
 بيان 

 تجمع رجال وسيدات األعمال اللبنانيين في العالم

 برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل

 نترنت والمجلس اإلستشاري عبر اإل دارةحول إجتماع مجلس اإل

 

 نقاذية جامعة  "من دون حكومة جديدة وخطة إ د. زمكحل:

 وتفاوض مع صندوق النقد الدولي ال بصيص للنور 

 " في هذا النفق المظلم والتدهور المتواصل

 

وفي   ، فؤاد زمكحل الدكتور إجتمع تجمع رجال وسيدات األعمال اللبنانيين في العالم برئاسة

، لمناقشة اإلنهيار  نترنت عبر اإل ستشاريوالمجلس اإل مجلس اإلدارة، عضاءأ حضور 

 جتماعي والمالي والنقدي والذي يواجه البالد والشعب. اإلقتصادي واإل 

، وفقدان  وقد ناقش المجتمعون خسائر شركات القطاع الخاص في كل المجاالت والقطاعات

وكل  لفرص العمل. وشدد المجتمعون على أن كل يوم يكون أصعب من اليوم الذي يليه،  ف اآلأل

  مل. أ  نور أو   نفق مظلم ال نرى في نهايته بصيصحن في  من سابقه، ون  يُتخذ يكون أسوأ قرار

كل الوقائع  ف ن نكون واقعيين، بل أ  ،و متفائلينأن نكون متشائمين أ  ليس من عاداتنا علماً أنه

عمالها في ظل هذا التدهور  بع أتان تُ ، ومن المستحيل لشركاتنا أطر رقام تدق نواقيص الخ واأل

 اليومي والدائم. 

إنه من المستحالت أن نتحدث عن بصيص  فقال: " ،سم المجتمعينفؤاد زمكحل بإوشدد الدكتور 

 : ساسيةاأل النقاط الثالث هذه تنفيذ  قبل  ، ملأ

ير،  ولوية واحدة وهدف واحد فريد ال غ ، حكومة جديدة مع أ شكل اليوم قبل الغدن تُ يجب أ -1

     جتماعية جامعة. ، إقتصادية وإنقاذية دير األزمة وترسم خطة إن تُ هو أ

المتوسط   ،نقاذ على المدى القصير، وتقدم خطة اإل فاوض هذه الحكومة الجديدةن تُ أ -2

وضخ بعض السيولة   ، صالحات المطلوبة، لتنفيذ اإل مع صندوق النقد الدولي  فوراً  والبعيد 

 قتصاد.في المشاريع واإل

جل  أ  من ،التفاوض مع حاملي سندات الخزينة العادة هيكلية وتجزيء الديون المتعثرة -3

 . ساسي، وإعادة الثقة بها كعامل أالمتعثرة سحب البالد من قائمة البلدان



 

تفاق  ، فإذا لم يستطع السياسيون اإل بتداء الحل، وما هو إما هي مشكالتنا ،الكل يعرف 

من   وسيكون  ،يوما بعد يوم  التدهور كبيراً فسيكون  ،الجوهرية  على هذه النقاط الثالث

، فإننا ندعوهم إلى قرار ذا لم يتفق السياسيون اآلمنة. فإالصعوبة أن نعود الى الطريق 

جل العودة الى هذه النقاط  المبكرة من أ نتخابات، وإجراء اإلستقالةجريء وهو اإل

 . "ةعادة للهيكل، كحجر أساسي ألي إقهاالتي ال مهرب من تحقي  ،الثالث

 

ستثمار  البقاء واإل، ال تستطيع الشركات" نه أ لى في المحصلة، خلص المجتمعون إ

ن يكونوا على قدر  داوية، اذ على السياسيين أجواء السو ، في ظل هذه األوالتوظيف 

 . " وانمسؤولياتهم قبل فوات األن ، أي أن يتفقوا أو يعتذروا عالمسؤولية

 

 

 


