
 

 "منتدى الشباب االقتصادي"إطالق 
 عندما تشارآون في صنع القرار لبنان ال يقوم اال: أزعور
  النظام الجامع محاولة لالنتقال من غوغائية الحياة إلى: الشباب

في اطالق المنتدى وبدا   
الوزير ازعور متحدثًا والى 

احمد فتفت  يساره الوزيران
  (حسن عسل. (وسامي حداد

 

صناعة القرارات االقتصادية واالجتماعية، من " متاهة" فتح الشباب اللبناني آوة جديدة امس، في محاولة الدخول الى
 ويجمع المنتدى عددًا من الشباب اللبناني الذي يسعى. لحكوميةفي السرايا ا" االقتصادي منتدى الشباب"خالل اطالق 

السياسية، وتنظيم حلقات  خلق منبر للحوار االقتصادي بين الشباب والخبراء والمسؤولين من مختلف الخلفيات"الى 
ي وشارك ف". بالقضايا المالية واالقتصادية حوار وجلسات عصف ذهني لتبادل المعلومات والسياسات المتعلقة

واالقتصاد والتجارة سامي حداد، والشباب والرياضة احمد فتفت،  اطالق المنتدى وزراء المال جهاد ازعور،
الدآتور   االميرآية–ورئيس الجامعة اللبنانية الدآتور زهير شكر، ورئيس الجامعة اللبنانية  والنائب جواد بولس،

الذين تقع عليهم مسؤولية  اص، وشرآاء المشروعجوزف جبرا، اضافة الى جمع من ممثلي القطاعين العام والخ
 .دعمه

هو مساحة للحوار والتعاون من المواضيع االقتصادية "المنتدى  وألقى أزعور آلمة في المناسبة اوضح فيها ان
 والقطاع العام والشرآاء والخبراء المهتمين من مختلف القطاعات، وتبادل المعلومات واالجتماعية بين الشباب

فكرة المنتدى ولدت في  ولفت الى ان". لسياسات التي تتعلق باألمور المالية واالجتماعية واالقتصاديةلصناعة ا
خالله بنوعية الطالب الحضارية في وقت آان فيه  فوجئت"نيسان الماضي خالل لقائه عددًا من الشباب الجامعيين 

  ."ن االشخاصاالختالف في االفكار خالفًا بي الخطاب السياسي حادًا، ولم يتحول
مجرد جمعية جديدة او "شبابية وليس مبادرة حكومية، رافضًا ان يكون  واآد ان المشروع هو نتاج عمل مجموعة

لمشارآة  سياسي معين، انما هو ملتقى للجميع ومكانًا للحوار والصراع الفكري، مع فتح المجال نتاج ارتباط بتوجه
جميعًا، يعمل ألجله البعض  عنوان األمل في وطن حضاري نريده"ورأى في الشباب ". جميع التيارات السياسية

للمستقبل فانتم تتمتعون بخصائص العلم والمعرفة والجرأة  نريدآم ان تكونوا منارة لنا. وتثابر في العمل ألجله قلة
  خاللكم انانتم بابنا الى مستقبل افضل في مرحلة حساسة ومصيرية ونريد من. الفكري واالقدام والطاقة واالنفتاح

ويريدآم وطن االشعاع والحوار  ننظر الى المستقبل بعين ايجابية بثقة واقدام ومن خاللكم ان يعود لبنان آما تريدونه
لن يقوم إال من خالل شباب يفكرون في المستقبل ويشارآون "لبنان  ، مؤآدًا ان"البناء وتفاعل االفكار والثقافة واللقاء

في ما  تحفيز الحوار بين الشباب"وحدد أزعور دور المنتدى بـ". حولون الحلم حقيقةويحلمون وي في صناعة القرار
الطموح هو "، مؤآدًا ان "المعنية يتعلق بالشؤون االقتصادية، والوصول من خالله الى اقتراحات ترفع الى الجهات

لملف االقتصادي ان يأخذ ا"وشدد على ضرورة ". االقتصادي اعطاء دور اآبر للشباب في صناعة المستقبل
الحوار السياسي والتفكير في مستقبل لبنان، ألن طرح الموضوع من منطلق الشعار  واالجتماعي الحيز الكافي في

 ."التجاوب مع المطالب االقتصادية واالجتماعية لكثير من المواطنين ال يكفي وعدم



تجاوز مشكالته، ومشارآته  اب اللبناني علىنجاح المنتدى اليوم يثبت القدرة الكبيرة للشب"جهته، اآد فتفت ان  من
 ."والطائفية والمناطقية بفعالية في اطالق لبنان بعيدًا من المحسوبية السياسية

بالشراآة مع منظمات االمم المتحدة ومنظمات المجتمع  عمل مشترك الطالق ما يسمى المشورة الشبابية"وأعلن عن 
 ."المدني الشبابية

لبنان غني "الى ان  ، مشيرًا"ياسي في لبنان، في مقابل قلة االهتمام بالشؤون االقتصاديةالهوس الس"حداد  وانتقد
السياسي واالمني، واعتماد سياسات اقتصادية تشجع  االستقرار"ودعا الى الحد من الهجرة عبر ". بثروته البشرية

 ."االستثمار وتوفر فرص عمل
الذي "المشارآين في المنتدى  ل الشبابية يحيى مولود آلمة الشبابوزير الثقافة وحقوق االنسان في حكومة الظ وألقى

