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 هلبنان.. وهذا ما طالب بإلى جانب فوشيه: فرنسا 

 
ات الكوادر العليا في القطاع اءلقعهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، برنامج "أطلق وزير المال الدكتور غازي وزني وسفير فرنسا برونو فوشيه، اليوم في م

من  22لبنان، ويشارك فيها العام: القيادة في زمن األزمات"، التي يوفرها المعهد بالشراكة مع المدرسة الوطنية الفرنسية لإلدارة وبدعم من السفارة الفرنسية في 
 ن العسكري واألمني.كيسلينهم مديرون عامون وقضاة ومسؤولون كبار في القياديي القطاع العام اللبناني، ب

  
ليها لبنان راهنا هي وفيما اشاد وزني بوقوف فرنسا الثابت "إلى جانب لبنان في أزماته السياسية والمالية"، شدد فوشيه على أن "أهم اإلصالحات التي يحتاج إ

قرار القانون الجديد  دف مكافحة الفساد"، معتبرا أن "تنفيذ هذه اإلصالحات سيشكل بهة للشراء العام وتعزيز استقالل الهيئات الرقابيتعزيز استقالل القضاء وا 
 "إشارة واضحة إلى المواطنين اللبنانيين في ما يتعلق بإصالح الدولة".

  
نسا التي لطالما الي واالقتصادي، مشيدا بـ"التعاون الثابت مع فر وأبدى وزني في كلمته سروره بأن يطلق أول نشاط له في وزارة المال من معهد باسل فليحان الم

 وقفت إلى جانب لبنان في أزماته السياسية والمالية".
  

اته األساسية وهي المساهمة في تعزيز الحوكمة المالية وتطوير الكفايات وال سيما في إدارة ، في تأدية مهم1996وذكر بأن المعهد "لم يتردد، منذ تأسس عام 
 ى تطوير القدرات في وزارة المال بل أيضا في الدولة اللبنانية ككل وحتى في المنطقة العربية".المال العام"، مبرزا أن "هذا الجهد لم يقتصر عل

  
سياسات عامة عصرية  على خبرات فريق عمل المعهد في تقديم المساندة الى الوزارة في تنفيذ مشاريع تحديثية ورسم وشدد على أن وزارة المال "تعول كثيرا

شراء العام"، وكذلك على دوره "في تطوير القدرات البشرية وال سيما في إدارة المال العام وللمستويات الوظيفية كافة، وفي وتحديدا في تحديث منظومة ال
 الشراكات واالنفتاح على العالم". االستثمار في

  
مؤسسة فرنسية،  21ليوم شريكا مميزا ألكثر من ، أصبح ا1996لبناني عام  -ا أنشئ كمشروع فرنسي ولفت إلى "التعاون المتميز للمعهد مع فرنسا، إذ بعدم

الفرنسيين عالقة ثقة غير تقليدية، استطاعت، عبر الحوار والتكامل، أن ن "العالقة بين المعهد والشركاء من أبرزها المدرسة الوطنية لإلدارة في فرنسا". والحظ أ
 .غم المحيط المعقد والصعب وظروف لبنان المتقلبة"تنسج مشاريع مميزة ر 
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لت، منذ إطالقها عام الفرنسي". ورأى أن هذه اللقاءات شك -ووصف اللقاءات المخصصة للكوادر العليا في لبنان بأنها "ترجمة عملية لهذا التعاون اللبناني 
مشاركا لإلفادة من  116لمجموعة من  دارة، وبدعم من السفارة الفرنسية، مساحة مشتركة، بالشراكة بين معهد باسل فليحان والمدرسة الوطنية الفرنسية لإل2010

دارة المال العام".  التجارب الفرنسية وتبادل الخبرات في القيادة وا 
  

يسعني اال أن أحيي التزام الحاضرين ركا جديدا إلى هذه المبادرة، التي تحمل عنوانا مهما جدا هو القيادة في زمن األزمات، وال مشا 22واضاف: "اليوم، ينضم 
 هم للتعمق في سبل إدارة األزمات وأدواتها".هنا ومبادرت

  
ذكرا بدور فرنسا في تأسيسه، ومعتبرا أنه "سرعان ما تحول مؤسسة مرجعية أما السفير فوشيه، فأشاد "باستمرار المعهد في تنظيم برنامج لقاءات الكوادر العليا"، م

 غيرها من الدول والمؤسسات الدولية".الموظفين، وشريكا ممتازا وأهال للثقة لفرنسا و  في مجال تدريب كبار
  

لى احتراف فريق عمله".  واعتبر أن "جودة عمل المعهد تعود إلى تمسكه بالمصلحة العامة وا 
  

ن منذ الحتجاج الشعبية غير المسبوقة التي يشهدها لبناأن لقاءات الكوادر العليا تحت عنوان "القيادة في زمن األزمات" تأتي في وقت "وضعت حركة ا والحظ
لى مساءلة المسؤولين تشرين األول إصالح الحوكمة العامة في صلب مطالبها، وتحديدا في ما يتعلق بنقطتين قويتين ومشروعتين، هما الشفافية والقدرة ع 17

 الحكوميين".
  

