة األميركية الجديدة الالعبين باستثناء الحجم والّدور 

أما العامل اآلخر الذي سوف يحّدد دور وحجم ايران في المشرق . الماضية في اتجاه التصعيد
الروسي وما قد يقوم به من تسويات بعد عقد شراكات مع كافّة الالعبين ” الشريك“العربي فهو 

. طبعا بانهيار ايران عسكريا ألن ذلك سوف يساهم في عزلتها ليس لروسيا مصلحة. االقليميين
ولكن قد تكون هناك مصلحة بتقليص دور طهران في االقليم، أقلّه لإلبقاء على حاجة تلك 

 .”الحامي الروسي“األخيرة الى 

أما على مستوى عالقة لبنان لبنان بالعالم العربي وهذا معطى أساس لتحديد مستقبله 
ما يمكن قوله أن هامش المناورة الذي كان يتمتع به لبنان قد انحسر ألن هامش اإلقتصادي أقل 

بساحات صراع عربية ال سيما في ” حزب هللا“التسامح العربي معه تضاءل بفعل انخراط 
 .اليمن وسوريا

دخول هذا األخير على ملفات اقتصادية لن يكون عامال مساعدا على هذا التطبيع إن لم يّغير 
. ألمر نفسه ينجلي على عالقة أوروبا في لبنان وعلى سياسة دعمها اإلقتصاديا. سياسته

فبالرغم من تمايز ال بل تناقض أوروبا مع أميركا بشأن كيفية التعامل مع إيران يبقى أن 
سياسات واشنطن األخيرة ال سيما العقوبات المفروضة على ايران وعمالئها، وما تفرضه من 

اوروبية، تضّيق من هامش المناورة اإلقتصادي لدول أوروبية، قيود على شركات ومؤسسات 



وغيرها باإلنسحاب من السوق ” اير فرانس”و” توتال”و” سيمنز“وما قرار شركات مثل 
 . اإليراني سوى خير دليل على ذلك

وإذا كان هامش المناورة السياسي ضاق أيضا وذلك بسبب تفاقم األزمة المالية واإلقتصادية 
فشرط التحييد عن الصراعات . العجز، إنحسار النمو، وغياب اإلصالحات بفعل تنامي

الممر اإللزامي لإلنقاذ    فاإلصالحات ليست فقط. اإلقليمية إن كان ضروريا بيد انه ليس كافيا
وعلى راس هذه اإلصالحات ” سيدر“إنما الشرط للمساعدات كما اشار اليه بيان مؤتمر 

 .۲۰۱۸تموز  ۱۳عنه السفير الفرنسي في لبنان في  اصالح قطاع الكهرباء كما عّبر

هل تصطدم تلك اإلصالحات بجدار نظام المحاصصة القائم منذ رحيل ضابط اإليقاع السوري 
هذا النظام الذي حّول منظومة الحكم الى عقد بين قوى . تحت راية حكومات الوحدة الوطنية

هذا النظام لم . راع دائم على السلطةسياسية مطّبقة على الطوائف التي تمثلها حصريا وفي ص
يقوض فقط السيادة اللبنانية ألنه شّرع الباب أمام التدخالت اإلقليمية، مسّهال إصطفاف 

الطوائف في المحاور إما طالبة الحماية لشعورها بالتهديد أو لإلستعانة بها كرافعة من اجل 
حكم رشيد ينهض باإلقتصاد  استعادة أو المحافظة على حقوقها، إنما حال ايضا دون قيام

 .”ويقاوم الفساد

  

 الحوكمة هي كلمة الّسر: الجميل

هو استكمال لمؤتمرات باريس الثالثة ” سيدر“رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل قال بأن 
وقال بأن الجهود التي بذلت في المؤتمرات الثالثة . األولى، وكلها ساعدت لبنان بمرحلة معينة

لذلك يجب . المرجوة ألن الواقع على األرض لم يلتق مع حجم هذه الجهود لم تؤث الثمار
التوقف عند هذه الظاهرة وأسبابها، وهل القت الجهود الداخلية تلك الخارجية والصديقة للبنان؟ 