المسائل االقتصادية، المالية واالنمائية لتفعيل التواصل  يهدف الى اطالق الحوار بين الشباب وصانعي القرار حول
اء من دون بقاء االقتصاد رهن نظريات الخبر"وانتقد ". واصحاب الخبرات الطويلة بين اصحاب االرادات الواعدة

انطالقة المشروع  واشار الى بعض العقبات التي واجهت". بديلة او تصحيحية، او توعية مباشرة لعامة الشعب خطط
عالقة المواطن بدولته بغض النظر عن السلطة  في تأصيل"وارتباط معظمها بالمزاج السياسي، مؤآدًا دور الشباب 

واآد ". جتمع االنتقال من غوغائية الحياة الى النظام الجامععالقات الم واشخاصها، وهو المدخل لتطوير عالقة
سياسات تفعيل  من خالل االفادة من ديناميته ورؤيته الحديثة، او اشراآه في اعتماد"دور الشباب  ضرورة تعزيز

سابها، مصادرها، احت: حصر ايرادات الدولة" ، متحدثًا عن النشاط االول للمنتدى"الحياة االقتصادية وتحفيز النمو
الدعم "التي ساهمت في دعم المشروع، متمنيًا تجاوز دعم وزارة المال  وشكر االطراف". آيفية انمائها وتنويعها

 ."الشبابية الى آنفها انطلقنا في اساس مفهوم الشراآة من فكرة االنتماء الى دولتنا وادخال الشريحة المعنوي، ونحن
المعنوي والمادي الذي يتعهدون تقديمه، مع تأآيد   على الدعموقدم عدد من شرآاء المنتدى مداخالت، رآزت

في آل جوانب الحياة العامة وعملية صنع القرارات السياسية  ضرورة تفعيل مشارآة الشباب وحضورهم
 .السلبية الى اولوية الحد من الهجرة والعمل على معالجة اسبابها للتخفيف من آثارها ولفت الجميع. واالجتماعية

والمعهد المالي من جهة، والمنتدى من  لمداخالت توقيع آل من ازعور ومولود، اتفاق التعاون بين الوزارةوتال ا
 .جهة اخرى
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  ":المنتدى االقتصادي للشباب"أزعور يطلق 

 ملتقى للجميع وليس للصراع السياسي والطائفي

  ١٢ صفحة - المستقبل اإلقتصادي - ٢٧٥٨ العدد - ٢٠٠٧األول   تشرين٩ الثالثاء -المستقبل 
 

أطلق وزير المال جهاد أزعور رسميًا منتدى الشباب االقتصادي، في احتفال أقيم في السرايا الحكومي أمس، 
معتبرا أن المنتدى ملتقى للجميع ومكان للحوار وللصراع الفكري وليس للصراع السياسي أو الطائفي، وذلك 

 أحمد فتفت واالقتصاد والتجارة سامي حداد والنائب جواد بولس ورئيس الجامعة بحضور وزيري الشباب والرياضة
اللبنانية زهير شكر وممثل الهيئات االقتصادية روبير دباس وممثلين عن القطاعات والهيئات اإلعالمية والنقابية 

  .والتعليمية والمجتمع المدني



 حول المواضيع االقتصادية واالجتماعية بين المنظمات وفي المناسبة قال أزعور إن المنتدى هو للحوار والتعاون
الشبابية والشرآاء المهتمين من القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع التعليمي والقطاع اإلعالمي، وأوضح أن 
 من أهداف المنتدى خلق منبر للحوار االقتصادي واالجتماعي اللبناني أي آل ما يهم المواطن بين الشباب والخبراء

والمسؤولين من مختلف الخلفيات المهنية والسياسية واالجتماعية، رفع توصيات واقتراحات إلى المسؤولين المعنيين 
في الشأن االقتصادي والمالي واالجتماعي، وتبادل المعلومات والحوار حول صناعة السياسات التي تتعلق باألمور 

  .شباب وإعطائهم مساحة اآبر من األملالمالية واالجتماعية واالقتصادية، فضال عن توعية ال
ال يجب أن يكون مجرد جمعية جديدة وال رديفا لجمعية قائمة وال امتدادا ألي حزب سياسي إنما "واعتبر أن المنتدى 

هو ملتقى للجميع ومكان للحوار وللصراع الفكري وليس للصراع السياسي أو الطائفي هو مكان للعصف الفكري 
  ". هذا هو عنوان المنتدىوليس للخالف العقائدي

إذ ثمة دور . ترتيب األولويات في صناعة القرار السياسي"ودعا الشباب والناشطين منهم سياسيًا، إلى أن يعيدوا 
أساسي لكم، واهتماماتكم بالشأن العام يجب أن يتجه أآثر فأآثر إلى الشأن االقتصادي واالجتماعي الذي يالمس 

  ".وه وتتعمقوا فيه أآثرحياتكم اليومية، ويجب أن تفهم
إننا نؤمن بان النجاح في االقتصاد ال يبنى إال على القدرات البشرية والطاقات الشابة والنجاحات التي تضع : "وقال

اإلنسان في صلب عمل الدولة ومؤسساتها وبناء الوطن وفي هذه الظروف أعود واآرر عليكم أيها الرفاق في 
تيب سلم األولويات لصناعة السياسة في لبنان فمن غير المجدي أن يبقى الملف المنتدى لعب دور محوري إلعادة تر