لمؤسسات والحوكمة في لبنان". ورأى أن "الوضع "لما عرف عنه من توجه إصالحي والتزامه تعزيز ا وشدد على "أهمية دور معهد باسل فليحان في هذه المرحلة
لى مستويات عدة". كما شدد على "أهمية إصالح القضاء"، صالح الحوكمة العامة في العمق عاليوم مؤات لذلك نظرا إلى أن الحكومة أعلنت عزمها على إ

 ذ تشكل شرطا ألي استقالل فعلي للقضاء".إلصالح آليات التعيينات والتشكيالت القضائية إ مؤكدا أن فرنسا "ستولي انتباها خاصا
  

ذ اشار إلى أن "الحكومة تعتزم أيضا تعزيز الشفافية عبر إصالح في العمق آلليات الشراء ال عام"، وصف اإلصالح في هذا المجال بأنه "أمر أساسي"، مذكرا وا 
 بغي اآلن إقراره سريعًا".لس النواب ساهم معهد باسل فليحان في إعداده وينبأن "ثمة اقتراح قانون أمام مج

  
ى أهمية "وضع استراتيجية وطنية" في هذا وقال إن "الحكومة أعلنت نيتها تفعيل ترسانتها لمكافحة الفساد، وهو مطلب أساسي لحركة االحتجاج". وشدد عل

 ا بانتباه كبير".وهيئاتها، وهو ما تعهدته الحكومة وستتابعه فرنسالمجال، إلى جانب "تعزيز آليات الرقابة المستقلة 
  

عادة النظر في اإلطار القانوني الخاص بالشراء العام، وتعز  يز استقالل الهيئات الرقابية بهدف مكافحة واعتبر أن "هذه الورش الثالث: تعزيز استقالل القضاء وا 
 ن اللبنانيين الصالح الدولة".الفساد، ستكون بمثابة إشارة واضحة إلى المواطني

  
طار القانوني هذه، من الضروري أيضًا تغيير األسلوب، لجهة إشراك المجتمع المدني في تحديد اإلصالحات الكبرى ومتابعة اة إصالحات اإلوقال: "في مواز 

 فيذها، بحيث يتم تعزيز الشفافية والتواصل في شأن عمل الوزارات".تن
  

دته على سيكون أساسيا في بناء لبنان الغد. إن فرنسا تقف إلى جانب لبنان لمساعودوركم كمسؤولين حكوميين اليوم تحديات كبيرة،  وختم: "إن لبنان يواجه
ها لبنان االقتصادية التي يواجهتحقيق هذا المسار اإلصالحي الذي تأجل طويال، وفي تخفيف آثاره على الشعب اللبناني الذي ندرك تماما ما يعانيه جراء األزمة 

 منذ سنوات".
https://www.aljoumhouria.com/ar/news/514782/فوشيه-فرنسا-الى-جانب-لبنان-وهذا-ما-طالب-به 
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 2020-2-20الجمهورية 

 والتزام دولي بـ"سيدر" واالستقرار لحكومة تبدأ "مشورة" الصندوقا
 

ائقة الصبر وتحّمل الض األسوأ من األزمة المتفاقمة على كل الصعد والمستويات، تلك الدعوات التي يطلقها بعض المستويات المسؤولة الى اللبنانيين، بأّن عليهم
كثر، ريثما تتبلور الحلول والمخارج والخطوات اآليلة الى إزاحة الكابوس االقتصادي والمالي الجاثم على اشهر على اال 6 التي تخنقهم، لشهر او شهرين أو

َسطت عليها المصارف، بغطاء  صدر البلد. فيما المواطن شبع صبرًا، بعدما فقد كل شيء وبات مكشوفًا امام مجموعة غيالن، تنهشه من كل جانب، مّدخراته
في المئة، من دون  200ن، وقوت عياله بات شبه مفقود، بعدما ابتلعه الغالء المريع في اسعار السلع االستهالكية والذي فاق الـ باشر لمصرف لبناواضح وم

 ه.ان يحّرك مسؤول في الدولة ساكنًا، وهي جريمة إضافية تضاف الى مسلسل الجرائم التي ترتكب في حق
في المصارف، بالكالم الُممّل نفسه وبشعارات ما قبل « لصوص العصر»جزهم وتقصيرهم وتراخيهم أمام لسياسة يغّطون عويزيد من حجم المعاناة اّن أهل ا

دولة »لت لبنان الى ما يشبه اشتعال األزمة، من أّن وضع البلد ليس ميؤوسًا منه، واّن الفرج آت، فيما البلد تسوقه الى االنهيار السياسات نفسها التي حوّ 
 بة ريح.طارت مع أول ه« كرتونية

 واقتصاديًا وماليًا ال ينتظر المواطن اللبناني من الطبقة المتحكمة به ان تغادر سياساتها ونهجها الذي قّرب أَجل البلد، وتمعن في محاولة اغتياله سياسياً  
ن األوان بعد لتخجل هذه الطبقة من نفسها؟ ألم لمتسلطة: ألم يحإذا توّجه بأعلى صوته الى الطبقة ا ومعيشيًا، وفوق ذلك تكذب عليه. ولذا، ال يالم المواطن

الناس؟ ألم يحن االوان لوقف مسلسل الكذب والدجل ورسم الصور الوردية الزائفة؟ ألم يحن األوان لنزع تلك الشعارات والعناوين « بهدلة»يحن األوان لوقف 
 قة وكل أزالمها ومحمياتها الى المحاسبة؟ن لسوق هذه الطبكل يوم حساب االزمة، أفلم يحن االواالفارغة؟ المواطن يدفع 