 .وخلص الى أن هذه األمور لم تكن متوافرة في المؤتمرات السابقة

تتعلق بعدة مسائل أولها الحوكمة الرشيدة، وهي  وقال الجميل بأن اإلجابة عن أسباب هذا األمر
ضرورية من أجل تثمير كل هذه الجهود التي تبذل، وكأن الخارج قلبه على لبنان ولبنان قلبه 

من دون الحوكمة نكون وكأننا نضع مياه في سلّة “واشار الى أنه . ”على الحجر كما يقول المثل
 .”قش

في برنامج اقتصادي وإنمائي في حين أن  كيف يمكن البحث: وتساءل الرئيس الجميل
المؤسسات األساسية في البلد معطلة، نحن نفتخر أنه في حقبة من تاريخ لبنان الحديث وضعت 
أصول وأسس متقدمة جدا على صعيد اإلدارة اللبنانية والمؤسسات وكان لبنان بمصاف الدول 

خدمة المدنية ومجلس القضاء المتقدمة جدا فهو أول من وضع أسس ديوان المحاسبة ومجلس ال



. وكان لبنان مدرسة في المنطقة لطريقة تطوير اإلدارات العاّمة… األعلى والتفتيش القضائي
)….( 

وتحدث عن أهمية التفتيش المركزي والتفتيش القضائي وديوان المحاسبة وتفعيلها قبل البدء 
 .بأية مشاريع وهي أساس للحوكمة الرشيدة

بقيت اإلدارة في هذا الوضع المعّرض للفساد كيف من الممكن أن يثق وقال الجميل أنه إذا 
منظومة ترعى الشفافية، وكيف يكون التواصل بينها ” سيدر“الغير بنا؟ وخصوصا وأن في 

 وبين اإلدارة اللبنانية؟

بأن الجميع يفتش عن حقائب وازنة ” :وتطرق الى قضية الحكومة وتشكيلها وقال الجميل
فترض أن تحصل صدمة نوعية في هذه المرحلة بالذات ليكون لبرنامج من الم”…مدهنة”و
صدمة إيجابية نافعة بدوره، وأن يستعيد الشعب اللبناني ثقته بهذا البرنامج وبدولته ” سيدر“

 .”وبكل هذه الوعود التي تطرح

آن األوان للتفكير بنقلة نوعية بطريقة تشكيل الحكومة وخصوصا في ” :وقال الرئيس الجميل
 ).…(هذه المرحلة التي يعاني فيها اإلقتصاد اللبناني من األمّرين 

 لبنان في ممّر األفيال: السنيورة 

أقرت  ۲۰۰۲الرئيس فؤاد السنيورة تحدث عن محاولة اصالحية على عهده مذكرا أنه في عام 
لن  مجموعة من القوانين لم يتم تنفيذها لغاية اليوم، ويقول بعض الوزراء بكل صراحة بأنهم

وأشار … ينفذوا هذه القوانين ألنها ال تعجبهم، وهي تتعلق بالكهرباء وباإلتصاالت وسواها
بالضريبة على القيمة المضافة التي انقذت السنيورة الى أن اإلنجاز الوحيد الذي تحقق تمثل 

 .”الى حّد بعيد ألنها عّدلت وضع الخزينة لبنان

ة تكاد تكون أقرب الى عدم العقالنية اإلقليمية اليوم في حال” واشار السنيورة الى أننا  
والدولية، ونحن نضع أنفسنا إزاء هذا الشح الكبير الموجود اقليميا ودوليا في ممر األفيال وال 

نلجأ الى أي عمل يؤدي الى النأي بأنفسنا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا عن التعرض لهذه 
 .”من خالل اإلجراءات التي نقوم بهاالمخاطر المتزايدة في المنطقّة وفي لبنان، 

وهو جرى خالل هذه الفترة أمر يكاد يتفوق بخطورته على الوضع اإلقتصادي والمالي ” :وقال
ولم تعد الدولة  تناثر الدولة اللبنانية وانحاللها واستتباعها من قبل األحزاب والميليشيات،

التي نعرفها بالمعنى الحقيقي موجودة، بل باتت الوالءات لمن يتبع الشخص، ويحصل قتل على 
الهوية وانتقام من موظفين ألنهم من هوية معينة وهذا يعطينا صورة عّما آلت اليه هذه 