االقتصادي واالجتماعي ال يأخذ الحيز الكافي في الحوار السياسي في صناعة المرحلة المقبلة وفي التفكير في 
واالجتماعية مستقبل لبنان فغير آاف طرح الموضوع من منطلق الشعار وعدم التجاوب مع المطالب االقتصادية 

لكثير من المواطنين وايالء هذا الشأن مساحة اآبر وليس آافيا أيضا إعطاء الشباب مساحة للتعبير إنما واجب علينا 
  ".إعطاؤهم مكانا اآبر للتعبير والمشارآة في آن

  فتفت وحداد
اني في تجاوز بعض ما بدوره أآد الوزير فتفت أن نجاح المنتدى يثبت أن هناك إمكانيات آبيرة لدى الشباب اللبن

يواجههم من مشكالت وان يشارآوا بشكل فعال في إطالق لبنان بعيدا عن المشارآة السياسية والطائفية والمناطقية 
وأعلن الوزير فتفت عن عمل مشترك إلطالق ما يسمى المشورة الشبابية بالشراآة مع منظمات األمم المتحدة 

 إلى أن الموضوع سيطرح غدا على جدول أعمال مجلس الوزراء وهدفه ومنظمات المجتمع المدني الشبابية مشيرا
  .رسم السياسة الشبابية للسنوات العشر المقبلة

ولفت الوزير حداد إلى مسألة الهوس السياسي في لبنان في مقابل قلة االهتمام في الشؤون االقتصادية مشيرا إلى أن 
لدولة التي تتكبد سنويا خسارة بواقع مليار دوالر أميرآي وهو قطاع الكهرباء في لبنان يساهم في محاولة إفالس ا

  .ملف قلما يسلط الضوء عليه في اإلعالم التي تكرس ساعات لبرامج التوك شوز
ما يحد من هذه الهجرة هو االستقرار السياسي واألمني وسياسات اقتصادية تشجع االستثمار وخلق "أضاف أن 

لصدد بجهود آبيرة لتشجيع االستثمار وفتح قطاعات أساسية مقفلة أمام القطاع فرص العمل والحكومة تقوم في هذا ا
  ".الخاص آقطاع االتصاالت وطيران الشرق األوسط

النائب جواد بولس رفض بدوره مقولة تهميش دور الشباب ألنهم يمثلون قوة رئيسية في البالد قادرة على أن يكون 
ى ممارسة دور اللوبي لدى مجلس النواب واللجان النيابية عبر التقدم لها دور في صناعة القرار داعيا الشباب إل

  .بمشاريع مدروسة وجدية والضغط إلقرار مشاريع قوانين تهم الشباب
آما تحدث آل من روبير دباس والصحافية وردة ورمزي الحافظ ورؤوف أبو زآي وأعربوا عن استعدادهم لتقديم 

  .يد العون للمنتدى
باسم المنتدى فقال إن المنتدى هو منصة إلطالق الحوار وتشجيعه بين الشباب وصانعي القرار وتحدث يحيى مولود 

حول المسائل االقتصادية والمالية واإلنمائية واإلدارية بغية التواصل وتعميقه بين طالب المعرفة وأصحاب الخبرات 
ن الدولة والية وضع السياسات االقتصادية الطويلة ما يساعد على تعزيز الشفافية في العالقة مع القائمين على شؤو

 .آما وردم هوة انعدام الثقة لدى الشباب بالقطاع العام
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  االقتصادي في السرايا إطالق منتدى الشباب

 تبلغ إلى الجهات المعنية حوار وخالصات: أزعور
  

الدآتور جهاد أزعور  أطلق وزير المال
رسميًا منتدى الشباب االقتصادي، في 

الحكومية،  احتفال أقيم أمس في السرايا
بحضور وزيري الشباب والرياضة 

 قتصاد والتجارةالدآتور احمد فتفت واال
الدآتور سامي حداد، النائب جواد 

بولس، رئيس الجامعة اللبنانية الدآتور 
ممثل الهيئات االقتصادية  زهير شكر،

روبير دباس وممثلين عن القطاعات 
والتعليمية والمجتمع  والهيئات والنقابية

المدني وآادرات شبابية من مختلف 
 .ةوالمدني التيارات السياسية واالجتماعية

 
ولفت أزعور إلى أن مهمة المنتدى هي 

 تحفيز الحوار في ما يتعلق بالشؤون
االقتصادية، وإفساح المشارآة في هذا 
الحوار لجميع الشباب، والوصول من 

الحوار إلى خالصات  خالل هذا
واقتراحات يتم إبالغها إلى الجهات 

وأآد . العام المعنية، وإيصالها إلى الرأي
  .االقتصادي  هو إعطاء دور أآبر للشباب في صناعة المستقبلأن الطموح من خالله

األجيال التي سبقتهم، وعدم الوقوع في ودعا الشباب إلى تخطي المحاور السياسية، ليكون دورهم مختلفا عن دور
  .ويدفعون ثمنها هم أيضًا األخطاء نفسها التي يدفع البلد ثمنها اليوم

اللبناني في تجاوز بعض ما يواجههم من مشكالت  ثبت إمكانيات الشباببدوره أآد فتفت أن نجاح المنتدى ي
وأعلن عن عمل مشترك . بعيدا عن المشارآة السياسية والطائفية والمناطقية والمشارآة بفعالية في إطالق لبنان،