الحكومة ومنذ نيلها ثقة المجلس النيابي، دخلت في حال طوارئ نظرًا الى الحد الخطير الذي بلغته االزمة »اّن « الجمهورية»وقالت اوساط السراي الحكومي لـ 
 «.مضي وقت طويل ااّل وسيلمسها المواطنول ومخارج، لن يي بالتالي تستغل كل دقيقة لبلورة حلاالقتصادية والمالية، وه

اّن خطة الطوارئ واالنقاذ، التي أشار اليها رئيس الحكومة حسان دياب في البيان الوزاري، باتت شبه منجزة في القريب العاجل، على ان »وأكدت هذه االوساط  
اء وقرارات تسعى الحكومة ألن تكون نوعية، وبمفاعيل فورية ايجابية، في لية لمجلس الوزر فور إنجازها، متواكبة مع جلسات متتاتدخل حّيز التطبيق الفوري 

 «.المسار االنقاذي الذي رسمته الحكومة لنفسها، والتزمت بسلوكه وبعدم توفير أي جهد ااّل وستبذله إلخراج لبنان من هذه االزمة
، والقرار في هذا الشأن سيتبلور خالل «اليوروبوند»الفترة، هي معالجة مسألة سندات  الحكومة في هذه  االولوية امامانّ »االوساط إّياها: وردا على سؤال قالت  

اآلونة االخيرة، درست في ايام قليلة، والذي لن يكون ااّل مراعيًا لمصلحة لبنان بالدرجة االولى. علمًا أّن االجتماعات المكثفة التي عقدت في السراي الحكومي 
 «.د في نهاية االمر لن نذهب الى قرار متسّرع. والصورة ستكون واضحة بكاملها بعد اللقاء مع وفد صندوق النقد الدولييارات، وبالتأكيمجموعة من الخ

مته، على لبنان واستقراره، وخروجه من أز  اّن االجواء التي سادت لقاءات رئيس الحكومة والسفراء االجانب، مشجعة وعكست الحرص»ولفتت االوساط الى  
 «.لتقديم العون له في شتى المجاالت. وهذا بالتأكيد سيتواكب مع االجراءات الحكومية التي ستظهر في غضون ايام قليلة واالستعداد

 «.طنية امام الدوالراستياء رئيس الحكومة من التالعب الحاصل في سوق الصرف، بما أدى الى إضعاف العملة الو »وعكست االوساط  
، ُمثنية في هذا االطار على ما يقوم به المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، «ادعة ال بد ان تتخذ سريعًا بحق المتالعبينة ر جراءات قضائياّن ا»واكدت  

 حيال االدعاءات على الصيارفة المتالعبين والمخالفين.
اّن البحث »طة بودائع اللبنانيين، قالت االوساط الحكومية اذا كانت مرتب ايم صفير الى السراي الحكومي امس، وموعن زيارة رئيس جمعية مصارف لبنان سل 

هنا الى اّن تناول مسألة سندات اليوروبوند وموقف المصارف منها. أّما في ما َخص الودائع، فلقد أكدت جمعية المصارف ان ال خوف عليها، مع االشارة 
 «.بنان دور أساس في هذا المجالللحكومة ومصرف لان تتخذ، لتسهيل سحوبات المودعين، و خطوات ال بد من 

، اّن موضوع التحويالت المالية الى خارج لبنان يحتّل االولوية، وهو بالتالي محل متابعة حثيثة على «الجمهورية»في سياق متصل، أبلغت مصادر وزارية الى  
يسرا. وُيشار في هذا السياق الى اّن جهات مالية كشفت اّن ال اليها مثل سو كذلك مع الدول التي جرى تحويل االمو مستوى الحكومة والقضاء اللبناني، و 

دعي العام التمييزي تحويالت كبيرة بالدوالر لم تحّول الى سويسرا فقط، بل الى بعض الدول في افريقيا وفي اميركيا الالتينية. واشارت المصادر الى اّن الم
رة العدل ماري كلود نجم بالتوّسع في التحقيق، والطلب من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف قى طلبًا من وزيسان عويدات يتولى هذا الملف، وقد تلالقاضي غ

يشمل التحقيق لبنان تزويده كل ما تملك من معلومات عن كل التحويالت المالية من لبنان الى الخارج وعدم حصرها بما تّم تحويله الى سويسرا، وعلى أن 
 وز من العام الماضي.بتداء من أول تمعمليات التحويل كلها ا

غير مبرر على االطالق، خصوصًا اّن حركة التحويالت « مجموعة المحّولين»اّن التأخير في كشف «: الجمهورية»وفي هذا السياق، قالت مصادر نيابية لـ 
في بداية الحركة االحتجاجية في تشرين االول إقفال المصارف  ين عمدوا الى تحويل اموالهم في فترةمعروفة وباالسماء لدى مصرف لبنان، وباألخص أولئك الذ
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تم في االصل الماضي. وبالتالي، فإّن المطلوب من مصرف لبنان توضيحًا صريحًا وجوابًا واضحًا، هل تمت هذه التحويالت من دون علم مصرف لبنان؟ وهل ت
 هل لها؟تحويالت أو متجاعلمه؟ وهل كان له دور مسّهل لهذه التحويالت بأي مبلغ كان من دون 

