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 ندوة يف »الي�صوعية« ُت�صلط ال�صوء على

»جناحات اللبنانيني يف العامل وعوامل هذا النجاح«
نــــّظــــم جتــــّمــــع رجـــــــال األعــــمــــال 
فؤاد  الــدكــتــور  بــرئــاســة  اللبنانيني 
ادارة  كّليتي  مــع  بالتعاون  زمكحل 
األعــمــال والــعــلــوم االقــتــصــاديــة في 
اجلــامــعــة الــيــســوعــيــة نــــدوة حتت 
عـــنـــوان »جنـــاحـــات الــلــبــنــانــيــني في 
النجاح«. هــــذا  وعــــوامــــل   الـــعـــالـــم 
وشــــــارك فـــي هــــذه الــــنــــدوة كـــل من  
ــــع رجـــــــال األعــــمــــال  رئــــيــــس جتــــّم
زمكحل،  فـــؤاد  الــدكــتــور  اللبنانيني 
رئـــيـــس مــجــلــس ادارة بــنــك عـــودة 
فــي ســوريــا الــدكــتــور جـــورج عشي، 
 BOOZ الــرئــيــس اإلقــلــيــمــي لــشــركــة
ــيــس »آسيا  CO & جـــو صــــدي، رئ
 DIAGEO ديــاجــيــو   – بــاســيــفــيــك 
ادارة  كلية  عميد  غسطني،  »جيلبير 
اليسوعية  فـــي اجلــامــعــة  األعـــمـــال 
كلية  وعميد  الدكتور طوني جبيلي 
الــعــلــوم االقــتــصــاديــة فــي اجلامعة 
 اليسوعية الدكتور جوزيف اجلمّيل.

واعــتــبــر الــدكــتــور زمــكــحــل ان رجل 
األعمال اللبناني هو إنسان طموح، 
مناقبي، محارب، مع أفكار تنافسية 
ـــًا يبحث  متقدمة وممــيــزة. إنــه دوم
عن الفرص متسلحًا مبوهبة فريدة 
األعمال  واغتنام  بتحديد  له  تسمح 
اجليدة في الوقت والزمان املناسب. 
بشركاتنا  يــخــتــص  مــــا  فــــي  أمـــــا 

أصقلت  احلـــرب  فسنني  اللبنانية، 
دومًا  تــكــون  أن  وعلـّمتها  بديهتها 
متنبهة للخطر، جاهزة ألخذ املخاطر 
املدروسة النتائج مسبقًا، كاالستثمار 
واملربحة.  املنتجة  الــقــطــاعــات   فــي 
وقال: من واجبنا مساعدة وتشجيع 
النشء اجلديد على تأسيس شركات 
صغيرة  لتأمني جــزء من ال19000 
وظــيــفــة جـــديـــدة املــطــلــوبــة سنويًا 
حاليًا بدل من ال3500 فرصة سنوية 
 املــتــاحــة فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة.   
األول  للمحاضر  ــكــالم  ال اعــطــى  ثــم 
جو صــّدي الــذي تناول في مداخلته 
التغيير في املنطقة، حيث إن منطقة 
أفريقيا  األوســـــط وشــــرق  الـــشـــرق 
فــي أوج تغييراتها منذ عقود.  هــي 
الشباب،  الشعوب حتاسب احلكام. 
ــر منهم الــعــاطــل عن  ــب والــقــســم األك
ــوا مــن أكــثــر املطالبني  ــان الــعــمــل، ك
 بسماع أصواتهم وحتقيق مطالبهم. 
وأضاف إن االستسالم لسخط الشارع 
الوسائل  بشتى  التهدئة  ومحاوالت 
ــغــيــر عــلــمــيــة والـــغـــيـــر محسوبة  ال
اإلمنــائــيــة مسبقا« سوف  الــنــتــائــج 
تقوض اإلصالحات االقتصادية التي 
 قامت بها احلكومات على مر العقود. 
ـــور جــــــورج عشي  ـــت ـــدك وحتـــــــّدث ال
فـــي مــحــاضــرتــه عـــن أســـبـــاب جناح 

اللبنانيني في اخلــارج الــذي يرتكز 
ـــى أهمية  عــلــى نــقــاط عـــدة نــظــرًا ال
في  املــنــتــشــرة  اللبنانية  اجلــالــيــات 
اجلاليات  هذه  اسهمت  وقد  العالم. 
في اإلنتاج احمللي والقومي بنسبة 
جتــــاوزت 50 فــي املــئــة، خصوصًا 
وأن حتويالت هــؤالء وصلت الــى 8 
مليارات دوالر اميركي سنويًا وهي 
تشّكل 20 في املئة من حجم االقتصاد 

اللبناني.
أمــا فــي مداخلته، ارتــكــز جيلبير 
لبنانيني  على  مقاربته  فــي  غسطني 
لديه  وكــّونــوا  العالم  حــول  إلتقاهم 
اللبنانية  الــشــخــصــيــة  عـــن  رؤيـــــة 
الهدف هو  املكافحة والناجحة وإن 
إظهار كم أن اللبنانيني تواقني للعمل 
وينجح  لينجحوا  الظروف  وبشتى 
لــبــنــان مــعــهــم مـــشـــددا« عــلــى بعض 
الــنــقــاط الــتــي جتــعــل مــن اللبناني 

شعب املستقبل.
أما اخلتام فكان للدكتور اجلميل 
الــــذي تــكــلــم عــن تــطــويــر إقتصادنا 
وتوجيهه نحو اإلنفتاح واإلصالح، 
نحو تكامله في العوملة، إعادة حتديد 
الدور اإلقتصادي للدولة نحو الكفاءة 
وكفاءات  دور  وتعزيز  واإلنــصــاف، 
معاهدنا وجامعاتنا من حيث التميز 

واجلودة والتميز العابر للبحار.