بابية، الش يسمى المشورة الشبابية بالشراآة مع منظمات األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني إلطالق ما
السياسة الشبابية للسنوات  مشيرا إلى أن الموضوع سيطرح اليوم على جدول أعمال مجلس الوزراء وهدفه رسم

  .العشر المقبلة
لبنان، مقابل قلة االهتمام في الشؤون االقتصادية، مشيرا إلى أن قطاع  أما حداد فلفت إلى الهوس السياسي في

إن ما يحد«: وقال .الس الدولة التي تتكبد سنويا خسارة بواقع مليار دوالرلبنان يساهم في محاولة إف الكهرباء في
االستثمار وخلق فرص العمل، والحكومة  من الهجرة هو االستقرار السياسي واألمني وسياسات اقتصادية تشجع

 (علوش علي(�المنتدى الشبابي  أزعور في افتتاح
  
  

 



  .«االستثمار تقوم في هذا الصدد بجهود آبيرة لتشجيع
اللوبي لدى مجلس النواب واللجان  ًا إياهم إلى ممارسة دورمن جهته، رفض بولس تهميش دور الشباب، داعي
  .والضـــغط إلقرار مشاريع قوانين تهم الشـــباب النيابية، عبر التقدم بمشاريع مدروسة وجــــدية،

وردة باسم صوت لبنان، رمزي الحافظ ورؤوف أبو زآي اللذين أعربا عن  آذلك تحدث آل من دباس، الزميلة
بتصرف  ومنتدى االقتصاد واألعمال» ليبانون اوبورتينيتيز«يد العون للمنتدى ووضع مكاتب  ديماستعدادهما لتق

  .الشباب
وتشجيعه بين الشباب وصانعي القرار  وتحدث يحيى مولود باسم المنتدى، عن أهميته آمنصة إلطالق الحوار

وتعميقه بين طالب المعرفة وأصحاب واإلدارية، بغية التواصل  حول المسائل االقتصادية والمالية واإلنمائية
السياسات يساعد على تعزيز الشفافية في العالقة مع القائمين على شؤون الدولة وآلية وضع الخبرات الطويلة، ما

  .االقتصادية آما وردم هوة انعدام الثقة لدى الشباب بالقطاع العام
الوزارة الدعم المادي  المنتدى، تقدم من خاللهاخالل المناسبة توقيع اتفاقية شراآة بين وزارة المالية و وتم

  .واللوجستي للمنتدى
اليسوعية، األميرآية، العربية، اللبنانية ـ األميرآية وهايكازيان بتوقيع  اللبنانية،: آما تعهدت آل من الجامعات

والندوة  ليةآذلك فعلت جمعية المصارف وشرآات التأمين وغرفة التجارة الدو. شراآة مع المنتدى اتفاقيات
أوريون «وصحـــيفة  االقتصادية وتجمع رجال األعمال ومؤسسات ال فساد وحكومة الشباب وشباب لبنان

  .«ليبانون ابورتينيتيز«وصوت لبنان و» لوجــور
 

 
  منتدى الشباب االقتصادي ينطلق من الحوار لتنشيط قطاعات الدولة

 
 )بالل جاويش(حوار بين أزعور ومولود في حفل إطالق المنتدى 

  راجانا حمّية 
في معظم » اإلآس فشل«جديٍد يحمل تداعيات » دٍم«مشاآلهم المزمنة، وبات عليهم البحث عن سئم مسؤولو الدولة 

األولى لمنتدى الشباب االقتصادي من وزير االقتصاد والتجارة سامي حّداد وغيره من » النصيحة«الميادين، فكانت 
في اليوم األّول بعد . »ل ع الجّراروالحب... ألزمة الكهرباء والماء«الشرآاء باإلسراع في تقديم حلول موضوعّية 

إطالق المنتدى حمل الشباب عبء مسؤولّية الدولة ومشاآلها، وفي جعبتهم إيجاد فسحة حواٍر بين الشباب اللبناني 
وصانعي القرار حول المسائل االقتصادّية واالجتماعّية من أجل تشجيع النقاش العام وإشراك الشباب في قضايا 

، بدأت المسؤولّية الرسمّية أمام مجموعة شباب وطالب جامعيين يسعون إلى المشارآة في صنع باألمس. الشأن العام
غير أّنه ليس في المنطق اللبناني ما يمنع . وألجل لبنان... القرارات الرسمّية، والتفكير جّديًا في البقاء في لبنان

 حاضرًا في حفل إطالق المنتدى، أمس، في من الدخول في أي نشاط، ولو بطريقٍة عرضّية، فكانت طيفًا» السياسة«



» الشاّب«وقد حاول وزير المال الدآتور جهاد أزعور أن يبتعد عن مشكالت السلطة، فكان . السرايا الحكومية
الطموح المتمّسك بدور شباٍب آثر يطمحون أيضًا بتطّلعاتهم إلى معالجة المشاآل االقتصادّية واالجتماعية، بعيدًا من 

اسة اليومّية التي جهد بعض الشباب الحاضرين في إقحامها باسم أحزابهم في وظيفة منتدًى جديٍد ُيفترض حفالت السي
  .»أّنه فسحة استثنائّية للحوار من أجل الوطن«