  
جز أموال واستغربت المصادر النيابية الخبيرة في المجالين االقتصادي والمالي سماح مصرف لبنان للمصارف باتخاذ إجراءات مخالفة لكل القوانين وح

الشراكة مع عدد من لعملة الوطنية بال تالعب الصّرافين بالدوالر وضرب اوقوف مصرف لبنان على الحياد، حي»المودعين، كذلك استغربت ما وصفته 
عطاء مبررات بأّن ارتفاع سعر الدوالر مرّده الى العرض والطلب. والسؤال الذي يتطلب جوابًا صريحًا من مصرف لبنان، لماذا  هذا االرتفاع المصارف، وا 

 هذا الصعود والهبوط؟وما هو الموجب ل، 2300ليرة الى  2500وهبط سعره من  المفاجئ لسعر الدوالر في الساعات الماضية؟ ولماذا عاد
  

 بري
من غير الجائز ان يدفع اللبنانيون ثمن االزمة المالية واالقتصادية والمصرفية من »الى ذلك، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام نواب لقاء االربعاء امس:  

 «.لحياتيةن االسعار على السلع االستهالكية وادائعهم وجنى أعمارهم، ومن خالل فلتاخالل عملية إذالل واقتصاص منظمة لو 
ذ أبدى بري ارتياحه الى تحرك القضاء لوضع يده على ملف الصيرفة والتالعب بسعر الدوالر، اكد اّن   إعادة هيكلة الدين هي الحل االمثل )في ما خّص »وا 

 «.ءاليوروبوند(، ومن بعده يأتي ملف الكهربا
  

 تأكيدات فرنسية
اّن فرنسا في صدد تزخيم حضورها في لبنان في هذه المرحلة اكثر من اي وقت مضى،  من مصادر رسمية رفيعة المستوى« يةالجمهور »مت الى ذلك، عل 

 وَرفده بكل ما يمّكنه من تجاوز أزمته الخطيرة.
 بما يلي:« الجمهورية»كبير لـ ا المعنى، َلّخصها مسؤولااليام القليلة الماضية تأكيدات بهذوبحسب المعلومات، فإّن مسؤولين لبنانيين كبارًا، تلّقوا في  
 أواًل: استقرار لبنان وخروجه من أزمته االقتصادية والمالية، أولوية قصوى بالنسبة الى فرنسا.  
، وما 2018يوم انعقاد المؤتمر في  بالزخم نفسه الذي أبَدته« سيدر»تمر ثانيًا، اّن باريس، شأنها شأن كل أعضاء مجموعة الدعم للبنان، ملتزمة مقررات مؤ   
 على لبنان لالستفادة من هذه الفرصة، التي ترى أنها تعين لبنان في التغلب على أزمته. الت تصرّ ز 
ة موضع ذي ُيبديه رئيسها لوضع الحلول لالزمثالثًا، اّن باريس تدعم حكومة الرئيس حسان دياب، وبالتالي هي راضية على االداء الحكومي، والنشاط ال  

 وسة في القريب العاجل.خطوات ملمالتنفيذ، والتي تأمل ان ترى 
س تحّض لبنان على رابعًا، اّن المجتمع الدولي يربط تقديم المساعدات للبنان بمبادرته الى إجراء سلسلة االصالحات المطلوبة في اداراته ومؤسساته، وباري  

 وات إصالحية سريعة.االنطالق بخط
ن موقع إدراكها لحجم االزمة المالية التي يعانيها لبنان، ال تمانع في اعادة جدولة الديون، فإن باريس، وم« اليوروبوند»دات وضوع تسديد سنخامسًا، في م  

 وتدعم قراره في هذا االتجاه.
واء ما يتعلق مبادرة سريعًا الى إصالحات، سلجهة َحض الحكومة اللبنانية على ال ويتقاطع الموقف الفرنسي مع ما ينقله ممثلون عن االتحاد االوروبي، 
ل، وكذلك عيينات في القطاعات الحيوية، كالكهرباء واالتصاالت والطيران المدني، او ما يتعلق بإصالحات ذات طابع قضائي لوقف الفساد وهدر االموابت

 لتهّرب الضريبي.كي ووقف المرافئ البحرية، ووقف التهّرب الجمر ضبط المعابر الحدودية وتحديدًا في ااصالحات ذات طابع ردعي، وتتعلق بوقف التهريب، و 
  

حركة اإلحتجاج »والى ذلك، لفَت أمس موقف فرنسي متقّدم اتخذه السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، الذي تحدث في معهد باسل فليحان، مشيرًا الى 
الشفافية والقدرة على مساءلة »هما: « تينين ومشروعنقطتين قويت»، والتي تطالب برأيه بـ«تشرين األول 17ي يشهدها لبنان منذ الشعبية غير المسبوقة الت

 «.المسؤولين الحكوميين
نها تشّكل شرطًا ألي استقاللية ستولي انتباهًا خاصًا إلصالح آلّيات التعيينات والتشكيالت القضائية، أل»وشّدد على أهمية إصالح القضاء، مؤّكدًا أّن فرنسا  

 «.ية للقضاءفعل
 «.شفافية والتواصل في شأن عمل الوزاراتإشراك المجتمع المدني في تحديد اإلصالحات الكبرى ومتابعة تنفيذها، بحيث يتّم تعزيز ال»وطاَلب بـ 
  

