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 إلستكشاف الفرص واإلستثمار في لبناندعا المشاركین في القمة لعقد مؤتمر في بیروت یخصص 

 
 شقیر أمام القمة اإلقتصادیة العربیة الفرنسیة المنعقدة في باریس:

 
 ولبنان ال یزال یختزن الكثیر من الفرص اإلستثماریة 2022القطاع الخاص اللبناني ثبت اقدامھ في 

 إلنتخاب رئیس للجمھوریةاإلتفاق السعودي اإلیراني دشن مرحلة جدیدة في المنطقة ویفتح المجال 
ھناك مسؤولیة معنویة وأدبیة على أصدقاء لبنان وأشقائھ إلنقاذه من التفكك وإعادتھ الى سابق 

 عھده
 إلنقاذ لبنان من أزمة النزوح السوري اآلخذة بالتعاظم والتي تعتبر أكبر تھدید وجودي لھ

  
شارك رئیس الھیئات اإلقتصادیة الوزیر السابق محمد شقیر على رأس وفد من الھیئات اإلقتصادیة 
ضم: رئیس إتحاد المستثمرین اللبنانیین جاك صراف، رئیس نقابة المقاولین مارون الحلو ورئیس 

التي  2023اللبنانیة غابي تامر، في القمة اإلقتصادیة العربیة الفرنسیة  -غرفة التجارة الفرنسیة 
 إنعقدت الیوم في باریس تحت عنوان: "شراكة یجب توثیقھا في عالم یمر بأزمات".

وألقى شقیر كلمة خالل القمة اإلقتصادیة شدد فیھا على ان المؤتمر یكتسب أھمیة إستثنائیة ألنھ ینعقد 
الطاقة في ظروف عالمیة إستثنائیة وعلى المستویات كافة، جیوسیاسیة وإقتصادیة بدءا بتحدیات 

والتضخم الى أزمة المواد األولیة الزراعیة والغذائیة وصوالً الى إنھیار بنك سیلیكون فالي، "لذلك 
علینا مسؤولیة كبیرة أمام مجتمعاتنا إلرساء أرضیة صلبة للتعاون المشترك، وھذا یدعونا أیضاً الى 



یھا وتطویرھا بما یساھم مزید من التفاعل والتعاون وجمع الطاقات وإستكشاف الفرص لإلستثمار ف
 بتحقیق النمو اإلقتصادي المستدام وتحسین الوضع اإلجتماعي".

اإلیراني برعایة صینیة، وقال "ان اإلتفاق دشن مرحلة جدیدة في  -وتحدث شقیر اإلتفاق السعودي 
اً المنطقة نأمل أن تؤسس لإلستقرار واألمن والسالم لدول وشعوب المنطقة ومن ضمنھا لبنان"، متمنی

على الجمیع وخصوصاً الدولة الفرنسیة الصدیقة دعم ھذا اإلتفاق، ألن شعوب المنطقة بحاجة 
 لإلستقرار والسالم اللذین یشكالن ركیزة النمو اإلقتصادي واإلزدھار والرخاء اإلجتماعي.

بنانیة كما اعتبر شقیر أن ھذا اإلتفاق من شأنھ أیضاً تخفیف التشنج والكباش بین القوى السیاسیة الل
ویفتح المجال وبشكل كبیر إلنتخاب رئیس للجمھوریة اللبنانیة الذي یعتبر باب الحل في لبنان. "لذلك 

فإن الدول الشقیقة والصدیقة للبنان، مطالبة بالمساعدة والدفع للوصول سریعاً الى تسویة تؤدي الى 
رصة متاحة للوصول الى ھذا إنتخاب رئیس للجمھوریة اللبنانیة، وأعتقد أن الوقت مناسب جداً والف

 الھدف".
وركز شقیر في كلمتھ على لبنان واألزمات التي یمر فیھا، وأطلق صرخة أكد فیھا أن ھناك مسؤولیة 

 معنویة وأدبیة تقع على كل أصدقاء لبنان وأشقائھ إلنقاذه من التفكك وإعادتھ الى سابق عھده.
ستمرة منذ نحو ثالثة سنوات وأربعة أشھر، وقال "أن لبنان یمر في أصعب أزمة إقتصادیة، وھي م

وقد أصابت بالصمیم بلدنا بكل مكوناتھ، لكن على الرغم من ذلك فإنھ حتى اآلن لم تتخذ السلطة أي 
إجراءات فعلیة لمعالجة األزمة ولم تنفذ أي خطة تعافي إقتصادي ومالي تعیده الى طریق 

لقوى السیاسیة عن مسؤولیاتھا، وھذا األمر والنھوض. وھنا أساس المشكلة وھي بتخلي ا  التعافي
 یؤكد أن أزمتنا في لبنان لیست إقتصادیة في األساس، إنما سیاسیة بإمتیاز".

