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القصار رئٌس االتحاد العام لغرف التجارة اكد الوزٌر عدنان
عربً خاص ودول والصناعة والزراعة العربٌة" ،اننا كقطاع
عربٌة ،نشاطر شركاءنا فً االتحاد االوروبً وفً مقدمهم فرنسا ،رئيس الغرفة العربية – الفرنسية
هيرفيه دو شاريت يسلّم الوزير
مسؤولٌات تنمٌة التجارة وتعزٌزها وانجاح مشروع الشراكة
القصار درعا ً تكريمية .
".المتوسطٌة االوروبٌة
ترأس القصار فً العاصمة الفرنسٌة بارٌس ،الجانب العربً فً
الغرفة التجارٌة العربٌة – الفرنسٌة لمناسبة مرور  40عاما حفل
بالتعاون مع اتحاد الغرف العربٌة وجامعة الدول العربٌة فً معهد على تأسٌسها ،والذي نظم
وشارك فٌه االمٌن العام للجامعة العربٌة عمرو موسى ،ورئٌس الغرفة هٌرفٌه العالم العربً،
والفرنسٌة واالوروبٌة والسفراء العرب فً فرنسا ،ومفكرون وقٌادات الغرف العربٌة دوشارٌت،
مستدٌرة وخبراء فً المجاالت السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ،وتخللته طاوالت
.ناقشت مسائل تتعلق بتطوٌر العالقات العربٌة الفرنسٌة فً هذا الشأن
الى ان "الغرفة العربٌة الفرنسٌة تشكل مؤسسة فعلٌّة للبناء علٌها لٌس فً العالقات ولفت
الدول االقتصادٌة والتجارٌة بٌن الدول العربٌة وفرنسا فحسب ،بل فً ارساء عالقات أوسع بٌن
العربً العربٌة واالتحاد االوروبً .كذلك نجحت فً توثٌق العالقات بٌن القطاعٌن الخاص
للدول والفرنسً وبناء جسور التعاون على اكثر من صعٌد ،على قاعدة المصالح المشتركة
".العربٌة وفرنسا
لمسٌرة الغرفة منذ تأسٌسها وجهوده وتخلل الحفل تكرٌم القصار "نظراً الى دعمه المتواصل
الفرنسٌة وخصوصا فً المجال – المستمرة لتطوٌر دورها فً خدمة العالقات العربٌة
.االقتصادي ،وتسلم درعا ً تقدٌرٌة من الغرفة
والتقارب موسى الى ان الغرفة "تؤدي دوراً حٌوٌا ً فً دعم العالقات العربٌة – الفرنسٌة ولفت
".بٌن مجتمعً االعمال العربً والفرنسً
الرئٌس الفرنسً نٌكوال ساركوزي وموسى ،والقصار ،وعقد لقاء قً قصر االلٌزٌه ،ضم
والمشاركٌن فً حوار بارٌس .واشار ساركوزي الى ودوشارٌت ،والسفراء العرب فً فرنسا
العربً بفرنسا على كل الصعد السٌاسٌة والثقافٌة واالقتصادٌة العالقة المتٌنة التً تربط العالم
العالقات المتنامٌة بٌن قطاعً االعمال العربً والفرنسً" ،مؤكداً ان " واالجتماعٌة ،الفتا الى
جانب الدول العربٌة وفً مقدمها لبنان فً كل قضاٌاه المحقة ،وتحرص على "فرنسا تقف الى
تبادالتها التجارٌة واالستثمارٌة والمالٌة معها" ،متطرقا ً الى "دور موسى والقصار فً تنمٌة
".".تعزٌز مسٌرة العمل والتكامل االقتصادي العربً
Back to Top

اقتصاد
تاريخ العدد  2010/11/24العدد 11749

اىرق ٚعاسم٘صٗ ٛشاسك تادرفاىٞح اىغشفح اىؼشتٞح اىفشّغٞح
القصار :وشاطر االتحاد األوروبي مسؤوليات إوجاح الشراكة
ذشأط ٗصٝش اىذٗىحٗ ،سئٞظ االذذاد اىؼاً ىغشف اىرجاسج ٗاىصْاػح ٗاىضساػح ىيثالد
اىؼشتٞح ػذّاُ اىقصاس ف ٜتاسٝظ اىجاّة اىؼشت ٜف ٜادرفاىٞح اىغشفح اىرجاسٝح
اىؼشتٞح اىفشّغٞح ىَْاعثح ٍشٗس أستؼ ِٞػاٍا ػي ٚذأعٞغٖاٗ ،اىرّ ٜظَد
تاىرؼاُٗ ٍغ االذذاد اىؼاً ىيغشف اىؼشتٞح ٗجاٍؼح اىذٗه اىؼشتٞح فٍ ٜؼٖذ اىؼاىٌ
اىؼشت ٜتثاسٝظ اٍظ االٗهٗ ،شاسك فٖٞا األٍ ِٞاىؼاً ىيجاٍؼح اىؼشتٞح ػَشٗ
ٍ٘عٗ ،ٚسئٞظ اىغشفح ٕٞشف ٔٞدٗشاسٝدٍٗ ،جَ٘ػح مثٞشج ٍِ قٞاداخ اىغشف