 رات الضرورية، والتنفيذ العاجل الذيالخطة االقتصادية المفّصلة، والقرا وجوب أاّل يكون هناك أّي تأخير في»بدوره، أّكد السفير البريطاني كريس رامبلينغ 
 «.املة وعاجلة للمطالب المشروعة مع تقييم هادئ وواضح للمرحلة المقبلةالوقت ينفد، وهذه األزمة تحتاج الى استجابة ش»وقال إّن «. الحكومة وعدت به
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 صندوق النقد
في ملف االنقاذ المالي واالقتصادي. ومن المتوقع ان ُتعقد اجتماعات عمل بين  ةدالدولي الى بيروت، تبدأ مرحلة جدي الى ذلك، ومع وصول وفد صندوق النقد 

عمل الصندوق، لتبادل المعلومات واآلراء واالستماع الى ما حمله الوفد من مقترحات استشارية، قد تمّهد الحقًا الى طلب السلطات اللبنانية المختصة وفريق 
 ها من شروط صار بعضها معروفًا.ة مالية ضمن رزمة إنقاذ مع ما يرافقمساعد

  
فريقًا صغيرًا من صندوق »سم الصندوق جيري رايس، أن أعلن في بيان إّن ورغم اّن المعلومات غير دقيقة حول طبيعة مهمة الوفد، ااّل انه سبق للمتحدث با

ادها لمواجهة الصعوبات طات في شأن الطريقة التي تعتزم اعتملالستماع إلى آراء السل»حتى األحد  سيصل إلى لبنان الخميس في زيارة تستمر« النقد الدولي
الصعيد االقتصادي الكّلي، ولتقديم مساعدة تقنية بشأن السياسات الواجب اعتمادها لمواجهة تحّديات  يم التطّورات األخيرة علىاالقتصادية في لبنان، ولتقي

 «.االقتصاد الكّلي
  

 زراء اليومس و مجل
  

حث في جدول لسته االسبوعية العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري، للبعقد مجلس الوزراء جوفي هذه االجواء، ي
 قضايا والملفات التي تعّهدت الحكومةللحكومة بما ترسمه من أولويات ال« خطة الطوارىء التنفيذية»بندًا تتناول قضايا عادية، ومن أبرزها  30أعمال من 
 بتنفيذها.

  
كومة، ُمستبعدًا ان يتم الدخول في تفاصيل الخطة التطبيقية اّن المجلس سيناقش في جلسته اليوم آلّية تنفيذ البيان الوزاري للح« الجمهورية»وقال مصدر وزاري لـ

 قبل ان تكون قد اكتملت كل عناصرها.
  

يصدر عن جلسة اليوم، في انتظار االنتهاء من الدراسة الوافية لكل االحتماالت زوبوند لن ندات اليور  أي قرار نهائي في شأن سأنّ »كذلك، َجزم المصدر في 
نجاز مروحة المشاورات  نما كذلك من أجل االستعداد وا  للتعامل التي تتم في اتجاهات عدة، ليس فقط لتحديد الخيار األقل كلفة على الدولة والشعب اللبنانيين، وا 

 «.ارًا عدة ال تزال موضع نقاش على هذا الصعيدأّن هناك افك»، موضحًا «نهجية محددةمع المرحلة التي تليه وفق م
  

 للمصرف ال للمؤسسة
  

المصادقة على  اّن جدول اعمال مجلس الوزراء تضمن بندًا خاصًا بطلب الموافقة على مشروع قانون يرمي الى« الجمهورية»مصادر وزارية مطلعة لـوكشفت 
 50لذي تبلغ قيمته االقتصادي واالجتماعي، واعن الحكومة اللبنانية مع الصندوق العربي لالنماء  قده مجلس اإلنماء واإلعمار باالنابةاتفاقية القرض الذي ع

يس السابق ق الذي تم التوّصل اليه برعاية الرئمليون دوالر اميركي لمصلحة مصرف االسكان، ُمتجاهاًل اإلتفاق الساب 165مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 
الممنوحة منها لذوي الدخل المحدود  هذا القرض لتمويل القروض من قيمة %40ذي قال بإعطاء المؤسسة العامة لالسكان للحكومة سعد الحريري، وال

وكول تعاون بين لعكس، كان االتفاق قد قضى بوضع بروتوالمتوسط، او السعي الى اتفاق مماثل لنيل قرض مماثل بالقيمة عينها للمؤسسة. وفي حال ا
 اسم القرض بالنسبة المّتفق عليها سابقًا.المصرف والمؤسسة لتق

  
 أزمة خبز

  
ًا زمة الخبز الى الواجهة مجددًا من خالل دعوة اتحاد نقابات المخابز واالفران الى جمعية عمومية التخاذ خطوات تصعيدية اعتراضمن جهة اخرى، قفزت أ

 بقاء سعره ثابتًا.على ارتفاع كلفة إنتاج الرغيف، و 
  

 ومن خالل مضمون البيان، لم تستبعد مصادر متابعة ان تعمد األفران الى إعالن االضراب من أجل الضغط لرفع سعر ربطة الخبز.
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 ت لجنة برئاسة الحريري إلعداد اقتراح قانون لالنتخابا«: المستقبل»

 الدولة غارقة في المتاهة المالية
 اددلسا مدع ونح... يلمالا رلخياا نع ثتبح »عةائلضا ةلودلا«