ن الجميع هو إن تقاسم الدولة وتناثرها بي. المعالجات، وقد شهدناها أخيرا وعلنا بوزارات معينة
المالءة السياسية تولّد المالءة “واشار الرئيس السنيورة الى أن . ”أخطر ما وصلنا اليه



يفترض وجود اإلرادة السياسية  هل فقدنا األمل؟ ال، لكن: وسأل. ”وليس العكساإلقتصادية 
ألن ثمة انحسار كبير في مستوى ثقة الناس . التي ليست موجودة بعد وهو ما نعّول عليه

 . الدولة وباألحزاب السياسية وبالسياسيين بشكل عامب

وخلص الى ضرورة التفتيش عن صدمة ايجابية تستطيع وضعنا على طريق استعادة الثقة، من 
 .”اللبنانيين بالدولة ومن المجتمعين العربي والدولي

اعادة واقترح السنيورة حال بالعودة الى الثوابت واألصول والبديهيات المفترضة في الدول و
االعتبار الحترام الدستور واعادة االعتبار الحترام القانون واعادة اإلحترام لسلطة الدولة على 

). …(من هم جديرون واصحاب كفاءة لتولي المسؤولية   مرافقها، واعادة االعتبار لتولية
حد، وقال السنيورة بأن هذه المبادئ األربعة هي شديدة البساطة وشديدة االستحالة في آن وا

ولكن يجب أن نعلم أننا في مرحلة تخطينا فيها مداواة مشاكلنا بالمراهم وتخطينا مرحلة شراء 
يوجد أمل لكن شرط أن تتوفر . إما لدينا صحن أم الالوقت، وتخطينا مرحلة اإلختيار، بل نحن 

اللبنانية اإلرادة وهي تضعنا على بداية طريق نستطيع أن نستعيد فيه بداية ثقة اللبناني بالدولة 
 . ”وبعد ذلك أيضا بأن نستعيد ثقة العالم

 أكثر من طاقته” سيدر“ال لتحميل : المنال

حل عجائبي ” سيدر“ليس مؤتمر ” : مستشار رئيس الحكومة نديم المنال قال في مداخلة له
لجميع المشاكل واألمراض الموجودة في المجتمع اللبناني، وال يجب أن نحّمله أكثر من 

 .”طاقته

، وأؤيد ”سيدر“أؤيد كالم الرئيس أمين الجميل بأن الحوكمة تزيد من فرص نجاح “: افأض
الرئيس فؤاد السنيورة بالعودة الى األصول والثوابت األساسية، وكذلك أؤيد الدكتور سامي 

سياسية وأن أية مواجهة مع إسرائيل تقلل من حظوظ -نادر الذي تحدث عن متغيرات جيو
 .”سيدر“نجاح 

لمنال رّدا على الدكتور كمال حمدان قائال بأنه حاول أن يقوم بمحاكمة للنظام وأشار ا
 .وأنا أختلف بالتقييم” سيدر“اإلقتصادي عبر التطرق الى 

سيدر هو حل لمشاكل آنية اقتصادية اجتماعية يواجهها لبنان، وليس حال ” وقال أذّكر بأن 
منح لدور للقطاع العام : كائز اساسيةر ٤لجميع األمراض في المجتمع اللبناني ويرتكز الى 

بإعادة تأهيل البنى التحتية لإلعتقاد بأن واقعنا بالبنى التحتية هو عائق اساسي ألي نظام 
قرابة المليارين دوالر سنويا للصرف خالل ” سيدر“يلحظ مؤتمر . سياسي، وهو واقع مزري

الركيزة الثانية تتعلق بتخفيض  أعوام القادمة وهذا تحّد كبير على مجلس اإلنماء واإلعمار، ۸
في المئة من الناتج   ۱أعوام، أي  ٥في المئة على مدى  ٥العجز في موازنة الدولة بحدود 



في المئة  ٤،٥و ٤سنويا، وهذا أكبر هدف ممكن تحقيقه ألن عجز الكهرباء يصل الى ما بين الـ
ة التي بدأها الرئيس السنيورة الركيزة الثالثة هي اإلصالحات القطاعية والهيكلي. من هذا الهدف