اىؼشتٞح ٗاىفشّغٞح ٗاألٗسٗتٞح ٗاىغفشاء اىؼشب ف ٜفشّغاٍٗ ،فنشُٗ ٗخثشاء فٜ
اىَجاالخ اىغٞاعٞح ٗاالقرصادٝح ٗاالجرَاػٞح ٗاىصقافٞحٗ ،ذخييرٖا طاٗالخ
ٍغرذٝشج تذصد فٍ ٜجَ٘ػح ٍِ اىقضاٝا راخ اىصيح ترط٘ٝش اىؼالقاخ اىؼشتٞح
اىفشّغٞح ػيٕ ٚزٓ اىصؼذ .
ٗقاه اىقصاس ف ٜميَرٔ االفررادٞح «ئُ اىغشفح اىؼشتٞح اىفشّغٞح جاءخ ٍإعغح
فؼيٞح ىيثْاء ػيٖٞا ىٞظ ف ٜاىؼالقاخ االقرصادٝح ٗاىرجاسٝح ت ِٞاىذٗه اىؼشتٞح
ٗفشّغا فذغة ،تو ىرشع ٜػالقاخ أٗعغ ت ِٞاىذٗه اىؼشتٞح ٗاالذذاد األٗسٗت.ٜ
مَا ّجذد اىغشفح ف ٜذ٘شٞق اىؼالقاخ ت ِٞاىقطاع اىخاص اىؼشتٗ ٜاىقطاع اىخاص
اىفشّغٗ ٜتْاء جغ٘س اىرؼاُٗ ػي ٚأمصش ٍِ صؼٞذ ػي ٚقاػذج اىَصاىخ
اىَشرشمح ىيذٗه اىؼشتٞح ٗفشّغاٗ .ىقذ ذغْ ٚىٍ٘ ٜامثح ٕزٓ اىغشفح ف ٜتذاٝح
ّشاطٖا ٗخاله ٍغٞشج ػَيٖا در ٚاى». ً٘ٞ
ٗأمذ «أّْا مقطاع خاص ػشتٗ ٜدٗه ػشتٞحّ ،شاطش ششماءّا اىرجاس ِٞٝف ٜاالذذاد
األٗسٗتٗ ٜفٍ ٜقذٌٍٖ فشّغاٍ ،غإٗىٞاخ ذَْٞح اىرجاسج ٗذؼضٝضٕاٗ ،ئّجاح
ٍششٗع اىششامح األٗسٗتٞح اىَر٘عطٞح ».
ٗذذذز ف ٜاىذفو سئٞظ اىغشفح ٕٞشف ٔٞدٗشاسٝدٗ ،أٍْٖٞا اىؼاً اىذمر٘س صاىخ
تِ تنش اىطٞاس ،دٞس ذذذشا ػِ ئّجاصاخ اىغشفح ػيٍ ٚذاس األستؼ ِٞعْح اىَاضٞح،
ٗدٗسٕا ف ٜذط٘ٝش اىؼالقاخ االقرصادٝح اىفشّغٞحٗ ،إَٔٞح اىؼاىٌ اىؼشت ٜتاىْغثح
ىفشّغا ٗاىؼنظ تاىؼنظ .
ٗذخيو االدرفاىٞح ذنش ٌٝىيقصاس ّظشا ىذػَٔ اىَر٘اصو ىَغٞشج اىغشفح ٍْز
ذأعٞغٖا ٗجٖ٘دٓ اىَغرَشج ىرط٘ٝش دٗسٕا ف ٜخذٍح اىؼالقاخ اىؼشتٞح
اىفشّغٞحٗ ،ال عَٞا ف ٜاىَجاه االقرصاد ،ٛدٞس ذٌ ذغي َٔٞدسػا ذقذٝشٝا ٍِ
اىغشفح اىؼشتٞح اىفشّغٞح أٍاً دشذ ٗاعغ ٍِ سجاالخ اىغشف ٗاىفنش ٗاالقرصاد
ٗاىصقافح ٗاىَاه اىؼشب ٗاىفشّغٗ ِٞٞاألٗسٗت. ِٞٞ
مَا تاده اىقصاس سئٞظ ٗأٍ ِٞػاً اىغشفح ترقذٕ ٌٝذٝح االذذاد اىؼاً ىيغشف
اىؼشتٞح ىَٖاٍ ،شٞذا تذٗسَٕا ف ٜذط٘ٝش ٍناّح ٗدٗس اىغشفح ػي ٚاىصؼٞذِٝ
اىفشّغٗ ٜاىؼشت. ٜ
ٗف ٜميَرٔ ف ٜاىذفو اىخراٍ ،ٜقاه ٍ٘ع ٚئُ اىغشفح اىؼشتٞح اىفشّغٞح ذيؼة
دٗسا دٝ٘ٞا ف ٜدػٌ اىؼالقاخ اىؼشتٞح اىفشّغٞح ٗاىرقاسب تٍ ِٞجرَغ األػَاه
اىؼشتٗ ٜاىفشّغ. ٜ
ٗأشاد تاىذٗس اىنثٞش اىزٝ ٛيؼثٔ اىقصاس ف ٜقٞادج اىقطاع اىخاص اىؼشتٗ ٜدػٌ
اىؼَو االقرصاد ٛاىؼشت ٜاىَشرشكٍ ،شٞشا ئى ٚتٞد االقرصاد اىؼشت ٜاىزٛ
شٞذٓ ف ٜىثْاُ فٕ ٜزا اىَجاه .
ىقاء ٍغ عاسم٘صٛ
ٗذخيو االدرفاىٞح ىقاء ضٌ سئٞظ اىجَٖ٘سٝح اىفشّغٞح ّٞن٘ال عاسم٘صٗ ٛمال ٍِ
اىقصاسٗ ،ػَشٗ ٍ٘عٕٞٗ ،ٚشف ٔٞدٗ شاسٝدٗ ،اىغفشاء اىؼشب ف ٜفشّغا ٗمو
اىَشاسم ِٞف ٜد٘اس تاسٝظ ٗرىل ف ٜقصش االىٞضٗ .ٔٝقذ أىق ٚاىشئٞظ اىفشّغٜ
ميَح ٍِ ٗد ٜاىَْاعثح أشاس فٖٞا ئى ٚاىؼالقح اىق٘ٝح اىر ٜذشتظ اىؼاىٌ اىؼشتٜ
تفشّغا ػي ٚمو اىصؼذ اىغٞاعٞح ٗاىصقافٞح ٗاالقرصادٝح ٗاالجرَاػٞحٗ ،اىٚ
اىؼالقاخ اىَرْاٍٞح ت ِٞقطاع األػَاه اىؼشتٗ ٜاىفشّغٍ ،ٜإمذا أُ «فشّغا ذقف
ئى ٚجاّة اىذٗه اىؼشتٞح ٗفٍ ٜقذٍٖا ىثْاُ ف ٜمو قضاٝآ اىَذقح ػي ٚمو
اىصؼذٗ ،أّٖا عرذشص ػي ٚذَْٞح ذثادالذٖا اىرجاسٝح ٗاالعرصَاسٝح ٗاىَاىٞح ٍغ
ٕزٓ اىذٗه»ٗ .أشاس عاسم٘ص ٛف ٜميَرٔ ئى« ٚدٗس ػَشٗ ٍ٘عٗ ٚاىقصاس فٜ
ذؼضٝض ٍغٞشج اىؼَو ٗاىرناٍو االقرصاد ٛاىؼشت». ٜ
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قال وزير الدولة ورئيس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لمبالد العربية عدنان القصار "إننا
كقطاع خاص عربي ودول عربية ،نشاطر شركاءنا التجاريين في االتحاد األوروبي وفي مقدميم فرنسا،
مسؤوليات تنمية التجارة وتعزيزىا ،وانجاح مشروع الشراكة األوروبية المتوسطية".
جاء ذلك أثناء وجود القصار في باريس مترئساً الجانب العربي في احتفال الغرفة التجارية العربية الفرنسية

