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اٌغّؼخ  30أٍٛ٠ي  - 2016اٌؼذد  - 5856صفؾخ 7

هذدت ببلتصعٍذ هجذداً فً حبل لن ٌتن االنتخبة فً جلسة  31ت1
«الهٍئبت» تن ّىه بتحرك الحرٌري إلحذاث خرق فً هلف الرئبسة
األولى
ٔ ّ٘ٛذ اٌ١ٙئبد االلزصبد٠خ ثـ»اٌؾشان اٌغ١بع ٟاٌز٠ ٞم َٛثٗ اٌشئ١ظ عؼذ اٌؾش٠شِ ٞغ
األطشاف ٚاٌم ٜٛاٌغ١بع١خ ف ٟعج ً١ئؽذاس خشق فٍِ ٟف اٌشئبعخ األ.«ٌٝٚ
ٚاػزجشد اْ «أِبَ اٌمٚ ٜٛاألطشاف اٌغ١بع١خ فشصخ ربس٠خ١خ إلٔزبط اٌؾً إٌّشٛد لجً اٌغٍغخ
 46اٌز ٟرمشسد ف 31 ٟرشش ٓ٠األٚي اٌّمجًٚ ،ئال ّ
فاْ اٌ١ٙئبد عزؼٛد ِغذدا ئٌ ٝرؾذ٠ذ
اٌخطٛاد اٌز ٟعززخز٘ب ،خصٛصب ّ
أْ اٌّإششاد االلزصبد٠خ اٌغٍج١خ ثبرذ رٕزس ثّب ٘ ٛأخطش
ف ٟؽبي ثم١ذ األِٛس ػٍِ ٝب ٘ ٟػٍ ٗ١اٌ.»َٛ١
ٚئر الؽظذ اٌ١ٙئبد اْ «اٌم ٜٛاٌغ١بع١خ ػٓ ؽغٓ ّٔ١خ أ ٚػٓ عٛء ّٔ١خ ،عبّ٘ذ ف٘ ٟذَ عضء
ِٓ اٌ١ٙىً« ،لشسد اإلثمبء ػٍ ٝاعزّبػبرٙب ِفزٛؽخٚ ،رشىٌ ً١غٕخ ِزبثؼخ ،العزطالع اٌّٛالف
ٚا٢ساء«ٚ ،ثبٌزبٌ ٟارخبر اٌّٛالف إٌّبعجخ ٚاٌز ٟرزالءَ ِغ ؽغُ اٌزؾذ٠بد اٌز ٟرٛاعٙٙب
اٌجالد«.
عبء رٌه ف ٟث١بْ اصذسرٗ اٌ١ٙئبد االلزصبد٠خ ثؼذ اعزّبع ٌٙب ثشئبعخ اٌٛص٠ش اٌغبثك ػذٔبْ
اٌمصبس أِظ فِ ٟمش غشفخ ث١شٚد عجً ٌجٕبْ ،ؽ١ش عش ٜاٌزذاٚي ف ٟاٌزطٛساد اٌز ٟرشٙذ٘ب
اٌغبؽخ اٌذاخٍّ١خ ،خصٛصب ػٍ ٝصؼ١ذ اٌؾشان اٌؾبصً ف ٟشأْ اٌزٛافك ػٍ ٝأزخبة سئ١ظ
عذ٠ذ ٌٍغّٛٙسّ٠خٚ ،ا٢صبس اٌّزشرجخ ػٓ اعزّشاس اٌفشاؽ اٌشئبع ٟػٍ ٝااللزصبد اٌٛطٕ.ٟ
ٚف ٟاٌج١بْ اثذد اٌ١ٙئبد االلزصبد٠خ أعفٙب «ٌؼذَ رّ ّىٓ اٌفشلبء اٌغ١بع ِٓ ٓ١١أزخبة سئ١ظ
عذ٠ذ ٌٍغّٛٙسّ٠خ ف ٟعٍغخ االٔزخبة اٌـ 45اٌز ٟػمذد أِظ (أٚي ِٓ أِظ)ِ ،ب ٠ؼٕ ٟرّذ٠ذ
اٌفشاؽ اٌشئبع ٟئٌ ٝؽ ٓ١أؼمبد عٍغخ االٔزخبة اٌز ٟػّٕٙ١ب سئ١ظ اٌّغٍظ إٌ١بثٔ ٟج ٗ١ثشّ ٞئٌٝ
 31رشش ٓ٠األ ّٚي اٌّمجً ،ؽ١ش ٔزّٕ ٝأْ ٠ى ْٛاٌٛلذ وبف١ب ٌزٛافك اٌفشلبء اٌغ١بع ٓ١١ػٍ ٝاعُ
اٌشئ١ظ اٌؼز١ذ ،ثّب ّ ٠غٕت اٌجالد وأط اٌفشاؽ اٌّشّح ،خصٛصب ف ٟظً اعزّشاس االٔ١ٙبس
االلزصبدٔ ،ٞز١غخ شًٍ اٌّإعغبد اٌذعزٛسّ٠خ«.