 نا  مكاو ا  مانز تلتحقيقاا يف سعوت: األموال ليوتح
 

لم يبق في محفظة «. روبونداليو »نسدد او ال نسدد الدفعة االولى من استحقاق  .الكأداء، تغوص الدولة ومسؤولوها في بحر البحث عن الخيار الصائب للعقدة
 .اذ القرارعشر يوما التخ اكثر من ثمانية  الزمن

اف ما تبقى من احتياطي في جعبة ماعات المالية الماراتونية ينحو االتجاه نحو عدم الدفع، لعدم استنز من معلومات عن سبحة االجتفي الظاهر والمسرب 
ازمات ال عقدًا و « يوروبوند«نيين. بيد ان خلف عقدة الـلمؤسسات الدولية المختصة الى االستشاريين اللبنادوق النقد الى االدولة، اال ان المشورة واجب. من صن

ة المفترض اتخاذها؟ وماذا عن حزمة الضرائب المرتقبة لمواكبة الستحقاقات االخرى المتتالية للسندات؟ وماذا عن االجراءات االصالحيتحصى. ماذا عن ا
د لها وماذا؟ اسئلة تكاد ال تج …ستكون موجعة، وهم الغارقون في الوجع؟ وماذا يس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين بأنهاحات التي وعد رئاالصال

 .نهاية، تقض مضاجع من تبقى من اللبنانيين في هذا الوطن
مالية شركات الى تقديم عروض إلسداء المشورة ال 8سيدعو ان لبنان »عن مصدر « رويترز»نقلت وكالة   وصول وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان  وقبيل

وليس «. ياراتوة ال تعني انه قرر إعادة هيكلة الديون لكنها تعني انه يدرس كل الخان هذه الدع»مصدر الى واشار ال«. مع دراسته خيارات في شأن الدين
المستحقة في آذار « وروبوندي«مليار دوالر من الـ 1.2ينحو إلى عدم دفع الـ  االتجاه»أن   جتماعات المالية في السرايبعيدا، كشفت مصادر متابعة لال

تهم، يبدو خيار الدفع في غير محله ك أن في وقت يعاني الموِدعون صعوبات في الوصول إلى ودائعهم ومّدخراالخيار الصائب، ذل»نه ، مشددة على أ«المقبل
ما من سبب منطقي »وأشارت إلى أن لرخيص(. )البيع ا  Dumping وقت تمارس المصارف سياسة الـ أنه أن يستنزف االحتياطات اللبنانية، فيألن من ش

لدولة على المصارف اللبنانية ال تزال تضغط لحّض ا»أن ، معتبرة «نين األجانب وليس ألولئك اللبنانيين )وجّلهم من المصارف(يدعو إلى دفع المستحقات للدائ
ل الذي لبنان ليس البلد األو  ألن« نهاية العالم»دم الدفع، علمًا أن هذه ليست لتهويل على اللبنانيين إزاء الركون إلى احتمال عدفع الدين، وتمارس نوعًا من ا

 .«اليتخّلف عن سداد ديونه الخارجية، ولن يكون األخير بطبيعة الح
وق النقد امج انقاذي اقتصادي واجتماعي سيعرض أمام وفد صندن دياب يعمل مع المسؤولين على اعداد برنوبحسب المعطيات، فإن رئيس الحكومة حسا

 .«ا كان قابال لالستيعابسيستعرض وضع الدين واذالدولي الذي لن يقدم النصح للحكومة بل 
تصادي ال يحتمل تأجيج لبنان خصوصا على الصعيدين المالي واإلق يالوضع ف»ال رئيس مجلس النواب نبيه بري ان في االثناء، وخالل لقائه نواب األربعاء، ق

قتصاص منظمة لودائعهم وجنى  اإلقتصادية والمصرفية ر الجائز أن يدفع اللبنانيون ثمن األزمة الماليةمن غي»التراشق السياسي، و  من خالل عملية إذالل وا 
 ي الحل األمثل، ومن بعده يأتي ملف الكهرباء لوضعان إعادة هيكلة الدين ه»و أكد «.لحياتيةل فلتان األسعار على السلع اإلستهالكية واأعمارهم، ومن خال
 .حل كامل وشامل

حاضرا امس « السندات»ف لتي لن يغيب عنها موضوع اليوروبوند وتوجهات الدولة في شأنه، كان ملوعشية جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا في قصر بعبدا وا
ي لبنان يان كوبيش الذي أبدى وكان دياب استقبل المنسق الخاص لألمم المتحدة ف ت اجراها دياب مع وفد من جمعية المصارف.في السراي في محادثا

 .حدة للتعاون مع لبناناستعداد االمم المت
لقاءات »برنامج « الي واالقتصاديمعهد باسل فليحان الم»بنان برونو فوشيه في في غضون ذلك، وخالل اطالق وزير المال غازي وزني وسفير فرنسا لدى ل

اما فوشيه فشدد «. ة والمالّيةان في أزماته السياسيّ إلى جانب لبن»، أشاد وزني بوقوف فرنسا الثابت «تالعليا في القطاع العام: القيادة في زمن األزما الكوادر
قرار القانون الجديد للشراء العام، « ها لبنان راهنًا هو تعزيز استقاللية القضاءعلى أن أهم اإلصالحات التي يحتاج إلي تعزيز استقاللية الهيئات الرقابية «ووا 