بمرور  40عاماً عمى تأسيسيا ،والتي نظمت بالتعاون مع االتحاد العام لمغرف العربية وجامعة الدول

العربية في معيد العالم العربي بباريس أول من أمس ،والتي شارك فييا األمين العام لجامعة الدول العربية

عمرو موسى ،ورئيس الغرفة ىيرفيو دوشاريت ،ومجموعة كبيرة من قيادات الغرف العربية والفرنسية
واألوروبية والسفراء العرب في فرنسا ومفكرون وخبراء في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية

والثقافية ،وتخمميا طاوالت مستديرة بحثت في مجموعة من القضايا ذات الصمة بتطوير العالقات العربية

الفرنسية عمى ىذه الصعد.
وفي كممتو االفتتاحية ،قال القصار إن الغرفة العربية الفرنسية جاءت مؤسسة فعمية لمبناء عمييا ليس في
العالقات االقتصادية والتجارية بين الدول العربية وفرنسا فحسب ،وانما لترسي عالقات أوسع بين الدول
العربية واالتحاد األوروبي .كما نجحت الغرفة في توثيق العالقات بين القطاع الخاص العربي والقطاع

الخاص الفرنسي وبناء جسور التعاون عمى أكثر من صعيد عمى قاعدة المصالح المشتركة لمدول العربية

وفرنسا.
كما تحدث في االفتتاح رئيس الغرفة ىيرفيو دوشاريت ،وأمينيا العام صالح بن بكر الطيار ،حيث تحدثا
عن إنجازات الغرفة ودورىا في تطوير العالقات االقتصادية الفرنسية ،وأىمية العالم العربي بالنسبة لفرنسا

والعكس بالعكس.

وتخمل المناسبة تكريم القصار ،نظ اًر لدعمو المتواصل لمسيرة الغرفة منذ تأسيسيا وجيوده المستمرة لتطوير
دورىا في خدمة العالقات العربية الفرنسية ،ال سيما في المجال االقتصادي ،حيث تم تسميمو درعا تقديرية

من الغرفة العربية الفرنسية أمام حشد واسع من رجاالت الغرف والفكر واالقتصاد والثقافة والمال العرب

والفرنسيين واألوروبيين.

كما قدم القصار لمرئيس واألمين العام لمغرفة ىدية االتحاد العام لمغرف العربية ،مشيداً بدورىما في تطوير
مكانة ودور الغرفة عمى الصعيدين الفرنسي والعربي.

وفي كممة ختامية ،قال موسى إن الغرفة العربية الفرنسية تمعب دو اًر حيوياً في دعم العالقات العربية

الفرنسية والتقارب بين مجتمع األعمال العربي والفرنسي .وأشاد بالدور الكبير الذي يمعبو القصار في قيادة

القطاع الخاص العربي ودعم العمل االقتصادي العربي المشترك ،مشي اًر إلى بيت االقتصاد العربي الذي

شيده في لبنان في ىذا المجال.
ّ
كما تخمل المناسبة لقاء في قصر االليزيو ،ضم الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي وكالً من القصار وموسى
ودو شاريت والسفراء العرب في فرنسا وكافة المشاركين في حوار باريس .وألقى ساركوزي كممة من وحي

المناسبة ،أشار فييا إلى العالقة القوية التي تربط العالم العربي بفرنسا عمى كافة الصعد السياسية والثقافية

. والى العالقات المتنامية بين قطاع األعمال العربي والفرنسي،واالقتصادية واالجتماعية
 في كافة قضاياه المحقة عمى كافة، وفي مقدميا لبنان،وأكد أن فرنسا تقف إلى جانب الدول العربية
 مشي اًر في، وقال انيا ستحرص عمى تنمية تبادالتيا التجارية واالستثمارية والمالية مع ىذه الدول،الصعد