ٚلبٌذ « ّ
ئْ اٌ١ٙئبد االلزصبدّ٠خ ئر رٕ ّ ٖٛثبٌؾشان اٌغ١بع ٟاٌز٠ ٞم َٛثٗ اٌشئ١ظ عؼذ اٌؾش٠شٞ
ِغ األطشاف ٚاٌم ٜٛاٌغ١بع١خ ف ٟعج ً١ئؽذاس خشق فٍِ ٟف اٌشئبعخ األ ،ٌٝٚرأًِ ثأْ رإدٞ
٘زٖ اٌّشبٚساد ئٌ ٝاٌزٛصًّ ٌزٛافك ػٍ ٝاعُ اٌشئ١ظ اٌؼز١ذ ِٓ أعً ئٔٙبء اٌشغٛس اٌشئبعٟ
اٌّغزّش ِٕز أوضش ِٓ عٕزٔٚ ٓ١صفٚ ،اٌز ٞوجّذ االلزصبد اٌٍجٕبٔ ٟخغبئش عغّ١خ ف ٟوبفخ
اٌمطبػبد االٔزبع١خٚ ،أ ّد ٜئٌ ٝاسرفبع ِغز ٜٛاٌذ ٓ٠اٌؼبَ ٚرشاعغ ِغز ٜٛإٌّ.«ٛ
أضبفذ «اْ اٌ١ٙئبد االلزصبدّ٠خ اٌز ٟوبٔذ ػٍّمذ رؾشوٙب ٚاٌز ٞوبٔذ لذ لشسرٗ اٌ( َٛ١أِظ)،
عٛف رٕزظش ٔزبئظ اٌّشبٚساد اٌغبس٠خ ف ٟاٌٛلذ اٌشا٘ٓ ٚاٌزٔ ٟأًِ أْ رىٔ ْٛزبئغٙب ئ٠غبث١خ،
ثّب ٕ٠ؼىظ ثبٌزبٌ ٟئ٠غبثب ػٍِ ٝغًّ األٚضبع ف ٟاٌجالد«.
ٚاػزجشد اٌ١ٙئبد االلزصبد٠خ اْ «أِبَ اٌمٚ ٜٛاألطشاف اٌغ١بع١خ فشصخ ربس٠خ١خ إلٔزبط اٌؾً
إٌّشٛد لجً اٌغٍغخ  46اٌز ٟرمشسد ف 31 ٟرشش ٓ٠األٚي اٌّمجًٚ ،ئال ّ
فاْ اٌ١ٙئبد عزؼٛد
ِغذدا ئٌ ٝرؾذ٠ذ اٌخطٛاد اٌز ٟعززخز٘ب ؽفبظب ػٍ ٝاٌّصٍؾخ اٌٛطٕ١خ ،خصٛصب ّ
ٚأْ
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اٌظشٚف ٚاألٚضبع االلزصبد٠خ اٌزٚ ٟصٍذ ئٌٙ١ب اٌجالد ٌُ رؼذ رؾزًّ اٌزغ٠ٛف أ ٚاٌزأعً١
ػٍ ٝاالطالق ،ثبػزجبس ّ
أْ اٌّإششاد االلزصبد٠خ اٌغٍج١خ ثبرذ رٕزس ثّب ٘ ٛأخطش ف ٟؽبي
ثم١ذ األِٛس ػٍِ ٝب ٘ ٟػٍ ٗ١اٌ.«َٛ١
ٚرغأي اٌ١ٙئبد «ً٘ رّضًّ فؼال اٌمٚ ٜٛاألطشاف اٌغ١بع١خ ِصٍؾخ ٌجٕبْ ٚاٌٍجٕبٔٓ١١؟  ً٘ٚرش٠ذ
فؼال ئٔمبر ٌجٕبْ؟«ٚ .لبٌذ «ٌغب٠خ ا ْ٢اٌؼىظ ػٍِ ٝب ٠جذ ٛ٘ ٚاٌصؾ١ؼ ّ
ألْ ثمبء اٌجالد ِٕز
أوضش ِٓ عٕزٔٚ ٓ١صف ِٓ د ْٚسئ١ظ ٌٍغّٛٙسّ٠خ ٘زا ئٌ ٝعبٔت شًٍ ػًّ ِغٍغ ٟإٌٛاة
ٚاٌٛصساءٚ ،رؼط ً١عٍغبد اٌؾٛاس اٌٛطٕ٠ ،ٟإ ّشش ئٌ ٝشٟء ٚاؽذ ّ
أْ اٌم ٜٛاٌغ١بع١خ ػٓ
ؽغٓ ّٔ١خ أ ٚػٓ عٛء ّٔ١خ ،عبّ٘ذ ف٘ ٟذَ عضء ِٓ اٌ١ٙىًٔٚ ،خش ٝال عّؼ هللا أْ رذ ِّش
اٌ١ٙىً ثأوٍّٗ ػٍ ٝسؤٚط اٌغّ١غ ف ٟؽبي ٌُ رغٍّت ٌغخ اٌؼمً ٚإٌّطك«.