ولكن على رغم ذلك، لم يخَف على الحاضرين الكثيرين أّن الهدف من منتدى الشباب إيالء أهّمية جّدية لمشاآل 
 الوقت عينه، إذ أشار ممّثل المنتدى ووزير الثقافة في حكومة الظّل الشبابّية يحيى مولود إلى أّن الدولة والشباب في

هو ردم الهّوة بين الشباب والقطاع العام وآسر احتكار السياسة للمال واالقتصاد، إضافة إلى آسر الرهانات «الهدف 
لتنمية الفعلّية وتعّزز الشفافّية والمساءلة النظرّية في االقتصاد ومحاولة تطبيق برامج واضحة تساهم في ا

وفي هذا اإلطار، أعلن مولود النشاط األّول الذي يعّد له المنتدى مطلع الشهر المقبل عن الموازنة . »الموضوعّية
آذلك لم يخِف مولود العقبات التي . وإيرادات الدولة، والذي يسعى من ورائه إلى إعادة النظر في هذه اإليرادات

 وتواجه المشروع، غير أّنه لم يحسم خياره في اّتجاه السلبية، طالبًا من الشباب العمل بوعٍي أآثر على تفعيل واجهت
العالقة بين المواطن ودولته بغّض النظر عن السلطة وأشخاصها، والجمع بين خبرات المعنيين ورؤية الشباب 

ب في الحياة العاّمة بدًال من تهميشهم أو تهجيرهم ولفت إلى ضرورة زيادة مشارآة الشبا. للتشجيع على االستثمار
بدوره، أوضح أزعور أّن المنتدى يستهدف في نهاية آّل مشروٍع صياغة توصياٍت ورفعها إلى . إلى بلداٍن أخرى

المسؤولين المعنيين في الدولة، إضافة إلى تبادل المعلومات وتفعيل الحوار حول صناعة السياسات االقتصادية 
مهما يكن توّجههم «وشّدد أزعور على أّن المنتدى مفتوح أمام جميع الشباب . ية والتربوية واإلعالمّيةواالجتماع

في » إلى اآلن«أّما وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت فأسف للشباب الذين لم يتواجدوا . »...السياسي والمناطقي
ُيذآر أّن حفل اإلطالق شهد جلسة نقاش . ة في الدولةالمنتدى بسبب انتماءاتهم وتوّجهاتهم التي تمنع عليهم المشارآ

واسعة بين الشباب وأصحاب القرار في المؤّسسات الرسمّية واالقتصادية واإلعالمية والتربوّية الذين وضعوا 
... إمكاناتهم في خدمة شباب المنتدى، بدءًا من رأسمال المال واالستعانة ببنوك المعلومات واللقاءات اإلعالمّية

 .ًال إلى المواصالت واألآلوصو

 
 للشباب إطالق المنتدى االقتصادي

 المسؤولين منبر للحوار مع: وزير المال
 

الكبير، في  المال الدآتور جهاد أزعور أمس منتدى الشباب االقتصادي في احتفال أقيم في السراي أطلق وزير
الدآتور سامي حداد والنائب جواد بولس  رةحضور وزيري الشباب والرياضة الدآتور احمد فتفت واالقتصاد والتجا

وممثل الهيئات االقتصادية روبير دباس وممثلين عن القطاعات  ورئيس الجامعة اللبنانية الدآتور زهير شكر
واالجتماعية  والنقابية والتعليمية والمجتمع المدني وآادرات شبابية من مختلف التيارات السياسية والهيئات اإلعالمية

  ·والمدنية

واالجتماعية والمنظمات  وأعلن أزعور في آلمته أن هدف المنتدى الحوار والتعاون حول المواضيع االقتصادية
، مشيرا إلى أن "والقطاع التعليمي والقطاع اإلعالمي الشبابية والشرآاء المهتمين من القطاع العام، والقطاع الخاص،



 الهتمام الكبير من قبلكم بالمؤازرة والمساعدة إلطالق هذاشيء فانه يدل على ا الحضور المميز اليوم إن دل على"
والسياسية بطريقة جديدة  المنتدى، هذه الواحة الحوارية لتكون مدخال لصناعة القرارات االقتصادية واالجتماعية

  ·"وبنفس جديد

 بين الشباب والخبراء المواطن خلق منبر للحوار االقتصادي واالجتماعي اللبناني أي آل ما يهم: ومن أهدافه أيضًا
واالجتماعية، رفع توصيات واقتراحات إلى المسؤولين المعنيين  والمسؤولين من مختلف الخلفيات المهنية والسياسية

باألمور  والمالي واالجتماعي، تبادل المعلومات والحوار حول صناعة السياسات التي تتعلق في الشأن االقتصادي
األمل، وسيتولى المنتدى في هذا اإلطار  ة، توعية الشباب وإعطائهم مساحة اآبر منالمالية واالجتماعية واالقتصادي

والخبراء والمسؤولين من مختلف الخلفيات للتداول في األمور االقتصادية  تنظيم ندوات وحلقات حوار تجمع الشباب
  ·"واالجتماعية

مجموعة من المبادرات تهدف إلى  منذ سنواتنحن آوزارة مالية أردنا أن نكون منذ البدء شرآاء وأطلقنا : "وقال
الدولة الن الدولة هي إنسانها الذي تسعى إلى خدمته والذي يعمل  تفعيل دور الشباب اللبناني والى تقريب الشباب إلى