.كممتو إلى دور موسى والقصار في تعزيز مسيرة العمل والتكامل االقتصادي العربي
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Kassar : Il est nécessaire de renforcer les liens entre l'UE et les
économies arabes
À l'occasion du 40e anniversaire de la Chambre de commerce franco-arabe
(CFA) qui s'est tenu lundi à l'Institut du monde arabe (IMA) à Paris, le
ministre Adnan Kassar a mis l'accent sur l'importance du rôle de la chambre
dans la consolidation des échanges commerciaux entre l'Union européenne
(UE) et les pays arabes. M. Kassar a en outre souligné la responsabilité de
l'UE, et notamment celle de la France, dans le renforcement des liens entre
les pays de l'Union pour la Méditerranée (UPM). En marge de cette
rencontre, présidée par l'ancien ministre des Affaires étrangères et actuel
président de la CFA, Hervé de Charrette, et à laquelle a pris part le
secrétaire général de la Ligue des États arabes Amr Moussa, la CFA a remis
un écusson au ministre Kassar, en guise d'estime pour ses efforts visant à
renforcer les liens entre l'Europe et le monde arabe.
Harb à Bruxelles pour le forum des ministres méditerranéens du
Travail
Le ministre du Travail, Boutros Harb, s'est rendu à Bruxelles pour prendre
part au forum des ministres méditerranéens du Travail, axé sur le thème du
travail et de l'emploi, au cours duquel les participants se pencheront sur les
moyens de faire face aux obstacles rencontrés sur le marché du travail.
Durant la séance inaugurale, le ministre Harb a mis l'accent sur la nécessité
d'intensifier le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée, dans le but
de développer des politiques d'embauche communes qui profiteraient
notamment aux jeunes. Il a également plaidé en faveur d'un système solide
de protection sociale, qui permettrait de réduire l'impact néfaste des crises
et chocs engendrés par le système économique libéral.
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باختصار
◄ تعزيز العالقات االقتصادية بيه لبىان واالتحاد األوروبي
ُ ػذّا،حٞظ االذذاد اىؼاً ىغشف اىرجاسج ٗاىصْاػح ٗاىضساػح ىيثالد اىؼشتٞ سئ،ش اىذٗىحٝس أػيِ ٗصٞتذ
 االذذادِٜ فٞٝشاطشاُ ششماءَٕا اىرجاسٝ حٞ ٗاىذٗه اىؼشتٜ أُ اىقطاع اىخاص اىؼشت،اىقصاس
 ٗئّجاح ٍششٗع اىششامح،ضٕاٝح اىرجاسج ٗذؼضَْٞاخ ذٞ ٍغإٗى، ٍقذٌٍٖ فشّغاٜ ٗف،ٜاألٗسٗت