ٚسأد اْ «اٌزغبسة اصجزذ ّ
أْ ٌجٕبْ ِؾى َٛثّٕطك اٌزٛافك ثؼ١ذا ػٓ غٍجخ فش٠ك ػٍ ٝآخش،
٘ ِٓٚزا إٌّطٍك ال ث ّذ ِٓ ئػبدح عّ١غ اٌم ٜٛاٌغ١بع١خ ؽغبثبرٙبٚ ،ػذَ اٌش٘بْ ػٍ ٝاٌخبسط،
ّ
ألْ اٌخبسط ٌُ ٠ ٌٓٚى ْٛؽش٠صب ػٍِ ٝصٍؾخ ثٍذٔب أوضش ِٓ اٌٍجٕبٔ ٓ١١أٔفغٌ ،ُٙزا ٠غت أْ
ّ
٠ى ْٛاٌزٛافك إٌّشٛد ٚاٌزٔ ٞصش أْ ٠ؾصً اٌ َٛ١لجً اٌغذ عٍخ ِزىبٍِخ ،ثبػزجبس ّ
أْ اٌؾً
ّ
اٌّغزضأ عٛف ٠جم ٟاٌجالد ف ٟدٚاِخ اٌزؼطِ ٛ٘ٚ ،ً١ب ال ّ٠ىٓ رؾ ٍّّٗ ػٍ ٝاإلطالق ألْ اٌجالد
رؾزبط ئٌ ٝاٌششٚع ثٛسشخ ئصالؽّ١خ طبسئخ إلٔمبر ِب ّ٠ىٓ ئٔمبرٖ ٌٚزؼ٠ٛض ِب ّ٠ىٓ رؼ٠ٛضٗ
ِٓ خغبئش الزصبد٠خ رشاوّذ ِٕز ثذء اٌشغٛس اٌشئبعِٚ ٟب رضاي ِغزّشح ٌغب٠خ اٌ.«َٛ١
ٚأثذد اٌ١ٙئبد لٍمٙب اٌشذ٠ذ ئصاء اٌض٠بداد اٌضش٠ج١خ اٌّمزشؽخ فِ ٟششٚع لبِٔٛ ْٛاصٔخ اٌؼبَ
ٚ ،2017رٌه ف ٟضٛء اٌزشاعغ االلزصبد ٞاٌؾبدٚ ،اٌصؼٛثبد اٌز ٟرؼبِٕٔٙ ٟب اٌّإعغبد
ٌٍجمبء ٚاٌؾفبظ ػٍ ٝاٌؼبٍِٚ ٓ١اعزّشاس٠خ اٌؼًّ .وّب أثذد اٌ١ٙئبد لٍمٙب ئصاء طشػ ص٠بدح أػجبء
أعٛس اٌمطبع اٌؼبَ ،ف ٟفزشح رٍغأ ِؼظُ اٌذٚي إٌفط١خ ئٌ ٝرخف١ض وٍفخ األعٛس ٌذٙ٠بٚ ،ئسعبء
ع١بعبد رمشف١خ ؽفبظب ػٍ ٝاعزمشاس٘ب اٌّبٌ.ٟ
ٚلشسد اٌ١ٙئبد االلزصبدّ٠خ اإلثمبء ػٍ ٝاعزّبػبرٙب ِفزٛؽخٚ ،رشىٌ ً١غٕخ ِزبثؼخ ،العزطالع
اٌّٛالف ٚا٢ساءٚ ،ثبٌزبٌ ٟارخبر اٌّٛالف إٌّبعجخ ٚاٌز ٟرزالءَ ِغ ؽغُ اٌزؾذ٠بد اٌزٟ
رٛاعٙٙب اٌجالد.
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الهيئات االقتصادية تش ّكل لجنة متابعة التخاذ
مواقف متالئمة مع حجم التحديات في البالد
أبدت الهٌئات اإلقتصادٌة قلقها الشدٌد إزاء الزٌادات الضرٌبٌة المقترحة فً مشروع قانون موازنة العام
 ، 2017فً ضوء التراجع االقتصادي الحاد والصعوبات التً تعانً منها المؤسسات للبقاء والحفاظ على
العاملٌن واستمرارٌة العمل ،كذلك إزاء طرح زٌادة أعباء أجور القطاع العام ،فً فترة تلجأ معظم الدول
النفطٌة إلى خفض كلفة األجور لدٌها ،وإرساء سٌاسات تقشفٌة حفاظا ً على استقرارها المالً ،وقررت اإلبقاء
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على اجتماعاتها مفتوحة ،وتشكٌل لجنة متابعة الستطالع المواقف واآلراء ،وبالتالً اتخاذ المواقف المناسبة
التً تتالءم مع حجم التحدٌات التً تواجهها البالد.
اجتماع تشاوري
فً إطار إجتماعاتها المفتوحة ،عقدت الهٌئات برئاسة الوزٌر السابق عدنان القصار ،اجتماعا ً تشاورٌا ً فً
مق ّر غرفة بٌروت وجبل لبنان ،حٌث تم البحث فً التطورات التً تشهدها الساحة الداخلٌة ،خصوصا ً على
صعٌد الحراك الحاصل فً شأن التوافق على انتخاب رئٌس جدٌد للجمهورٌة ،واآلثار المترتبة عن استمرار
الفراغ الرئاسً على اإلقتصاد الوطنً ،وصدر عن المجتمعٌن البٌان اآلتً:
 أوالً :تأسف الهٌئات االقتصادٌة لعدم تم ّكن األفرقاء السٌاسٌٌن من انتخاب رئٌس جدٌد للجمهورٌة فً جلسةاالنتخاب ال  45التً عقدت أمس أمس األول ،ما ٌعنً تمدٌد الفراغ الرئاسً إلى حٌن انعقاد جلسة االنتخاب
التً عٌّنها رئٌس المجلس النٌابً نبٌه برّي إلى  31تشرٌن األول المقبل ،حٌث نتمنى أن ٌكون الوقت كافٌا ً
لتوافق األفرقاء السٌاسٌٌن على إسم الرئٌس العتٌد ،بما ٌج ّنب البالد كأس الفراغ المرّة ،خصوصا ً فً ظل
استمرار اإلنهٌار اإلقتصادي ،نتٌجة شلل المؤسسات الدستورٌة.