  ·"فشلت في خدمة اإلنسان فشلت في بناء وطن في إداراتها وإذا

وإفساح المشارآة في هذا   يتعلق بالشؤون االقتصادية،مهمة هذا المنتدى هي تحفيز الحوار في ما"ولفت إلى أن 
واقتراحات يتم إبالغها إلى الجهات المعنية، وإيصالها إلى  الحوار لجميع الشباب، والوصول من خالله إلى خالصات

 الطموح من خالل هذا المنتدى هو بإعطاء دور أآبر للشباب في صناعة المستقبل" ، مؤآدا أن"الرأي العام
  ·"دياالقتصا

، "في صناعة القرار السياسي إني أدعو الشباب والناشطين منهم سياسيا، إلى أن يعيدوا ترتيب األولويات: "وقال
يتجه أآثر فأآثر إلى الشأن االقتصادي واالجتماعي الذي  فثمة دور أساسي لكم، واهتماماتكم بالشأن العام يجب أن

 نجاح المنتدى"فتفت بدوره أآد الوزير أحمد فتفت أن · "ا فيه أآثرأن تفهموه وتتعمقو يالمس حياتكم اليومية، ويجب
مشكالت وان يشارآوا  اليوم يثبت أن هناك إمكانيات آبيرة لدى الشباب اللبناني في تجاوز بعض ما يواجههم من

عمل "ن وأعلن الوزير فتفت ع· "والمناطقية بشكل فعال في إطالق لبنان بعيدا عن المشارآة السياسية والطائفية
، "بالشراآة مع منظمات األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الشبابية مشترك إلطالق ما يسمى المشورة الشبابية

العشر  الموضوع سيطرح على جدول أعمال مجلس الوزراء وهدفه رسم السياسة الشبابية للسنوات" مشيرا إلى أن
  حداد· "المقبلة

  ·"الشؤون االقتصادية هوس السياسي في لبنان في مقابل قلة االهتمام فيال"ولفت الوزير سامي حداد مسألة 

إن : "هجرة الشباب اللبناني قال وفي معرض تعليقه على· "غني بثروته البشرية"ولفت وزير االقتصاد إلى أن لبنان 
  ·"ق فرص العملوسياسات اقتصادية تشجع االستثمار وخل ما يحد من هذه الهجرة هو االستقرار السياسي واألمني

رئيسية في البالد قادرة على أن  تهميش دور الشباب ألنهم يمثلون قوة"ورفض النائب جواد بولس في حديثه مقولة 
ممارسة دور اللوبي لدى مجلس النواب واللجان النيابية عبر " ، داعيا الشباب إلى"يكون لها دور في صناعة القرار

  ·"إلقرار مشاريع قوانين تهم الشبابوجدية والضغط  التقدم بمشاريع مدروسة

وتحدث يحيى مولود باسم المنتدى  ·وتحدث دباس باسم الهيئات االقتصادية مرحبا بالمبادرة وبالتعاون مع المنتدى
الشباب وصانعي القرار حول المسائل االقتصادية والمالية  هو منصة إلطالق الحوار وتشجيعه بين"فقال إن المنتدى 
 التواصل وتعميقه بين طالب المعرفة وأصحاب الخبرات الطويلة ما يساعد على تعزيز دارية بغيةواإلنمائية واإل

آما وردم هوة انعدام الثقة لدى  الشفافية في العالقة مع القائمين على شؤون الدولة والية وضع السياسات االقتصادية
  ·"الشباب بالقطاع العام

االقتصادي تقدم من خاللها وزارة المال   بين وزارة المالية ومنتدى الشبابوتم خالل المناسبة توقيع اتفاقية شراآة
  ·الدعم المادي واللوجستي للمنتدى



األميرآية وهايكازيان بتوقيع اتفاقيات   اللبنانية- العربية- األميرآية- اليسوعية-اللبنانية: آما تعهدت آل من الجامعات
لمصارف وشرآات التأمين وغرفة التجارة الدولية والندوة االقتصادية ا جمعية: وتعهدت آل من· شراآة مع المنتدى

لبنان  وصوت" لوريون لوجور"وحكومة الشباب وشباب لبنان وصحيفة " ال فساد"األعمال ومؤسسات  وتجمع رجال
  ·بتوقيع اتفاقات شراآة مماثلة" ليبانون ابورتينيتي"و

 
 
 
 

  
 

 ":منتدى الشباب االقتصادي"أزعور ُيطلق 
 مهمته تحفيز الحوار للخروج بخالصات

 
، في احتفال اقيم قبل ظهر امس في السراي، »منتدى الشباب االقتصادي«أطلق وزير المال جهاد ازعور رسميًا 

في حضور وزيري الشباب والرياضة احمد فتفت واالقتصاد والتجارة سامي حداد، النائب جواد بولس، رئيس 
مثل الهيئات االقتصادية روبير دباس، وممثلين عن القطاعات والهيئات االعالمية الجامعة اللبنانية زهير شكر، م

  .والنقابية والتعليمية والمجتمع المدني، وآادرات شبابية من مختلف التيارات السياسية واالجتماعية والمدنية
 

ق اعماله اليوم للحوار ُيطل» منتدى الشباب االقتصادي«وأعلن الوزير ازعور في آلمة ألقاها في المناسبة ان 
والتعاون حول المواضيع االقتصادية واالجتماعية بين المنظمات الشبابية والشرآاء المهتمين من القطاع العام 