2010 ً

ٌ سئٞظ اىجَٖ٘سٝح
األٗسٗتٞح اىَر٘عطٞحٗ .ػيٕ ٚاٍش االدرفاىٞحُ ،ػقذ ىقاء ف ٜقصش اإلىٞض ٔٝض ّ
اىفشّغٞح ّٞن٘ال عاسم٘صٗ ٛاىقصاسٗ .أشاد عاسم٘ص ٛتاىؼالقح اىر ٜذشتظ اىؼاىٌ اىؼشت ٜتفشّغا
ػي ٚجَٞغ اىصؼذ اىغٞاعٞح ٗاىصقافٞح ٗاالقرصادٝح ٗاالجرَاػٞحٗ ،اىؼالقاخ اىَرْاٍٞح ت ِٞقطاع
األػَاه اىؼشتٗ ٜاىفشّغ.ٜ
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القصار إلتقى ساركوزي وشارك بئحتفالية الغرفة العربية الفرنسية:

نشارك اإلتحاد األوروبً وفرنسا مسؤوليات تنمية التجارة وإنجاح
الشراكة
سأٗ ٙصٝش اىذٗىحٗ ،سئٞظ االذذاد اىؼاً ىغشف اىرجاسج ٗاىصْاػح ٗاىضساػح ىيثالد اىؼشتٞح ػذّاُ
اىقصاس <أّْا مقطاع خاص ػشتٗ ٜدٗه ػشتٞحّ ،شاطش ششماءّا اىرجاس ِٞٝف ٜاالذذاد
األٗسٗتٗ ٜفٍ ٜقذٌٍٖ فشّغاٍ ،غإٗىٞاخ ذَْٞح اىرجاسج ٗذؼضٝضٕاٗ ،ئّجاح ٍششٗع اىششامح
األٗسٗتٞح اىَر٘عطٞح>
مالً اىقصاس جاء خاله ذشؤعٔ ف ٜتاسٝظ اىجاّة اىؼشت ٜف ٜادرفاىٞح اىغشفح اىرجاسٝح
اىؼشتٞح اىفشّغٞح ىَْاعثح ٍشٗس أستؼ ِٞػاٍا ػي ٚذأعٞغٖاٗ ،اىرّ ٜظَد تاىرؼاُٗ ٍغ
االذذاد اىؼاً ىيغشف اىؼشتٞح ٗجاٍؼح اىذٗه اىؼشتٞح فٍ ٜؼٖذ اىؼاىٌ اىؼشت ٜتثاسٝظ اٍظ،
ٗشاسك فٖٞا أٍ ِٞػاً اىجاٍؼح اىؼشتٞح ػَشٗ ٍ٘عٗ ،ٚسئٞظ اىغشفح ٕٞشف ٔٞدٗشاسٝد،
ٍٗجَ٘ػح مثٞشج ٍِ قٞاداخ اىغشف اىؼشتٞح ٗاىفشّغٞح ٗاألٗسٗتٞح ٗاىغفشاء اىؼشب ف ٜفشّغا،
ٍٗفنشُٗ ٗخثشاء ف ٜاىَجاالخ اىغٞاعٞح ٗاالقرصادٝح ٗاالجرَاػٞح ٗاىصقافٞحٗ ،ذخييٖا
طاٗالخ ٍغرذٝشج تذصد فٍ ٜجَ٘ػح ٍِ اىقضاٝا راخ اىصيح ترط٘ٝش اىؼالقاخ اىؼشتٞح
اىفشّغٞح ػيٕ ٚزٓ اىصؼذ·
اىقصاس ذذذز اى٘صٝش اىقصاس خاله االفررادٞح فقاه < :ئُ اىغشفح اىؼشتٞح اىفشّغٞح جاءخ
ٍإعغح فؼيٞح ىيثْاء ػيٖٞا ىٞظ ف ٜاىؼالقاخ االقرصادٝح ٗاىرجاسٝح ت ِٞاىذٗه اىؼشتٞح
ٗفشّغا فذغةٗ ،ئَّا ىرشع ٜػالقاخ أٗعغ ت ِٞاىذٗه اىؼشتٞح ٗاالذذاد األٗسٗت ·ٜمَا
ّجذد اىغشفح ف ٜذ٘شٞق اىؼالقاخ ت ِٞاىقطاع اىخاص اىؼشتٗ ٜاىقطاع اىخاص اىفشّغٜ
ٗتْاء جغ٘س اىرؼاُٗ ػي ٚأمصش ٍِ صؼٞذ ػي ٚقاػذج اىَصاىخ اىَشرشمح ىيذٗه اىؼشتٞح
ٗفشّغا· ٗىقذ ذغْ ٚىٍ٘ ٜامثح ٕزٓ اىغشفح ف ٜتذاٝح ّشاطٖا ٗخاله ٍغٞشج ػَيٖا درٚ
اى·>ً٘ٞ
ٗامذ <أّْا مقطاع خاص ػشتٗ ٜدٗه ػشتٞحّ ،شاطش ششماءّا اىرجاس ِٞٝف ٜاالذذاد األٗسٗتٜ
ٗفٍ ٜقذٌٍٖ فشّغاٍ ،غإٗىٞاخ ذَْٞح اىرجاسج ٗذؼضٝضٕاٗ ،ئّجاح ٍششٗع اىششامح األٗسٗتٞح
اىَر٘عطٞح>·
دٗشاسٝد مَا ذذذز ف ٜدفو اإلفرراح سئٞظ اىغشفح ٕٞشف ٔٞدٗشاسٝدٗ ،أٍْٖٞا اىؼاً
اىذمر٘س صاىخ تِ تنش اىطٞاس ،دٞس ذذذشا ػِ ئّجاصاخ اىغشفح ػيٍ ٚذاس األستؼ ِٞعْح
اىَاضٞحٗ ،دٗسٕا ف ٜذط٘ٝش اىؼالقاخ االقرصادٝح اىفشّغٞحٗ ،إَٔٞح اىؼاىٌ اىؼشت ٜتاىْغثح
ىفشّغا ٗاىؼنظ تاىؼنظ·