 ثانٌا ً :إن الهٌئات االقتصادٌّة إذ تنوّ ه بالحراك السٌاسً الذي ٌقوم به الرئٌس سعد الحرٌري مع األطرافوالقوى السٌاسٌة فً سبٌل إحداث خرق فً ملف الرئاسة األولى ،تأمل أن تؤدي هذه المشاورات إلى التوصّل
إلى توافق على إسم الرئٌس العتٌد من أجل إنهاء الشغور الرئاسً المستمر منذ أكثر من سنتٌن ونصف السنة،
والذي كبّد االقتصاد اللبنانً خسائر جسٌمة فً القطاعات االنتاجٌة كافة ،وأدّى إلى ارتفاع مستوى الدٌن العام
وتراجع مستوى النمو.
 ثالثا :إنّ الهٌئات االقتصادٌة التً كانت علّقت تحرّكها الذي قررته الٌوم أمس ،ستنتظر نتائج المشاوراتالجارٌة فً الوقت الراهن والتً نأمل أن تكون نتائجها إٌجابٌة ،بما ٌنعكس بالتالً إٌجابا ً على مجمل
األوضاع فً البالد .وهنا أمام القوى واألطراف السٌاسٌة فرصة تارٌخٌة إلنتاج الحل المنشود قبل الجلسة
 46التً تقررت فً  31تشرٌن األول المقبل ،وإال فالهٌئات ستعود مجدداً إلى تحدٌد الخطوات التً ستتخذها
حفاظا ً على المصلحة الوطنٌة ،خصوصا ً أن الظروف واألوضاع االقتصادٌة التً وصلت إلٌها البالد لم تعد
تحتمل التسوٌف أو التأجٌل على اإلطالق ،باعتبار أن المؤشرات اإلقتصادٌة السلبٌة باتت تنذر بما هو أخطر
فً حال بقٌت األمور على ما هً علٌه الٌوم.

 رابعا ً :تسأل الهٌئات هل ّتمثل فعالً القوى واألطراف السٌاسٌة مصلحة لبنان واللبنانٌٌن؟ وهل ترٌد فعالً
إنقاذ لبنان؟ لغاٌة اآلن العكس على ما ٌبدو هو الصحٌح ألن بقاء البالد منذ أكثر من سنتٌن ونصف السنة من
دون رئٌس للجمهورٌة هذا إلى جانب شلل عمل مجلسً النواب والوزراء وتعطٌل جلسات الحوار الوطنً،
ٌؤ ّ
شر إلى شًء واحد أن القوى السٌاسٌة عن حسن أو عن سوء نٌة ،ساهمت فً هدم جزء من الهٌكل،
ّ
ونخشى ال سمح هللا أن تدمّر الهٌكل بأكمله على رؤوس الجمٌع فً حال لم تغلب لغة العقل والمنطق.
 خامسا ً :أثبتت التجارب أن لبنان محكوم بمنطق التوافق بعٌداً من غلبة فرٌق على آخر ،ومن هذا المنطلق الب ّد من إعادة جمٌع القوى السٌاسٌة حساباتها ،وعدم الرهان على الخارج ،ألن الخارج لم ولن ٌكون حرٌصا ً
على مصلحة بلدنا أكثر من اللبنانٌٌن أنفسهم ،لذلك ٌجب أن ٌكون التوافق المنشود والذي نص ّر على أن
ٌحصل الٌوم قبل الغد سلّة متكاملة ،باعتبار أن الحل المجتزأ سٌبقً البالد فً دوامة التعطٌل ،وهو ما ال ٌمكن
تحمّله على اإلطالق ،ألن البالد تحتاج إلى الشروع بورشة إصالحٌة طارئة إلنقاذ ما ٌمكن ولتعوٌض ما
ٌمكن من خسائر اقتصادٌة تراكمت منذ بدء الشغور الرئاسً وال تزال مستمرة لغاٌة الٌوم.
 سادسا ً :أبدت الهٌئات قلقها الشدٌد إزاء الزٌادات الضرٌبٌة المقترحة فً مشروع قانون موازنة العام ، 2017وذلك فً ضوء التراجع االقتصادي الحاد ،والصعوبات التً تعانً منها المؤسسات للبقاء والحفاظ
على العاملٌن واستمرارٌة العمل .كما أبدت الهٌئات قلقها إزاء طرح زٌادة أعباء أجور القطاع العام ،فً فترة
تلجأ معظم الدول النفطٌة إلى خفض كلفة األجور لدٌها ،وإرساء سٌاسات تقشفٌة حفاظا ً على استقرارها
المالً.