 .«مواطنين اللبنانيين في ما يتعلق بإصالح الدولةإشارة واضحة إلى ال»ل ، معتبرًا أن تنفيذ هذه اإلصالحات سيشكّ «الفساد بهدف مكافحة
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را ولية للتحقيق في تحويل األموال إلى سويسرا اعتباغسان عويدات الذي أطلعه على النتائج األي العام التمييزي القاضي استقبل دياب المدعوسط هذه االجواء، 
إلى تشمل التحويالت المالية إلى الخارج بحيث ال تقتصر على تلك المحولة التوسع في التحقيقات ل، وتم البحث في إمكان 2019تشرين األول  17من 

ة في مصرف لبنان ويالت. على الخط عينه، أعلنت هيئة التحقيق الخاصفترة الزمنية التي حصلت خاللها تلك التحسويسرا، كما تم البحث أيضا في توسيع ال
بة التي تم تحويلها إلى سويسرا، مساعدة قضائية من النائب العام التمييزي لمعرفة حجم األموال المهرّ بعد طلب »أن   إلرهاب()مكافحة تبييض األموال وتمويل ا

 .«دد الحسابات والعمليات التي حّولت إلى الخارجب من المصارف اإلفادة عن حجم المبالغ وعقررنا الطل
ما يحصل بالمصارف »تماع المجلس المركزي لتيار المستقبل، على أن في دردشة مع االعالميين على هامش إج  شدد الرئيس سعد الحريري  من جهته

 .«الوصول الى هنااك فرقاء يستعملون الهجوم لتغيير أسباب هجوم على الحاكم يدل على وجع الناس ولكن هنوال
 .«ال يكفي لحل المشكلةأسبابها لنعالجها ووضع اللوم فقط عليهم كن علينا معرفة أساس المشكلة و ال أدافع عن المصارف ول»وقال، 

 .«ومات ونتحمل مسؤوليتنان أول فريق قال اننا كنا موجودين داخل الحكأننا ال نتنصل من المسؤوليات ونح»وشدد، على 
 .«مشكلة االساس هنا في قطاع الكهرباءضطررنا ان نتحمل نصف الدين على الكهرباء؟ ألن اللماذا ا»وسأل، 
 .«ير وأي شيء اصالحي لن أقف في وجههقتصادي علينا أن نشّخص المشكل من غير أن يلقي التيار اللوم على الغاذا أردنا حل المشكل اال»وتابع، 
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 ت الكوادر العلياوزنــي يطلق لقاءا

 فوشيه: الستقاللية القضاء والرقابة
 

 
لقطاع ر العليا في القاءات الكواد»برنامج « المالي واالقتصادي هد باسل فليحانمع»ى لبنان برونو فوشيه في ر المال غازي وزني وسفير فرنسا لدوزي أطلق
 22نسية في لبنان، ويشارك فيها ارة الفر وبدعم من السف« المدرسة الوطنية الفرنسية لإلدارة»، التي يوّفرها المعهد بالشراكة مع «القيادة في زمن األزماتالعام: 
إلى »زني بوقوف فرنسا الثابت وفيما أشاد و  سكري واألمني.ومسؤولون كبار في السلَكين العبينهم مديرون عامون وقضاة  ديي القطاع العام اللبناني،من قيا

قرار القانون« لية القضاءهي تعزيز استقال»إليها لبنان راهنًا  تي يحتاج، شّدد فوشيه على أن أهم اإلصالحات ال«جانب لبنان في أزماته السياسّية والمالّية  وا 
إشارة واضحة إلى المواطنين »برًا أن تنفيذ هذه اإلصالحات سيشّكل ، معت«الفساد ة بهدف مكافحةزيز استقاللية الهيئات الرقابيتع«الجديد للشراء العام، و

 اللبنانيين في ما يتعلق بإصالح الدولة.
 21ر من ، أصبح اليوم شريكًا ممّيزًا ألكث1996ع فرنسي لبناني عام رنسا، إذ بعد أن أنشئ كمشرو ون المتمّيز للمعهد مع فالتعا»فت إلى فل وتحدث وزني

استطاعت، عبر غير تقليدية، العالقة بين المعهد والشركاء الفرنسيين عالقة ثقة »والحظ أن «. برزها المدرسة الوطنّية لإلدارة في فرنسافرنسية، من أ مؤسسة
 «.المتقّلبة المعقّد والصعب وظروف لبنانج مشاريع مميزة رغم المحيط الحوار والتكامل، أن تنس

ورأى أن هذه اللقاءات شّكلت، منذ إطالقها عام «. ترجمة عملية لهذا التعاون اللبناني الفرنسي»بنان بأنها ر العليا في لمخّصصة للكوادووصف اللقاءات ال
 ، لإلفادة منمشاركاً  116مشتركة لمجموعة من  من السفارة الفرنسية، مساحةية الفرنسية لإلدارة وبدعم بين معهد باسل فليحان والمدرسة الوطن بالشراكة 2010

دارة المال العامالتجارب الفر   «.نسية وتبادل الخبرات في القيادة وا 
ة التي يشهدها حتجاج الشعبية غير المسبوقوضعت حركة اال»تأتي في وقت « ن األزماتالقيادة في زم»فالحظ فوشيه أن لقاءات الكوادر العليا تحت عنوان 