ذنش ٌٝاىقصاس ٗذخيو االدرفاىٞح ذنش ٌٝىيقصاس ّظشا ىذػَٔ اىَر٘اصو ىَغٞشج اىغشفح ٍْز
ذأعٞغٖا ٗجٖ٘دٓ اىَغرَشج ىرط٘ٝش دٗسٕا ف ٜخذٍح اىؼالقاخ اىؼشتٞح اىفشّغٞح ٗال عَٞا
ف ٜاىَجاه االقرصاد ،ٛدٞس ذٌ ذغي َٔٞدسػاً ذقذٝشٝاً ٍِ اىغشفح اىؼشتٞح اىفشّغٞح أٍاً
دشذ ٗاعغ ٍِ سجاالخ اىغشف ٗاىفنش ٗاالقرصاد ٗاىصقافح ٗاىَاه اىؼشب ٗاىفشّغِٞٞ
ٗاألٗسٗت·ِٞٞ
مَا تاده اىقصاس سئٞظ ٗأٍ ِٞػاً اىغشفح ترقذٕ ٌٝذٝح االذذاد اىؼاً ىيغشف اىؼشتٞح ىَٖا،
ٍشٞذا تذٗسَٕا ف ٜذط٘ٝش ٍناّح ٗدٗس اىغشفح ػي ٚاىصؼٞذ ِٝاىفشّغٗ ٜاىؼشت·ٜ
ٍ٘عٗ ٚف ٜميَرٔ ف ٜدفو اخرراً االدرفاىٞح ،قاه ٍ٘ع ٚأُ اىغشفح اىؼشتٞح اىفشّغٞح
ذيؼة دٗسا دٝ٘ٞا ف ٜدػٌ اىؼالقاخ اىؼشتٞح اىفشّغٞح ٗاىرقاسب تٍ ِٞجرَغ األػَاه اىؼشتٜ
ٗاىفشّغ·>ٜ
ٗأشاد تاىذٗس اىنثٞش اىزٝ ٛيؼثٔ اىقصاس ف ٜقٞادج اىقطاع اىخاص اىؼشتٗ ٜدػٌ اىؼَو
االقرصاد ٛاىؼشت ٜاىَشرشكٍ ،شٞشا ئى ٚتٞد االقرصاد اىؼشت ٜاىز ٛشٞذٓ ف ٜىثْاُ فٜ
ٕزا اىَجاه· ىقاء ٍشرشك
ٗذخيو االدرفاىٞح ىقاء ضٌ سئٞظ اىجَٖ٘سٝح اىفشّغٞح ّٞن٘ال عاسم٘صٗ ٛمو ٍِ اى٘صٝش
اىقصاسٗ ،ػَشٗ ٍ٘عٕٞٗ ،ٚشف ٔٞدٗشاسٝدٗ ،اىغفشاء اىؼشب ف ٜفشّغا ٗمافح اىَشاسمِٞ
ف ٜد٘اس تاسٝظ ٗرىل ف ٜقصش االىٞضٗ ·ٔٝقذ أىق ٚاىشئٞظ اىفشّغ ٜميَح ٍِ ٗدٜ
اىَْاعثح أشاس فٖٞا ئى ٚاىؼالقح اىق٘ٝح اىر ٜذشتظ اىؼاىٌ اىؼشت ٜتفشّغا ػي ٚمافح اىصؼذ
اىغٞاعٞح ٗاىصقافٞح ٗاالقرصادٝح ٗاالجرَاػٞحٗ ،اى ٚاىؼالقاخ اىَرْاٍٞح ت ِٞقطاع األػَاه
اىؼشتٗ ٜاىفشّغٍ ،>ٜإمذا ػي ٚأُ <فشّغا ذقف ئى ٚجاّة اىذٗه اىؼشتٞح ٗفٍ ٜقذٍٖا
ىثْاُ ف ٜمافح قضاٝآ اىَذقح ػي ٚمافح اىصؼذٗ ،تأّٖا عرذشص ػي ٚذَْٞح ذثادالذٖا
اىرجاسٝح ٗاالعرصَاسٝح ٗاىَاىٞح ٍغ ٕزٓ اىذٗه>· ٗأشاس عاسم٘ص ٛف ٜميَرٔ ئى< ٚدٗس
ػَشٗ ٍ٘عٗ ٚاىقصاس ف ٜذؼضٝض ٍغٞشج اىؼَو ٗاىرناٍو االقرصاد ٛاىؼشت·>ٜ
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ساركوزي ابلغ القصار فً بارٌس
بوقوف فرنسا الى جانب لبنان
أػيِ ٗصٝش اىذٗىح سئٞظ اإلذذاد اىؼاً ىغشف اىرجاسج ٗاىصْاػح ٗاىضساػح ىيثالد اىؼشتٞح ػذّاُ اىقصاس
«أُ اىقطاع اىخاص اىؼشتٗ ٜاىذٗه اىؼشتٞحٝ ،شاطشُٗ ششماءٌٕ اىرجاس ِٞٝف ٜاإلذذاد األٗسٗتٜ
ٗفٍ ٜقذٌٍٖ فشّغاٍ ،غإٗىٞاخ ذَْٞح اىرجاسج ٗذؼضٝضٕاٗ ،ئّجاح ٍششٗع اىششامح األٗسٗتٞح
اىَر٘عطٞح ».
مالً اىقصاس جاء خاله ٗج٘دٓ ف ٜتاسٝظ ٍرشئغاً اىجاّة اىؼشت ٜف ٜادرفاىٞح غشفح اىرجاسج اىؼشتٞح
 اىفشّغٞح فٍْ ٜاعثح ٍشٗس أستؼ ِٞػاٍاً ػي ٚذأعٞغٖاٗ ،اىرّ ٜظَد تاىرؼاُٗ ٍغ االذذاد اىؼاًىيغشف اىؼشتٞح ٗجاٍؼح اىذٗه اىؼشتٞح فٍ ٜؼٖذ اىؼاىٌ اىؼشت ٜف ٜتاسٝظ تراسٝخ  22ذشش ِٝاىصاّٜ
 ،2010شاسك فٖٞا األٍ ِٞاىؼاً ىيجاٍؼح اىؼشتٞح ػَشٗ ٍ٘ع ،ٚسئٞظ اىغشفح ٕٞشف ٔٞدٗشاسٝد،
ٍجَ٘ػح مثٞشج ٍِ قٞاداخ اىغشف اىؼشتٞح ٗاىفشّغٞح ٗاألٗسٗتٞح ٗاىغفشاء اىؼشب ف ٜفشّغا ٍٗفنشُٗ
ٗخثشاء ف ٜاىَجاالخ اىغٞاعٞح ٗاإلقرصادٝح ٗاإلجرَاػٞح ٗاىصقافٞحٗ ،ذخييٖا طاٗالخ ٍغرذٝشج
تذصد فٍ ٜجَ٘ػح ٍِ اىقضاٝا راخ اىصيح ترط٘ٝش اىؼالقاخ اىؼشتٞح -اىفشّغٞح ػيٕ ٚزٓ اىصؼذ .
ٗف ٜميَرٔ االفررادٞح ،قاه اىقصاس :ئُ اىغشفح اىؼشتٞح  -اىفشّغٞح جاءخ ٍإعغح فؼيٞح ىيثْاء ػيٖٞا