 سابعا ً :قررت الهٌئات االقتصادٌة اإلبقاء على اجتماعاتها مفتوحة ،وتشكٌل لجنة متابعة ،الستطالع المواقفواآلراء ،وبالتالً اتخاذ المواقف المناسبة التً تتالءم مع حجم التحدٌات التً تواجهها البالد.
Back to Top
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أبدت الهٌئات اإلقتصادٌة قلقها الشدٌد «إزاء الزٌادات الضرٌبٌة المقترحة فً
مشروع قانون موازنة العام  ،2017فً ضوء التراجع االقتصادي الحاد
والصعوبات التً تعانً منها المؤسسات للبقاء والحفاظ على العاملٌن واستمرارٌة
العمل» ،كذلك «إزاء طرح زٌادة أعباء أجور القطاع العام ،فً فترة تلجأ معظم
الدول النفطٌة إلى خفض كلفة األجور لدٌها ،وإرساء سٌاسات تقشفٌة حفاظا ً على
استقرارها المالً» ،وقررت اإلبقاء على اجتماعاتها مفتوحة ،وتشكٌل لجنة متابعة
«الستطالع المواقف واآلراء ،وبالتالً اتخاذ المواقف المناسبة التً تتالءم مع حجم
التحدٌات التً تواجهها البالد».
فً إطار إجتماعاتها المفتوحة ،عقدت الهٌئات برئاسة الوزٌر السابق عدنان
القصار ،اجتماعا ً تشاورٌا ً فً مقرّ غرفة بٌروت وجبل لبنان ،حٌث تم البحث فً
التطورات التً تشهدها الساحة الداخلٌة ،خصوصا ً على صعٌد الحراك الحاصل فً
شأن التوافق على انتخاب رئٌس جدٌد للجمهورٌة ،واآلثار المترتبة عن استمرار
الفراغ الرئاسً على اإلقتصاد الوطنً ،وصدر عن المجتمعٌن البٌان اآلتً:
 أوالً :تأسف الهٌئات االقتصادٌة لعدم تم ّكن األفرقاء السٌاسٌٌن من انتخاب رئٌسجدٌد للجمهورٌة فً جلسة االنتخاب الـ  45التً عقدت أمس ،ما ٌعنً تمدٌد الفراغ
الرئاسً إلى حٌن انعقاد جلسة االنتخاب التً عٌّنها رئٌس المجلس النٌابً نبٌه برّ ي
إلى  31تشرٌن األول المقبل ،حٌث نتمنى أن ٌكون الوقت كافٌا ً لتوافق األفرقاء
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السٌاسٌٌن على إسم الرئٌس العتٌد ،بما ٌج ّنب البالد كأس الفراغ المرّ ة ،خصوصا ً
فً ظل استمرار اإلنهٌار اإلقتصادي ،نتٌجة شلل المؤسسات الدستورٌة.
 ثانٌا ً :إن الهٌئات االقتصادٌّة إذ تنوّ ه بالحراك السٌاسً الذي ٌقوم به الرئٌس سعدالحرٌري مع األطراف والقوى السٌاسٌة فً سبٌل إحداث خرق فً ملف الرئاسة
األولى ،تأمل أن تؤدي هذه المشاورات إلى التوصّل إلى توافق على إسم الرئٌس
العتٌد من أجل إنهاء الشغور الرئاسً المستمر منذ أكثر من سنتٌن ونصف السنة،
والذي كبّد االقتصاد اللبنانً خسائر جسٌمة فً القطاعات االنتاجٌة كافة ،وأ ّدى إلى
ارتفاع مستوى الدٌن العام وتراجع مستوى النمو.
 ثالثا :إنّ الهٌئات االقتصادٌة التً كانت علّقت تحرّ كها الذي قررته الٌوم ،ستنتظرنتائج المشاورات الجارٌة فً الوقت الراهن والتً نأمل أن تكون نتائجها إٌجابٌة،
بما ٌنعكس بالتالً إٌجابا ً على مجمل األوضاع فً البالد .وهنا أمام القوى
واألطراف السٌاسٌة فرصة تارٌخٌة إلنتاج الحل المنشود قبل الجلسة  46التً
تقررت فً  31تشرٌن األول المقبل ،وإال فالهٌئات ستعود مجدداً إلى تحدٌد
الخطوات التً ستتخذها حفاظا ً على المصلحة الوطنٌة ،خصوصا ً أن الظروف
واألوضاع االقتصادٌة التً وصلت إلٌها البالد لم تعد تحتمل التسوٌف أو التأجٌل
على اإلطالق ،باعتبار أن المؤشرات اإلقتصادٌة السلبٌة باتت تنذر بما هو أخطر
فً حال بقٌت األمور على ما هً علٌه الٌوم.