ومن المطلوب منا جميعا أن نعود ونؤكد عليها ونحن يوميا نتواصل مع المجلس  ۲۰۰۲عام 
النيابي ومع الرئيس نبيه بري وهو متشّجع على المضي بتحقيق التشريعات المطلوبة في 

السبعينيات من أما الركيزة الرابعة بأن النموذج اإلقتصادي للستينيات و. ونحن معه” سيدر“
القرن الفائت يجب تغييره والواقع الجيو سياسي والمزاج العربي تغّير ما يحّتم على لبنان 

) انتقدها الدكتور كمال حمدان(التطلع الى نماذج اقتصادية جديدة، وقال بأن دراسة ماكينزي 
 . ”هي الخطوة األولى في رحلة األلف ميل

 .ألربعة نحن نقول بأنها بداية وليست نهايةوأضاف المنال أنه حيال هذه الركائز ا

والسياسة فن الممكن، وهل من طرح على الطاولة أفضل من الطرح الحالي؟ مع التأكيد بأن 
لن يخرج لبنان من جميع أمراضه السياسية والطائفية واإلقتصادية ” سيدر“مؤتمر 

لطاولة ليمنع انهيار المشروع الوحيد الموجود على ا” سيدر“يبقى ” :وختم . ”واإلجتماعية
 .”اقتصادي في لبنان

 ال إرادة إصالح لدى القوى السياسية: ديب

 ۱۹۹۱إن القوى السياسية التي حكمت منذ عام ” :بمداخلة له  الوزير السابق روجيه ديب قال
 . وهي مستمرة والحكومات متشابهة ۲۰۰٥ال تزال هي ذاتها مع دخول بعض القوى ابتداء من 

يعطي محفّزا ” سيدر“وقال أن . إن هذه القوى السياسية مسؤولة عن الوضع الذي وصلنا إليه
في المئة منذ بضعة  ۲۰الحريري تخفيض الموازنة ) سعد(وقد حاول الرئيس . ليس اكثر

 -وهي مهمة للعدالة اإلجتماعية-هل يعقل بأن سلسلة الرتب والرواتب : اشهر، لكن السؤال
ا في الهدر ولم توقف الفساد؟ بالنسبة الى قطاع الكهرباء، وصل األمر الى لكنها لم تحدث وقف

وقال ديب بأن القوى السياسية التي . هذا الحد ألن ثمة أناس ال تدفع فواتيرها، والعجز يجرجر
تقف وراء هذين األمرين معروفة للجميع، وهي لم تضع شيئا على الطاولة يشير الى ارادتهما 

 مانات جديدة وفعلية بالممارسات وليس بالكالم على موضوع الفساد؟بالتغيير وهل من ض

وخلص الى أن كل بحث خارج هذا اإلطار هو عقيم، ويجب وضع شرعة جديدة بين هذه 
  . ”سيدر“القوى بضمانة خارجية لتحقيق اهداف 
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، في مقرها بسرايا ”كونراد آديناور“بالتعاون مع مؤسسة ، ”بيت المستقبل“عقدت مؤسسة 
األولى أعدها الخبير االقتصادي : بكفيا، طاولة مستديرة نوقشت خاللها ورقتان سياسيتان

: مؤتمر سيدر“والمدير التنفيذي لمؤسسة البحوث واالستشارات الدكتور كمال حمدان بعنوان 
أما الثانية فأعدها الخبير في شؤون الشرق . ”قيقهاالفرص المتاحة وحدود القدرة الفعلية على تح

األوسط ومدير معهد المشرق للشؤون االستراتيجية واالقتصادية الدكتور سامي نادر بعنوان 
 .”السياق الجيوسياسي وتداعياته على الجبهة الداخلية“

 الرئيس الجميل
بذلها أصدقاء لبنان من أجل كل الجهود التي ي“في كلمته االفتتاحية، أثنى الرئيس الجميل على 

 .”لكنها لن تجدي نفعا إن لم نساعد نحن أنفسنا أوال“: ، وقال”دعم أمنه واستقراره
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طالما أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري يتمتعان “: وسأل
ن وزراء أكفاء مسبقا بغطاء شعبي وسياسي وبرلماني، فلماذا ال يشكالن حكومة إنقاذ مصغرة م