ىٞظ ف ٜاىؼالقاخ االقرصادٝح ٗاىرجاسٝح ت ِٞاىذٗه اىؼشتٞح ٗفشّغا فذغةٗ ،ئَّا ىرشع ٜػالقاخ
أٗعغ ت ِٞاىذٗه اىؼشتٞح ٗاإلذذاد األٗسٗت .ٜمَا ّجذد اىغشفح ف ٜذ٘شٞق اىؼالقاخ ت ِٞاىقطاع
اىخاص اىؼشتٗ ٜاىقطاع اىخاص اىفشّغٗ ٜتْاء جغ٘س اىرؼاُٗ ػي ٚأمصش ٍِ صؼٞذ ػي ٚقاػذج
اىَصاىخ اىَشرشمح ىيذٗه اىؼشتٞح ٗفشّغا .
شٌ ذذذز دٗشاسٝدٗ ،األٍ ِٞاىؼاً ىيغشفح صاىخ تِ تنش اىطٞاسٗ ،ذطشقا ئى ٚئّجاصاخ اىغشفح ػيٚ
ٍذاس األستؼ ِٞعْح اىَاضٞحٗ ،دٗسٕا ف ٜذط٘ٝش اىؼالقاخ االقرصادٝح اىفشّغٞحٗ ،إَٔٞح اىؼاىٌ
اىؼشت ٜتاىْغثح ئى ٚفشّغا ٗاىؼنظ صذٞخ .
ٗذخيو االدرفاىٞح ذنش ٌٝاى٘صٝش اىقصاس ّظشاً اى ٚدػَٔ اىَر٘اصو ىَغٞشج اىغشفح ٍْز ذأعٞغٖا
ٗجٖ٘دٓ اىَغرَشج ىرط٘ٝش دٗسٕا ف ٜخذٍح اىؼالقاخ اىؼشتٞح  -اىفشّغٞح ٗال عَٞا ف ٜاىَجاه
اإلقرصاد ،ٛدٞس ذٌ ذغي َٔٞدسػاً ذقذٝشٝح ٍِ اىغشفح اىؼشتٞح  -اىفشّغٞح أٍاً دشذ ٗاعغ ٍِ
سجاالخ اىغشف ٗاىفنش ٗاإلقرصاد ٗاىصقافح ٗاىَاه اىؼشب ٗاىفشّغ ِٞٞذذذٝذاً ٗاألٗسٗت ِٞٞػٍَ٘اً .
تذٗسٓ تاده اىقصاس سئٞظ اىغشفح ٗأٍْٖٞا اىؼاً ترقذٕ ٌٝذٝح اإلذذاد اىؼاً ىيغشف اىؼشتٞح ئىَٖٞا،
ٍشٞذاً تذٗسَٕا ف ٜذط٘ٝش ٍناّح اىغشفح ٗدٗسٕا ػي ٚاىصؼٞذ ِٝاىفشّغٗ ٜاىؼشت. ٜ
ٗف ٜدفو اىخراً ،قاه ٍ٘ع ٚئُ اىغشفح اىؼشتٞح -اىفشّغٞح ذيؼة دٗساً دٝ٘ٞاً ف ٜدػٌ اىؼالقاخ
اىؼشتٞح  -اىفشّغٞح ٗاىرقاسب تٍ ِٞجرَغ األػَاه اىؼشتٗ ٜاىفشّغ. ٜ
ٗأشاد تاىذٗس اىنثٞش اىزٝ ٛيؼثٔ اىقصاس ف ٜقٞادج اىقطاع اىخاص اىؼشتٗ ٜدػٌ اىؼَو اإلقرصادٛ
اىؼشت ٜاىَشرشك .
ٌ سئٞظ اىجَٖ٘سٝح اىفشّغٞح ّٞن٘ال
ٗػيٕ ٚاٍش اإلدرفاىٞحُ ،ػقذ ىقاء ف ٜقصش اإلىٞض ٔٝض ّ
عاسم٘صٗ ٛمال ً ٍِ اى٘صٝش اىقصاسٍ٘ ،ع ،ٚدٗ شاسٝد ،اىغفشاء اىؼشب ف ٜفشّغا ٗمافح اىَشاسمِٞ
ف ٜد٘اس تاسٝظ .
ٗأىق ٚاىشئٞظ اىفشّغ ٜميَح ٍِ ٗد ٜاىَْاعثح أشاس فٖٞا ئى« ٚاىؼالقح اىق٘ٝح اىر ٜذشتظ اىؼاىٌ
اىؼشت ٜتفشّغا ػي ٚمافح اىصؼذ اىغٞاعٞح ٗاىصقافٞح ٗاإلقرصادٝح ٗاإلجرَاػٞحٗ ،اىؼالقاخ اىَرْاٍٞح
ت ِٞقطاع األػَاه اىؼشتٗ ٜاىفشّغٍ ،»ٜإمذاً أُ فشّغا ذقف ئى ٚجاّة اىذٗه اىؼشتٞح ٗفٜ
ٍقذٍٖا ىثْاُ ف ٜمافح قضاٝآ اىَذقح ػي ٚمافح اىصؼذٗ ،أّٖا عرذشص ػي ٚذَْٞح ذثادالذٖا
اىرجاسٝح ٗاإلعرصَاسٝح ٗاىَاىٞح ٍغ ٕزٓ اىذٗهٗ .أشاس عاسم٘ص ٛئى ٚدٗس ػَشٗ ٍ٘عٗ ٚاىقصاس فٜ
ذؼضٝض ٍغٞشج اىؼَو ٗاىرناٍو اإلقرصاد ٛاىؼشت.ٜ
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سأط ٗصٌش اىذٗىحٗ ،سئٍظ االذذاد اىؼاً ىغشف اىرجاسج ٗاىصْاػح
ٗاىضساػح ىيثالد اىؼشتٍح ػذّاُ اىقصاس فً تاسٌظ اىجاّة اىؼشتً فً
ادرفاىٍح اىغشفح اىرجاسٌح اىؼشتٍح اىفشّغٍح ىَْاعثح ٍشٗس أستؼٍِ
ػاٍا ػيى ذأعٍغٖاٗ ،اىرً ّظَد تاىرؼاُٗ ٍغ االذذاد اىؼاً ىيغشف
اىؼشتٍح ٗجاٍؼح اىذٗه اىؼشتٍح فً ٍؼٖذ اىؼاىٌ اىؼشتً فً تاسٌظ
ٗشاسك فٍٖا أٍٍِ ػاً اىجاٍؼح اىؼشتٍح ػَشٗ ٍ٘عىٗ ،سئٍظ اىغشفح
ٍٕشفٍٔ دٗشاسٌدٍٗ ،جَ٘ػح مثٍشج ٍِ قٍاداخ اىغشف اىؼشتٍح
ٗاىفشّغٍح ٗاألٗسٗتٍح ٗاىغفشاء اىؼشب فً فشّغاٍٗ ،فنشُٗ ٗخثشاء
فً اىَجاالخ اىغٍاعٍح ٗاالقرصادٌح ٗاالجرَاػٍح ٗاىصقافٍحٗ ،ذخييٖا
طاٗالخ ٍغرذٌشج تذصد فً ٍجَ٘ػح ٍِ اىقضاٌا راخ اىصيح ترطٌ٘ش
اىؼالقاخ اىؼشتٍح اىفشّغٍح ػيى ٕزٓ اىصؼذ.
ٗقاه اىقصاس فً ميَرٔ االفررادٍح "أُ اىغشفح اىؼشتٍح اىفشّغٍح
جاءخ ٍؤعغح فؼيٍح ىيثْاء ػيٍٖا ىٍظ فً اىؼالقاخ االقرصادٌح