من  2022واشار شقیر أنھ على الرغم من كل ذلك، فإن القطاع الخاص اللبناني، إستطاع في العام 
ن ما یخیفنا ھو وضع القطاع العام الذي تثبیت أقدامھ ووقف التراجع ال بل تحقیق القلیل من التقدم، لك

یعاني أصالً من مشاكل ھیكلیة وبنیویة زاد من حدتھا تضاءل إمكانیات الدولة لتمویلھ، وھذا ما أدى 
الى تعطل خدماتھ وإقفال الكثیر من مؤسساتھ، والخوف بات اآلن من حصول إنھیار شامل لھذا 

طاع القطاع الخاص تثبیت أقدامھ، لكن الحدث األبرز است 2022القطاع الحیوي"، مؤكداً أنھ في العام 
یتمثل بتوقیع إتفاق ترسیم حدود لبنان البحریة الجنوبیة ودخول دولة قطر الشقیقة كمستثمر أساسي في 

التنقیب وإستثمار النفط والغاز في المیاه اإلقلیمیة اللبنانیة الى جانب شركتي توتال انرجي الفرنسیة 
ا بالنسبة لنا تطور إستراتیجي في غایة األھمیة یفتح اآلفاق اإلستثماریة وآني اإلیطالیة، وھذ

 واإلقتصادیة بشكل كبیر أمام لبنان.
ودعا شقیر المؤتمرین الى عقد مؤتمر في لبنان، یخصص إلستكشاف الفرص واإلستثمار في لبنان، 

بنى التحتیة والصناعة خصوصاً ان مجاالت اإلستثمارات واسعة وھي تتنوع بین الطاقة والخدمات وال
والمصارف وتكنولوجیا المعلومات وغیر ذلك، كما أن لبنان وبموقعھ الممیز وبقطاعھ الخاص ال یزال 

 یشكل مركزاً ممیزاً لألعمال وصلة وصل مع دول المنطقة.
وناشد شقیر الجمیع "إلنقاذ لبنان من أكبر تھدید وجودي لھ، وھو أزمة النزوح السوري اآلخذة 

م والتي باتت تھدد كیان لبنان بالصمیم. فال یمكن لبلد صغیر مثل وطني لبنان تعداد سكانھ اآلن بالتعاظ
مالیین نسمة، ان یتحمل أعباء نحو ملیوني نازح یتواجدون على أرضھ، محذراً من أنھ ال  4نحو 

من كل ذلك،  یمكن للبنان المنھار، ان یتحمل أعباء واكالف كبیرة وباھظة جداً نتیجة النزوح. األخطر
 ان البنیة الدیموغرافیة بدأت تتغیر في لبنان، فاللبناني یھاجر فیما یحل مكانھ النازح".



كما حذر من أن أزمة النزوح معقدة جداً وھویة لبنان وكیانھ في خطر شدید وعلى المجتمعین العربي 
 بأفعال ملموسة وعملیة.والدولي اإلسراع للمساعدة، وھذا االمر لیس فقط بالكالم إنما یجب أن یجسد 

  
 لقاءات

وعلى ھامش القمة اإلقتصادیة، التقى شقیر سفیر المملكة العربیة السعودیة في فرنسا فھد بن معیوف 
 الرویلي.

كما التقى رئیس غرفة تجارة وصناعة قطر الشیخ خلیفة بن جاسم آل ثاني، وكانت مناسبة للبحث في 
 ة وتعزیز التعاون بین القطاع الخاص في البلدین.سبل تنمیة العالقات اإلقتصادیة الثنائی

وكذلك بحث شقیر مع رئیس إتحاد الغرف العربیة سمیر ناس سبل تقویة التعاون بین القطاع الخاص 
 في الدول العربیة، وتفعیل الحضور اإلقتصادي العربي في لبنان.

وصناعة باریس في مقر غرفة الى ذلك سیعقد شقیر مع الوفد المرافق إجتماعاً مع رئیس غرفة تجارة 
 باریس دومینیك ریستینو للبحث في سبل تفعیل التعاون بین غرفة باریس والغرف اللبنانیة.
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