 رابعا ً :تسأل الهٌئات «هل ّتمثل فعالً القوى واألطراف السٌاسٌة مصلحة لبنان
واللبنانٌٌن؟ وهل ترٌد فعالً إنقاذ لبنان؟ لغاٌة اآلن العكس على ما ٌبدو هو الصحٌح
ألن بقاء البالد منذ أكثر من سنتٌن ونصف السنة من دون رئٌس للجمهورٌة هذا إلى
جانب شلل عمل مجلسً النواب والوزراء وتعطٌل جلسات الحوار الوطنًٌ ،ؤ ّ
شر
إلى شًء واحد أن القوى السٌاسٌة عن حسن أو عن سوء نٌة ،ساهمت فً هدم جزء
من الهٌكل ،ونخشى ال سمح هللا أن تدمّر الهٌكل بأكمله على رؤوس الجمٌع فً حال
لم تغلّب لغة العقل والمنطق.
 خامسا ً :أثبتت التجارب أن لبنان محكوم بمنطق التوافق بعٌداً من غلبة فرٌق علىآخر ،ومن هذا المنطلق ال ب ّد من إعادة جمٌع القوى السٌاسٌة حساباتها ،وعدم
الرهان على الخارج ،ألن الخارج لم ولن ٌكون حرٌصا ً على مصلحة بلدنا أكثر من
اللبنانٌٌن أنفسهم ،لذلك ٌجب أن ٌكون التوافق المنشود والذي نصرّ على أن ٌحصل
الٌوم قبل الغد «سلّة متكاملة» ،باعتبار أن الحل المجتزأ سٌبقً البالد فً دوامة
التعطٌل ،وهو ما ال ٌمكن تحمّله على اإلطالق ،ألن البالد تحتاج إلى الشروع
بورشة إصالحٌة طارئة إلنقاذ ما ٌمكن ولتعوٌض ما ٌمكن من خسائر اقتصادٌة
تراكمت منذ بدء الشغور الرئاسً وال تزال مستمرة لغاٌة الٌوم.
 سادسا ً :أبدت الهٌئات قلقها الشدٌد إزاء الزٌادات الضرٌبٌة المقترحة فً مشروعقانون موازنة العام  ،2017وذلك فً ضوء التراجع االقتصادي الحاد ،والصعوبات
التً تعانً منها المؤسسات للبقاء والحفاظ على العاملٌن واستمرارٌة العمل .كما
أبدت الهٌئات قلقها إزاء طرح زٌادة أعباء أجور القطاع العام ،فً فترة تلجأ معظم
الدول النفطٌة إلى خفض كلفة األجور لدٌها ،وإرساء سٌاسات تقشفٌة حفاظا ً على
استقرارها المالً.
 سابعا ً :قررت الهٌئات االقتصادٌة اإلبقاء على اجتماعاتها مفتوحة ،وتشكٌل لجنةمتابعة ،الستطالع المواقف واآلراء ،وبالتالً اتخاذ المواقف المناسبة التً تتالءم مع
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حجم التحدٌات التً تواجهها البالد.
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«الهٍئبت االقتصبدٌة» تنىه بحراك الحرٌري الذي ٌلتقً عىن الٍىم

ؽزسد »اٌ١ٙئبد االلزصبدّ٠خ« ف ٟأٚي ِٛلف ثؼذ رؼٍ١ك رؾشوٙب اٌز ٞوبْ ِمشساً أِظ ِٓ ،أٔٙب عزؼٛد ِغذداً اٌ ٝرؾذ٠ذ اٌخطٛاد اٌزٟ
عززخز٘ب ف ٟؽبي ػذَ ئغزٕبَ اٌمٚ ٜٛاألطشاف اٌغ١بع١خ اٌفشصخ اٌزبس٠خ١خ الٔزبط اٌؾً إٌّشٛد لجً اٌغٍغخ اٌـ  46الٔزخبة سئ١ظ
ٌٍغّٛٙس٠خ ٚاٌز ٟرمشسد ف 31 ٟرشش ٓ٠األٚي اٌّمجً٘ٛٔٚ .ذ ثبٌؾشان اٌغ١بع ٟاٌز٠ ٞم َٛثٗ اٌشئ١ظ عؼذ اٌؾش٠شٚ ،ٞأوذد أْ اٌزٛافك
إٌّشٛد ٠غت أْ ٠ى» ْٛعٍخ ِزىبٍِخ«ٚ .اثذد لٍمٙب اٌشذ٠ذ ئصاء اٌض٠بداد اٌضش٠ج١خ اٌّمزشؽخ فِ ٟششٚع لبِٔٛ ْٛاصٔخ اٌؼبَ .2017

ف ٟئطبس ئعزّبػبرٙب اٌّفزٛؽخ ،ػمذد »اٌ١ٙئبد االلزصبدّ٠خ« ،ثشئبعخ اٌٛص٠ش اٌغبثك ػذٔبْ اٌمصّ بس،