ٗاىرجاسٌح تٍِ اىذٗه اىؼشتٍح ٗفشّغا فذغةٗ ،إَّا ىرشعً ػالقاخ
أٗعغ تٍِ اىذٗه اىؼشتٍح ٗاالذذاد األٗسٗتً .مَا ّجذد اىغشفح فً
ذ٘شٍق اىؼالقاخ تٍِ اىقطاع اىخاص اىؼشتً ٗاىقطاع اىخاص اىفشّغً
ٗتْاء جغ٘س اىرؼاُٗ ػيى أمصش ٍِ صؼٍذ ػيى قاػذج اىَصاىخ
اىَشرشمح ىيذٗه اىؼشتٍح ٗفشّغاٗ .ىقذ ذغْى ىً ٍ٘امثح ٕزٓ اىغشفح
فً تذاٌح ّشاطٖا ٗخاله ٍغٍشج ػَيٖا درى اىًٍ٘".
ٗامذ "أّْا مقطاع خاص ػشتً ٗدٗه ػشتٍحّ ،شاطش ششماءّا اىرجاسٌٍِ
فً االذذاد األٗسٗتً ٗفً ٍقذٌٍٖ فشّغاٍ ،غؤٗىٍاخ ذٍَْح اىرجاسج
ٗذؼضٌضٕاٗ ،إّجاح ٍششٗع اىششامح األٗسٗتٍح اىَر٘عطٍح".
مَا ذذذز فً دفو إفرراح االدرفاىٍح سئٍظ اىغشفح ٍٕشفٍٔ دٗشاسٌد،
ٗأٍٍْٖا اىؼاً اىذمر٘س صاىخ تِ تنش اىطٍاس ،دٍس ذذذشا ػِ
إّجاصاخ اىغشفح ػيى ٍذاس األستؼٍِ عْح اىَاضٍحٗ ،دٗسٕا فً ذطٌ٘ش
اىؼالقاخ االقرصادٌح اىفشّغٍحٗ ،إٍَٔح اىؼاىٌ اىؼشتً تاىْغثح
ىفشّغا ٗاىؼنظ تاىؼنظ.
ٗذخيو االدرفاىٍح ذنشٌٌ ىيقصاس ّظشا ىذػَٔ اىَر٘اصو ىَغٍشج
اىغشفح ٍْز ذأعٍغٖا ٗجٖ٘دٓ اىَغرَشج ىرطٌ٘ش دٗسٕا فً خذٍح
اىؼالقاخ اىؼشتٍح اىفشّغٍح ٗال عٍَا فً اىَجاه االقرصادي ،دٍس ذٌ
ذغئٍَ دسع ذقذٌشي ٍِ اىغشفح اىؼشتٍح اىفشّغٍح أٍاً دشذ ٗاعغ ٍِ
سجاالخ اىغشف ٗاىفنش ٗاالقرصاد ٗاىصقافح ٗاىَاه اىؼشب ٗاىفشّغٍٍِ
ٗاألٗسٗتٍٍِ.
مَا تاده اىقصاس سئٍظ ٗأٍٍِ ػاً اىغشفح ترقذٌٌ ٕذٌح االذذاد
اىؼاً ىيغشف اىؼشتٍح ىَٖاٍ ،شٍذا تذٗسَٕا فً ذطٌ٘ش ٍناّح ٗدٗس
اىغشفح ػيى اىصؼٍذٌِ اىفشّغً ٗاىؼشتً.
ٗفً ميَرٔ فً دفو اخرراً االدرفاىٍح ،قاه ٍ٘عى أُ اىغشفح اىؼشتٍح
اىفشّغٍح ذيؼة دٗسا دٌٍ٘ا فً دػٌ اىؼالقاخ اىؼشتٍح اىفشّغٍح
ٗاىرقاسب تٍِ ٍجرَغ األػَاه اىؼشتً ٗاىفشّغً".
ٗأشاد تاىذٗس اىنثٍش اىزي ٌيؼثٔ اىقصاس فً قٍادج اىقطاع اىخاص
اىؼشتً ٗدػٌ اىؼَو االقرصادي اىؼشتً اىَشرشكٍ ،شٍشا إىى تٍد
االقرصاد اىؼشتً اىزي شٍذٓ فً ىثْاُ فً ٕزا اىَجاه.
ٗذخيو االدرفاىٍح ىقاء ضٌ سئٍظ اىجَٖ٘سٌح اىفشّغٍح ٍّن٘ال عاسم٘صي
ٗمو ٍِ اى٘صٌش اىقصاسٗ ،ػَشٗ ٍ٘عىٍٕٗ ،شفٍٔ دٗ شاسٌدٗ ،اىغفشاء
اىؼشب فً فشّغا ٗمافح اىَشاسمٍِ فً د٘اس تاسٌظ ٗرىل فً قصش
االىٍضٌٔٗ .قذ أىقى اىشئٍظ اىفشّغً ميَح ٍِ ٗدً اىَْاعثح أشاس
فٍٖا إىى اىؼالقح اىقٌ٘ح اىرً ذشتط اىؼاىٌ اىؼشتً تفشّغا ػيى
مافح اىصؼذ اىغٍاعٍح ٗاىصقافٍح ٗاالقرصادٌح ٗاالجرَاػٍحٗ ،اىى
اىؼالقاخ اىَرْاٍٍح تٍِ قطاع األػَاه اىؼشتً ٗاىفشّغً"ٍ ،ؤمذا ػيى
أُ "فشّغا ذقف إىى جاّة اىذٗه اىؼشتٍح ٗفً ٍقذٍٖا ىثْاُ فً مافح
قضاٌآ اىَذقح ػيى مافح اىصؼذٗ ،تأّٖا عرذشص ػيى ذٍَْح ذثادالذٖا
اىرجاسٌح ٗاالعرصَاسٌح ٗاىَاىٍح ٍغ ٕزٓ اىذٗه"ٗ .أشاس عاسم٘صي فً
ميَرٔ إىى "دٗس ػَشٗ ٍ٘عى ٗاىقصاس فً ذؼضٌض ٍغٍشج اىؼَو
ٗاىرناٍو االقرصادي اىؼشتً".
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حول المدينة ()2010-11-24
االرتعاءَ 24 ,ىفًثز 2010
كزيد غزفح انرجارج انعزتُح  -انفزَسُح فٍ انذكزي انـ 40نرأسُسها فٍ تارَس ،وسَز انذونح انهثُاٍَ
رئُس االذحاد انعاو نغزف انرجارج وانصُاعح وانشراعح نهثالد انعزتُح عذَاٌ انقصار وقذيد نه درعا ً
نذعًه يسُزج انغزفح يُذ ذأسُسها.
> َعهٍ يقزر نجُح انقصح فٍ انًجهس األعهً انًصزٌ نهثقافح انزوائٍ خُزٌ شهثٍ فٍ يؤذًز صحافٍ
األحذ انًقثم اسى انفائش تجائشج َىسف إدرَس.
> قزر يجهس يجًع انهغح انعزتُح تزئاسح انذكرىر يحًىد حافظ ذزشُح اثٍُُ يٍ أعضائه نُُم جائشج
انًهك فُصم انعانًُح ،هًا انذكرىر عهٍ حهًٍ فٍ فزع انهغح انعزتُح واألدب وانذكرىر حسٍ يحًىد
عثذانهطُف انشافعٍ فٍ فزع خذيح اإلسالو.
> أهذي األدَة انجشائزٌ واسٍُُ األعزج يكرثح اإلسكُذرَح أعًانه انكايهح ،وعقذ أيس نقاء يع جًهىر
انًكرثح ذحذز فُه عٍ يسُزذه األدتُح.
> احرفم يحًذ غاسٌ تُضىٌ ويُال يحًىد َاصز يٍ أسزج «انحُاج» فٍ تُزوخ تخطىترهًا فٍ حفهح
ضًد األهم واألصذقاء.
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