 .”تحيي مؤسسات الدولة وتعيد الثقة بها؟

خطوات ال بد من اتخاذها إلنجاح أي مشروع اقتصادي إنقاذي، وهي تحقيق “وتحدث عن 
الحوكمة الصالحة والرشيدة، والعودة إلى النصوص المكونة للدولة اللبنانية ومؤسساته، وإنشاء 

 .”ن اإلنماء شامال متوازنا ووطنيا بكل أبعادههيئة وطنية تواكب برنامج سيدر من أجل أن يكو

 غاير
أهمية “في بيروت الدكتور مالتي غاير على ” مؤسسة كونراد اديناور“وشدد مدير مكتب 

االستقرار األمني في البالد كونه الركيزة األساسية للتطور وامتصاص األزمات المحلية 
ة للنهوض بلبنان قوامها إصالحات ال بد من وضع خطة اقتصادية شامل“: ، وقال”واالقليمية

 .”أساسية

 السنيورة
شبكات األمن العربية والدولية، التي كان لبنان “من جهته، اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة أن 

يتمتع بها قد تقلصت، ولبنان ال يقوم بأي شيء لينأى بنفسه عن كل االضطرابات اإلقليمية 
 .”لت ألننا عجزنا عن تحقيق اإلصالحاتكل المؤتمرات الدولية فش“: ، وقال”الحاصلة

ما هو أخطر من الوضع االقتصادي هو تناثر الدولة واستتباعها لألحزاب “: أضاف
لم يعد وجود للدولة، وبتنا كأيام الحرب تماما نشهد قتال على الهوية يتجسد بأعمال . والميليشيات

 .”انتقامية من موظفين في بعض الوزارات بسبب طائفتهم

الخطوة األولى للخالص تكمن في توافر اإلرادة السياسية وإحداث صدمة “على أن وشدد 
إيجابية تعيد ثقة المواطن والمجتمع الدولي بالدولة، عبر إعادة االحترام للدستور وللقانون 

المالءة “، مؤكدا أن ”واحترام سلطة الدولة على مرافقها وتولية أصحاب الكفاءة المسؤولية
 .”تولد المالءة االقتصادية، وليس العكسالسياسية هي من 

 المنال
الدكتور نديم  ”سيدر“أما مستشار الرئيس المكلف سعد الحريري وأحد المشاركين في مؤتمر 

، ”مؤتمر سيدر ليس الحل العجائبي لكل مشاكل لبنان وأمراضه المزمنة“المنال فلفت إلى أن 
 .”أكثر مما يحتملعلينا البدء من هنا، وإال نكون نحمل سيدر “: وقال

إن سيدر هو الحل لمشاكل اقتصادية آنية يواجهها لبنان، وهو الحل الوحيد الموجود “: أضاف
 .”اليوم على الطاولة لمنع انهيار اقتصادي في لبنان



رفع مستوى االستثمار في القطاعين العام والخاص، : سيدر يقوم على ركائز أربع“وأكد أن 
المالي، إجراء إصالحات في مختلف القطاعات وتحديث القطاع ضمان االستقرار االقتصادي و

العام وقطاع اإلدارة المالية وتطوير استراتيجية لتعددية القطاعات االنتاجية وإمكانات 
 .”التصدير

 ديب
كيف نضمن أن تغير الطبقة السياسية ممارساتها؟ “: بدوره، سأل الوزير السابق روجيه ديب

 .”األوضاع، لتأمين تنفيذ مخرجات سيدر ونجاحها وهي المسؤولة عما آلت إليه

 نحاس
يجب تخطي مرحلة تقييم مؤتمر سيدر، واإلضاءة على “واعتبر الوزير السابق نقوال نحاس أنه 

 .”كيفية تنفيذ مقرراته

 قطار
الخطوة األولى تكمن في القبول االجتماعي “وشدد الوزير السابق دميانوس قطار على أن 

 .”لالصالح

 عويس
هل نحن أمام انهيار اقتصادي أم ال؟ من نصدق الرئيس عون “: ألت الصحافية سابين عويسوس

عندما قال إن الوضع االقتصادي مستقر أم وزير المالية عندما صرح أن الوضع يشارف على 
 االنهيار؟
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