اعزّبػب رشبٚس٠ب فِ ٟمش غشفخ اٌزغبسح ٚاٌصٕبػخ ف ٟث١شٚد ٚعجً ٌجٕبْ ،ؽ١ش عش ٜاٌزذاٚي فٟ
اٌزطٛساد اٌز ٟرشٙذ٘ب اٌغبؽخ اٌذاخٍّ١خ ،خصٛصب ػٍ ٝصؼ١ذ اٌؾشان اٌؾبصً ف ٟشأْ اٌزٛافك ػٍٝ
أزخبة سئ١ظ عذ٠ذ ٌٍغّٛٙسّ٠خٚ ،ا٢صبس اٌّزشرجخ ػٓ اعزّشاس اٌفشاؽ اٌشئبع ٟػٍ ٝااللزصبد اٌٛطٕ،ٟ
ٚصذس ػٓ اٌّغزّؼ ٓ١ث١بْ اعفذ ف ٗ١اٌ١ٙئبد ٌؼذَ رّ ّىٓ األفشلبء اٌغ١بع ِٓ ٓ١١أزخبة سئ١ظ عذ٠ذ
ٌٍغّٛٙسّ٠خ ف ٟعٍغخ االٔزخبة اٌـ  45اٌز ٟػمذد أِظ (األٚي)ِ ،ب ٠ؼٕ ٟرّذ٠ذ اٌفشاؽ اٌشئبع ٟئٌ ٝؽٓ١
أؼمبد عٍغخ االٔزخبة اٌز ٟػّٕٙ١ب سئ١ظ اٌّغٍظ إٌ١بثٔ ٟج ٗ١ث ّش ٞف 31 ٟرشش ٓ٠األ ّٚي اٌّمجً ،ؽ١ش
ٔزّٕ ٝأْ ٠ى ْٛاٌٛلذ وبف١ب ٌزٛافك األفشلبء اٌغ١بع ٓ١١ػٍ ٝاعُ اٌشئ١ظ اٌؼز١ذ ،ثّب ٠غّٕت اٌجالد وأط
اٌفشاؽ اٌّشّح ،خصٛصب ف ٟظً اعزّشاس االٔ١ٙبس االلزصبدٔ ،ٞز١غخ شًٍ اٌّإعغبد اٌذعزٛسّ٠خ.
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ٚئر ٔ٘ٛذ اٌ١ٙئبد االلزصبدّ٠خ ثبٌؾشان اٌغ١بع ٟاٌز٠ ٞم َٛثٗ اٌشئ١ظ عؼذ اٌؾش٠شِ ٞغ األطشاف ٚاٌمٜٛ
اٌغ١بع١خ ف ٟعج ً١ئؽذاس خشق فٍِ ٟف اٌشئبعخ األ ،ٌٝٚأٍِذ ثأْ رإد٘ ٞزٖ اٌّشبٚساد ئٌ ٝاٌزّ ٛ
صً
ٌزٛافك ػٍ ٝاعُ اٌشئ١ظ اٌؼز١ذ ِٓ أعً ئٔٙبء اٌشغٛس اٌشئبع ٟاٌّغزّش ِٕز أوضش ِٓ عٕزٔٚ ٓ١صف اٌغٕخ،
ٚاٌز ٞوجّذ االلزصبد اٌٍجٕبٔ ٟخغبئش عغّ١خ ف ٟوبفخ اٌمطبػبد االٔزبع١خٚ ،أ ّد ٜئٌ ٝاسرفبع ِغز ٜٛاٌذٓ٠
اٌؼبَ ٚرشاعغ ِغز ٜٛإٌّ.ٛ
ٚلبي اٌج١بّْ » :
ئْ اٌ١ٙئبد االلزصبدّ٠خ اٌز ٟوبٔذ ػٍّمذ رؾشوٙب ٚاٌز ٞوبٔذ لذ لشسرٗ اٌ( َٛ١أِظ) ،عٛف
رٕزظش ٔزبئظ اٌّشبٚساد اٌغبس٠خ ف ٟاٌٛلذ اٌشا٘ٓ ٚاٌزٔ ٟأًِ ف ٟأْ رىٔ ْٛزبئغٙب ئ٠غبث١خ ،ثّب ٕ٠ؼىظ
ثبٌزبٌ ٟئ٠غبثب ػٍِ ٝغًّ األٚضبع ف ٟاٌجالدٕ٘ٚ .ب أِبَ اٌمٚ ٜٛاألطشاف اٌغ١بع١خ فشصخ ربس٠خ١خ إلٔزبط
اٌؾً إٌّشٛد لجً اٌغٍغخ  46اٌز ٟرمشسد ف 31 ٟرشش ٓ٠األٚي اٌّمجًٚ ،ئال ّ
فاْ اٌ١ٙئبد عزؼٛد ِغذدا
ئٌ ٝرؾذ٠ذ اٌخطٛاد اٌز ٟعززخز٘ب ؽفبظب ػٍ ٝاٌّصٍؾخ اٌٛطٕ١خ ،خصٛصب ّ
أْ اٌظشٚف ٚاألٚضبع
االلزصبد٠خ اٌزٚ ٟصٍذ ئٌٙ١ب اٌجالد ٌُ رؼذ رؾزًّ اٌزغ٠ٛف أ ٚاٌزأع ً١ػٍ ٝاالطالق ،ثبػزجبس ّ
أْ
اٌّإششاد االلزصبد٠خ اٌغٍج١خ ثبرذ رٕزس ثّب ٘ ٛأخطش ف ٟؽبي ثم١ذ األِٛس ػٍِ ٝب ٘ ٟػٍ ٗ١اٌ.َٛ١
ٚعأٌذ اٌ١ٙئبد ً٘ :رّضًّ فؼال اٌمٚ ٜٛاألطشاف اٌغ١بع١خ ِصٍؾخ ٌجٕبْ ٚاٌٍجٕبٔٓ١١؟  ً٘ٚرش٠ذ فؼال ئٔمبر
ٌجٕبْ؟ ٌغب٠خ ا ْ٢اٌؼىظ ػٍِ ٝب ٠جذ ٛ٘ ٚاٌصؾ١ؼ ّ
ألْ ثمبء اٌجالد ِٕز أوضش ِٓ عٕزٔٚ ٓ١صف اٌغٕخ ِٓ
د ْٚسئ١ظ ٌٍغّٛٙسّ٠خ ٘زا ئٌ ٝعبٔت شًٍ ػًّ ِغٍغ ٟإٌٛاة ٚاٌٛصساءٚ ،رؼط ً١عٍغبد اٌؾٛاس
اٌٛطٕ٠ ،ٟإ ّشش ئٌ ٝشٟء ٚاؽذ ّ
أْ اٌم ٜٛاٌغ١بع١خ ػٓ ؽغٓ ّٔ١خ أ ٚػٓ عٛء ّٔ١خ ،عبّ٘ذ ف٘ ٟذَ عضء
ِٓ اٌ١ٙىًٔٚ ،خش ٝال عّؼ هللا أْ رذ ِّش اٌ١ٙىً ثأوٍّٗ ػٍ ٝسؤٚط اٌغّ١غ ف ٟؽبي ٌُ رغٍّت ٌغخ اٌؼمً
ٚإٌّطك.