الحضور الممّيز اليوم إن دّل على شيء «والقطاع الخاص والقطاع التعليمي والقطاع االعالمي، مشيرًا الى ان 
بلكم بالمؤازرة والمساعدة الطالق هذا المنتدى، هذه الواحة الحوارية لتكون فإنه يدل على االهتمام الكبير من ق

  .»مدخًال لصناعة القرارات االقتصادية واالجتماعية والسياسية بطريقة جديدة وبنفس جديد
 

مهمة هذا المنتدى هي تحفيز الحوار في ما يتعّلق بالشؤون االقتصادية، وافساح المشارآة «ولفت ازعور الى ان 
في هذا الحوار لجميع الشباب، والوصول من خالل هذا الحوار الى خالصات واقتراحات يتم ابالغها الى الجهات 

الطموح من خالل هذا المنتدى هو باعطاء دور اآبر للشباب في «، مؤآدًا ان »المعنية وايصالها الى الرأي العام
ترتيب االولويات في «نهم سياسيًا، الى ان يعيدوا واني ادعو الشباب والناشطين م. »صناعة المستقبل االقتصادي

فثمة دور اساسي لكم، واهتماماتكم بالشأن العام يجب ان يّتجه اآثر فأآثر الى الشأن . »صناعة القرار السياسي
  .االقتصادي واالجتماعي الذي ُيالمس حياتكم اليومية، ويجب ان تفهموه وتتعّمقوا فيه اآثر

 

ت ان نجاح المنتدى يثبت ان هناك امكانات آبيرة لدى الشباب اللبناني في تجاوز بعض ما بدوره، أآد الوزير فتف
يواجههم من مشكالت وان يشارآوا بشكل فاعل في إطالق لبنان بعيدًا من المشارآة السياسية والطائفية 

ت األمم المتحدة وأعلن عن عمل مشترك الطالق ما ُيسّمى المشورة الشبابية بالشراآة مع منظما. والمناطقية



على جدول اعمال مجلس ) اليوم(ومنظمات المجتمع المدني الشبابية، مشيرًا الى ان الموضوع سيطرح غدًا 
  .الوزراء وهدفه رسم السياسة الشبابية للسنوات العشر المقبلة

 

قتصادية، مشيرًا في لبنان في مقابل قّلة االهتمام بالشؤون اال» الهوس السياسي«ولفت الوزير حداد الى مسألة 
الى ان قطاع الكهرباء في لبنان يساهم في محاولة افالس الدولة التي تتكّبد سنويًا خسارة بواقع مليار دوالر 

  .»توك شوو«اميرآي وهو ملف قّلما يسّلط الضوء عليه في وسائل االعالم التي تكّرس ساعات لبرامج الـ
 

اب ألنهم يمّثلون قوة رئيسية في البالد قادرة على ان يكون بدوره، النائب بولس رفض مقولة تهميش دور الشب
لها دور في صناعة القرار، داعيًا الشباب الى ممارسة دور اللوبي لدى مجلس النواب واللجان النيابية عبر التقّدم 

  .بمشاريع مدروسة وجدية والضغط القرار مشاريع قوانين تهّم الشباب
 

  .ادية مرّحبًا بالمبادرة وبالتعاون مع المنتدىوتحدث دباس باسم الهيئات االقتص
 

دعمها للمنتدى ايمانًا منها بشباب لبنان الذين سيبقون رفاق من » صوت لبنان«آذلك اآدت الزميلة وردة باسم 
  .»دون ان يفرقهم االستحقاق

 

نتدى ووضع مكاتب آما تحدث آل من رمزي الحافظ ورؤوف ابو زآي وأعربا عن استعدادهما لتقديم يد العون للم
آذلك . ومنتدى االقتصاد واالعمال في تصّرف المنتدى الى جانب بعض االمور اللوجستية» ليبانون اوبورتينيتي«

» منتدى الشباب االقتصادي«وتم خالل اللقاء توقيع اتفاقات شراآة عدة بين . تحدث يحيى مولود باسم المنتدى
  .صرفية واالعالميةوعدد من الجامعات والهيئات االقتصادية والم

 

  :»منتدى الشباب االقتصادي«ازعور اطلق 
 مدخل لصناعة القرارات االقتصادية واالجتماعية

 والسياسية بطريقة جديدة في لبنان
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Une initiative encourageante qui doit encore faire ses preuves  
Les jeunes enfin invités à participer au débat économique  
 
 
Le Forum économique des jeunes a officiellement vu le 
jour hier, lors d’une conférence de presse tenue au Grand 
Sérail en présence des ministres des Finances, de 
l’Économie et du Commerce, de la Jeunesse et des Sports, 
ainsi que d’un grand nombre de représentants des 
universités, du secteur privé et des médias.  
Ce forum, soutenu par le ministère des Finances, a pour ambition de devenir une 
plate-forme de dialogue entre la jeunesse du pays et les décideurs économiques. 
Le comité d’organisation, composé de sept universitaires, sera ainsi chargé 
d’organiser des débats et des séminaires sur les questions économiques, 
financières et sociales, auxquels seront conviés « tous les jeunes, quelle que soit 
leur appartenance », a indiqué le représentant du forum, Yehya Mawloud. 
« Nous ne voulions justement pas créer une association à laquelle il faille 
adhérer. L’idée est de permettre à tous les jeunes de participer aux événements 
du forum et de donner leur point de vue sur les sujets économiques », a-t-il 
affirmé à L’Orient-Le jour.  

