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 .توقيع احد االتفاقات بين لبنان وايران

المحادثات االقتصادٌة بٌن لبنان وإٌران تناولت رفع التأشٌرات  
وإقامة خط بحري وبري  

  استمرار االقتصاد بالوحدة:  شقير❒نريد استثمارات ضخمة :  القصار❒

انسجاما مع الزٌارة السٌاسٌة للرئٌس االٌرانً محمود احمدي نجاد الى لبنان، فتحت االجتماعات الموازٌة فً 
، وخصوصا ان "للبحث صلة"اهمٌة مفتوحة على شعار " تفعٌل التعاون"مجاالت اقتصادٌة متعددة بعنوان 

اللقاءات التً كان قد بدأها وفد اقتصادي اٌرانً قبل اٌام فً بٌروت تحضٌرا لزٌارة نجاد، تّوجت امس 
امس مع وفد " فٌنٌسٌا"بمشاركته فً اللقاء الموسع الذي جمعه واركان الوفد االقتصادي االٌرانً فً فندق 

. الهٌئات االقتصادٌة اللبنانٌة برئاسة الوزٌر عدنان القصار
فً اي مجاالت اقتصادٌة ٌمكن التعاون؟ السؤال المبدئً احتاج الى ارضٌة بدأت امس باستطالع مقومات كل 
من البلدٌن فً مجاالت معٌنة، على ان ٌكون استكمال ما بدأته محادثات بٌروت رهن استمراره فً المستقبل 

على قاعدة تأسٌس تعاون مشترك ٌمكن ان ٌبدأ من النقاط التً شملتها المحادثات، واعلن الرئٌس نجاد 
موافقته علٌها علنا، وهً كما عددها نائب وزٌر التجارة االٌرانً بابك افقهً فً كلمته امس، تتمحور على 

 1: سلسلة اتفاقات ابرزها
. الغاء تأشٌرات الدخول الى لبنان واٌران لكل من رجال اعمال البلدٌن - 
.  سلعة100البدء برفع الرسوم الجمركٌة بٌن البلدٌن عن  - 2
.  بٌن لبنان واٌرانTrade Agreementبدء درس اقامة اتفاق تجاري  - 3
. اقامة خط نقل بحري مشترك تخفٌفا لكلفة نقل الصادرات اللبنانٌة الى اٌران والعكس - 4
. اقامة خط السكك الحدٌد من طرابلس الى سورٌا ومنها الى العراق فاٌران - 5
. اقامة سوق مشتركة بٌن اٌران والعراق وتركٌا واالردن وسورٌا ولبنان - 6

وخلص االجتماع الى تأكٌد اهمٌة بدء التعاون التجاري واالقتصادي بدءا من تلك النقاط، على ان ٌترك 
.  للغرف االقتصادٌة فً البلدٌن متابعتها وتنفٌذها عبر اتفاقات ثنائٌة

القصار 
االجتماع عقد الرابعة عصر امس فً حضور الرئٌس نجاد والوفدٌن االقتصادٌٌن اللبنانً 

. واالٌرانً
وفً كلمته، رئٌس الهٌئات االقتصادٌة الوزٌر عدنان القصار اعتبر ان التقدم الذي أحرزه لبنان 

ال ٌنفً أنه ال زال أمامنا الكثٌر من "فً البناء واإلعمار والتوصل إلى حكومة الوفاق الوطنً، 
وهو ما نعطٌه الٌوم أولوٌة فً إدارة شؤوننا الوطنٌة برئاسة الرئٌس مٌشال سلٌمان، . التحدٌات



وجهود رئٌس مجلس النواب نبٌه بري، وفً حكومة الوفاق الوطنً برئاسة الرئٌس سعد 
". الحرٌري

واشار الى ان لبنان حقق فً االعوام االخٌرة نتائج اقتصادٌة جٌدة انعكست بمتوسط نمو حقٌقً 
 فً المئة خالفا لالتجاه العالمً جراء تداعٌات األزمة العالمٌة، متوقعا استمرار معدل 8بواقع 

اذ تنوي إطالق مجموعة من "وقال ان الحكومة تجهد للبناء على هذه النتائج، . 2010النمو فً الـ
المشارٌع فً البنٌة التحتٌة، ستكون بمثابة ورشة ضخمة تحتاج إلى استثمارات كبٌرة محلٌة 

وخارجٌة، إلى جانب التشرٌعات والقوانٌن المناسبة والتً سٌكون أبرزها مشروع قانون الشراكة 
بٌن القطاعٌن العام والخاص، الذي سٌتٌح مشاركة القطاع الخاص المحلً ومن الدول الصدٌقة، 