ٚاضبف اٌج١بٌْ» :مذ أصجزذ اٌزغبسة ّ
أْ ٌجٕبْ ِؾى َٛثّٕطك اٌزٛافك ثؼ١ذا ػٓ غٍجخ فش٠ك ػٍ ٝآخشِٓٚ ،
٘زا إٌّطٍك ال ث ّذ ِٓ ئػبدح عّ١غ اٌم ٜٛاٌغ١بع١خ ؽغبثبرٙبٚ ،ػذَ اٌش٘بْ ػٍ ٝاٌخبسطّ ،
ألْ اٌخبسط ٌُ
٠ ٌٓٚى ْٛؽش٠صب ػٍِ ٝصٍؾخ ثٍذٔب أوضش ِٓ اٌٍجٕبٔ ٓ١١أٔفغٌ ،ُٙزا ٠غت أْ ٠ى ْٛاٌزٛافك إٌّشٛد ٚاٌزٞ
ٔصش أْ ٠ؾصً اٌ َٛ١لجً اٌغذ «عٍّخ ِزىبٍِخ» ،ثبػزجبس ّ
أْ اٌؾً اٌّغزضأ عٛف ٠جم ٟاٌجالد ف ٟدٚاِخ
اٌزؼطِ ٛ٘ٚ ،ً١ب ال ّ٠ىٓ رؾ ٍّّٗ ػٍ ٝاإلطالق ّ
ألْ اٌجالد رؾزبط ئٌ ٝاٌششٚع ثٛسشخ ئصالؽّ١خ طبسئخ
إلٔمبر ِب ّ٠ىٓ ئٔمبرٖ ٌٚزؼ٠ٛض ِب ّ٠ىٓ رؼ٠ٛضٗ ِٓ خغبئش الزصبد٠خ رشاوّذ ِٕز ثذء اٌشغٛس اٌشئبعٟ
ِٚب رضاي ِغزّشح ٌغب٠خ اٌ.«َٛ١

ٚأثذد اٌ١ٙئبد لٍمٙب اٌشذ٠ذ ئصاء اٌض٠بداد اٌضش٠ج١خ اٌّمزشؽخ فِ ٟششٚع لبِٔٛ ْٛاصٔخ اٌؼبَ ،2017
ٚرٌه ف ٟضٛء اٌزشاعغ االلزصبد ٞاٌؾبدٚ ،اٌصؼٛثبد اٌز ٟرؼبِٕٔٙ ٟب اٌّإعغبد ٌٍجمبء ٚاٌؾفبظ ػٍٝ
اٌؼبٍِٚ ٓ١اعزّشاس٠خ اٌؼًّ .وّب أثذد اٌ١ٙئبد لٍمٙب ئصاء طشػ ص٠بدح أػجبء أعٛس اٌمطبع اٌؼبَ ،ف ٟفزشح
رٍغأ ِؼظُ اٌذٚي إٌفط١خ ئٌ ٝرخف١ض وٍفخ األعٛس ٌذٙ٠بٚ ،ئسعبء ع١بعبد رمشف١خ ؽفبظب ػٍ ٝاعزمشاس٘ب
اٌّبٌ.ٟ

ٚلشسد اٌ١ٙئبد االلزصبدّ٠خ اإلثمبء ػٍ ٝاعزّبػبرٙب ِفزٛؽخٚ ،رشىٌ ً١غٕخ ِزبثؼخ ،العزطالع اٌّٛالف
ٚا٢ساءٚ ،ثبٌزبٌ ٟارخبر اٌّٛالف إٌّبعجخ ٚاٌز ٟرزالءَ ِغ ؽغُ اٌزؾذ٠بد اٌز ٟرٛاعٙٙب اٌجالد.
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