 



Les recommandations et les propositions issues de ces rencontres, dont la 
première est prévue début novembre, seront ensuite synthétisées et remises aux 
autorités concernées, « afin que les jeunes jouent un rôle actif dans la prise de 
décision et l’élaboration des politiques économiques », a ajouté M. Mawloud, 
d’autant que « la marginalisation des jeunes est l’une des causes principales de 
la fuite des cerveaux ». 
Le député Jawad Boulos a même appelé ce forum à jouer un « rôle de lobby 
auprès de la Chambre des députés et des commissions parlementaires, en 
présentant des projets sérieux et en militant pour l’adoption de projets de lois ».  
Globalement, pour M. Mawloud, l’intérêt de ce forum est double : il permet, d’une 
part, de renforcer la participation des jeunes, et, d’autre part, de faire de 
l’économie une priorité dans le débat public. 
D’autant que les questions économiques sont essentielles pour garantir la bonne 
gouvernance et la transparence de la gestion publique, a-t-il souligné.  
L’idée de ce forum est née lors des réunions qui ont eu lieu en avril dernier entre 
le ministre des Finances, Jihad Azour, et une série d’associations universitaires 
issues de différents courants politiques. 
Ces rencontres ont abouti à la création d’un groupe de travail chargé de mettre 
en place les grandes lignes du projet. 
« Ce forum est le résultat du travail d’un groupe de jeunes, il ne s’agit pas d’un 
projet gouvernemental ou ministériel, avec une orientation politique définie, a 
insisté hier M. Azour. C’est un lieu de dialogue et de débat d’idées, et non de 
tiraillements politiques. »  
Dans le cadre du mémorandum d’entente signé hier, le ministère des Finances 
apportera un soutien financier et logistique au forum, mais pour M. Mawloud, il 
s’agit d’un partenariat avec l’État libanais, et non avec un ministre ou un 
gouvernement en particulier. 
Reconnaissant le caractère politique donné à toute initiative éventuelle ces jours-
ci, le représentant du forum a estimé que le rôle des jeunes est justement 
« d’œuvrer à affermir la relation entre le citoyen et l’État, quelles que soient les 
personnes au pouvoir. Le lien de l’individu avec son État et ses institutions est à 
la base du développement des relations sociales et du passage de l’anarchie à 
un système rassembleur ». 
D’autres partenariats doivent d’ailleurs être conclus avec les universités (UL, 
USJ, AUB, LAU, Haigazian, La Sagesse et l’Université arabe) et les organismes 
privés (l’Association des banques, l’ACAL, la Chambre de commerce 



internationale, le RDCL, le Forum économique, l’Association pour la 
transparence…). Un certain nombre de médias se sont également engagés à 
soutenir le forum, notamment L’Orient-Le Jour, Le Commerce du Levant, La Voix 
du Liban, al-Iktissad wal aamal, Lebanon Opportunities et Executive Magazine.  
Reste à espérer que cette initiative survivra à la crise politique actuelle ainsi 
qu’aux bouleversements à venir. Et surtout qu’elle ne sera pas, comme tant 
d’autres, détournée de son but initial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lebanese Cabinet touts benefits  
of new Youth Economic Forum 

 
By Mirvat Ammouri  

Special to The Daily Star 
Tuesday, October 09, 2007  



BEIRUT: The Cabinet on Monday kicked off 
its latest attempt to involve Lebanon's youth 
in the government's economic policy, with 
the launching at the Grand Serail of the 
Youth Economic Forum. The forum, 
sponsored by Finance Minister Jihad Azour, 
is a partnership of youth student groups and 
NGOs engaging in debate on economic 
issues in an effort to involve youth in 
economic policy-making.  

"This forum is not a new political party or an 
extension of a ministry or ideology, but 
rather is partnership of several youth groups 

representing different ideas, beliefs, and opinions for economic solution," said 
Azour.  

"Lebanon's youth is obsessed with politics," added Economy Minister Sami 
Haddad.  

Haddad stressed the need to tackle unsolved issues such as persistent losses at 
Electricite du Liban and the privatization of Middle East Airlines.  

"The government is striving to attract investment," added Haddad, who 
acknowledged political stability as a precondition for investment. "Before we 
tackle these issues, we will not solve our youth brain drain."  

Youth and Sports Minister Ahmad Fatfat, meanwhile, expressed disappointment 
because a few youth groups refused to participate in the program for political 
reasons.  
"It is sad that these groups did not take advantage of the program's value to 
become key players in the Lebanese economy," he said.  

In addition to the ministers, representatives of universities, banks and other 
sectors were present at the ceremony.  

Under the slogan Empowering Youth, the Finance Ministry has launched five 
other programs since 2001 in order to mold future entrepreneurs.  

One program, Get to Know the Ministry of Finance, is an orientation program that 
introduces the roles and responsibilities of the ministry. The Bader entrepreneur 
program provides training and financial support for small and medium 
enterprises, while the Join the Team communication campaign recruits graduates 
from the across the country. The Youth Internship Program provides internships 
at the Finance Ministry to university students, and Dialogue with the Minister has 
offered several sessions to discuss the role of youth in reform efforts. 

 



 