". وفً طلٌعتها إٌران، فً مشارٌع حٌوٌة جدا للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة
ٌحدونا األمل فً أن ننجح معا فً تطوٌر التعاون االقتصادي والتجاري الذي هو "وقال القصار 

ونتطلع إلى استثمار الطاقات والخبرات الغنٌة والمتنوعة لدى . قل بكثٌر من اإلمكانات الفعلٌة
وقد كان ذلك محور . القطاع الخاص فً بلدٌنا لتحقٌق زٌادات مطردة فً التعاون االقتصادي

". اللقاء قبل ٌومٌن مع إخواننا فً وفد رجال األعمال اإلٌرانٌٌن
وبوصفه رئٌسا التحاد الغرف العربٌة، أكد القصار أهمٌة تطوٌر التعاون مع الغرف التجارٌة فً 

، مشٌرا الى ان "للدفع قدما فً العالقات االقتصادٌة والتجارٌة مع كل البالد العربٌة"إٌران 
 كانون الثانً 19االتحاد ٌستعد للمشاركة الفاعلة فً مؤتمر القمة العربٌة االقتصادٌة المقرر فً 

 فً شرم الشٌخ، لمتابعة تنفٌذ حزمة من المشارٌع االستراتٌجٌة فً قطاعات حٌوٌة، 2011
وفً اإلمكان أن ٌكون . "وخصوصا فً مجال الربط فً البنٌة التحتٌة للطرق والسكك والكهرباء

ورأى ان هذا التقدم النوعً سٌفتح الباب لمزٌد من ". إلٌران دور مهم فً تنفٌذ هذه المشارٌع
اذ من المهم أن ننسق فً هذه المجاالت المحورٌة لربط "التعاون بٌن البالد العربٌة وإٌران، 

اسواقنا وتوسٌعها وتعزٌز الكفاٌة التجارٌة واالستثمارٌة فً شتى المجاالت، لما فٌه المصلحة 
".  المشتركة القتصاداتنا وشعوبنا وأوطاننا

 شقير
ودعا رئٌس اتحاد الغرف اللبنانٌة محمد شقٌر المستثمرٌن االٌرانٌٌن الى االفادة من الفرص االستثمارٌة 

االٌرانٌة، معتبرا ان زٌادة التبادل التجاري وفتح - السانحة فً لبنان، والمساهمة فً تعزٌز العالقات اللبنانٌة 
هً من عالمات التقدم فً "االسواق امام منتجات البلدٌن وتبادل الخبرات وتسهٌل حركة المستثمرٌن 

". العالقات، من وجهة نظر االقتصادٌٌن
ولو قّدر لها ان تستغل، لساهمت فً رفع مستوٌات "وقال ان منطقتنا غنٌة بالموارد الطبٌعٌة والبشرٌة 

ان فتح االسواق وحرٌة انتقال المنتجات والصناعات غٌر العسكرٌة والتنسٌق . المعٌشة وحققت نموا مستداما
واكد ان االستقرار ". بٌن دول المنطقة، سٌساهم الى حد كبٌر فً زٌادة الناتج المحلً وتوفٌر فرص عمل

وخصوصا ان منطقتنا عانت الكثٌر من االزمات "ٌبقى هاجس المستثمرٌن والقطاعات االقتصادٌة، 
وهنا نأمل ٌا سٌدي الرئٌس ان تكون زٌارتكم الى لبنان فأل خٌر تساهم فً تثبٌت االستقرار . واالضطرابات

". واالمان لما فٌه منفعة للبلدٌن
 فاتحا عهدا جدٌدا فً 1997الذي زار اٌران عام "واستذكر شقٌر فً كلمته الرئٌس الشهٌد رفٌق الحرٌري 

فرحم هللا هذا الرجل . العالقات الثنائٌة، وواضعا الحجر االساس فً تعزٌز العالقات االقتصادٌة بٌن البلدٌن
وقال ان لبنان المقاوم دفع دماء غالٌة فً سبٌل تحرٌر ". الذي طاف العالم من اجل رفعة لبنان وخدمة شعبه

ارضه، واالقتصاد اللبنانً شكل البٌئة الحاضنة للصمود واالستمرار حتى تحول الى اقتصاد ذي مناعة قلما 
اال اننا الٌوم، وامام هذا الجمع المتمٌز وامام الضٌف الكبٌر، نحذر "تؤثر به الهزات السٌاسٌة شبه الٌومٌة، 

".  من ان االقتصاد تعب ولن نتمكن من االستمرار اال بوحدة وطنٌة حقٌقٌة نتمنى ان تساهموا فً ترسٌخها
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