دًا في ما يتعلق بنقطتين قويتين ومشروعتين، هما الشفافية والقدرة على مساءلة طالبها، وتحديعامة في صلب متشرين األول إصالح الحوكمة ال 17لبنان منذ 
 «.المسؤولين الحكوميين
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شرطًا  والتشكيالت القضائية إذ تشكل تاصًا إلصالح آليات التعيينافرنسا ستولي انتباهًا خ»أن ، مؤكدًا «ح القضاءأهمية إصال»ار على د في هذا اإلطوشدّ 
 «.للقضاء تقاللية فعليةألي اس

ذ أشار من جهة ثانية إلى  ه ، وصف اإلصالح في هذا المجال بأن«لعامليات الشراء اأن الحكومة تعتزم أيضًا تعزيز الشفافية من خالل إصالح في العمق آل»وا 
 «.إقراره سريعاً  ه وينبغي اآلنفي إعداد« حانمعهد باسل فلي»لس النواب ساهم ثمة اقتراح قانون أمام مج» ، مذّكرًا بأن«أمر أساسي»

عادة النظر في اإلطار القا»واعتبر أن  ت الرقابية بهدف لشراء العام، وتعزيز استقاللية الهيئانوني الخاص باهذه الورش الثالث، وهي تعزيز استقاللية القضاء وا 
وتابع: في موازاة إصالحات اإلطار القانوني هذه، من . «إصالح الدولةفي ما يتعلق بضحة إلى المواطنين اللبنانيين ساد، ستكون بمثابة إشارة وامكافحة الف

لتواصل في شأن عمل بحيث يتم تعزيز الشفافية واد اإلصالحات الكبرى ومتابعة تنفيذها، لمدني في تحديالضروري أيضًا تغيير األسلوب، لجهة إشراك المجتمع ا
عدد اللبنانيين المتخّرجين من »في فرنسا إيزابيل كومبارنو، فأشارت في كلمتها إلى أن وطنية لإلدارة في المدرسة ال أما مديرة العالقات الخارجية.الوزارات

انب التعاون مع وزارة الدولة في التعاون مع لبنان، إلى جيشّكل حجز الزاوية « فليحانمعهد باسل »التعاون الطويل األمد مع »مذّكرًة بأن  ،«186المدرسة يبلغ 
خ كلمتها بتاري لمياء المبّيض بساط في« معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي»وذّكرت رئيسة «.هد الوطني لإلدارة في لبناناإلداري واالمعلشؤون اإلصالح 

ر مسبوق اجهة وضع هّش غيتطلب من الجميع العمل على مو لبنان باستمرار من أزمات ي ما يواجهه»حات. واعتبرت أن المعهد، مشّددًة على دوره في اإلصال
 «.متشابكة ال يمكن توقعها وتحديات

https://www.addiyarcomcarloscharlesnet.com/article/1815549-وزني-يطلق-لقاءات-الكوادر-العليا 
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 بنان... وفوشيه ُيحّدد اإلصالحاتاليونان تنصح ل

 
قف الدولية وابرزها بنان، وتالحقت المواى للدولي اللصندوق اارة وفد اس الوزراء في قصر بعبدا اليوم، تحضيرًا لزيتكثّفت االجتماعات الداخلية، عشية جلسة مجل

 خاصًا إلصالح آليات التعيينات والتشكيالت أن بالده ستولي انتباهاً  رونو فوشيه الذي شّدد على أهمية إصالح القضاء، مؤكداً امس كان للسفير الفرنسي ب
 .إذ تشكل شرطًا ألية استقاللية فعلية للقضاءالقضائية 

 
ذ اش ، الشفافية من خالل إصالح في العمق آلليات الشراء العاماالقتصادي إلى أن الحكومة تعتزم أيضًا تعزيز اسل فليحان المالي و د ب، من معهار فوشيهوا 

 ارهاآلن إقر وينبغي  ن أمام مجلس النواب ساهم معهد باسل فليحان في إعدادهمجال بأنه "أمر أساسي"، مذّكرًا بأن "ثمة اقتراح قانو وصف اإلصالح في هذا ال
عادة النظر في اإلطار القانوني الخاص بالشراء الهذه الورش الثالث، وهي تعزيز استقاللية القض سريعًا". واعتبر أن لهيئات الرقابية عام، وتعزيز استقاللية ااء وا 

 .لةالح الدو ارة واضحة إلى المواطنين اللبنانيين في ما يتعلق بإصبهدف مكافحة الفساد، ستكون بمثابة إش
 

والتواصل في شأن عمل ات الكبرى ومتابعة تنفيذها، بحيث يتم تعزيز الشفافية غيير األسلوب، لجهة إشراك المجتمع المدني في تحديد اإلصالحرورة تواكد ض
 .زاراتالو 

المالية زمة لمواجهة األزمة لاللخطوات االتخاذ اسعيها  زارة المال تضامن بلده مع الحكومة الجديدة فياما السفير الروسي الكسندر زاسبكين فأكد من و 
ائه رئيس الحكومة حسان دياب استعداد بنان يان كوبيتش، بعد لقتقراره، في وقت ابدى المنسق الخاص لألمم المتحدة في لواالقتصادية بما ينقذ لبنان ويضمن اس

 .تعاون مع لبناناالمم المتحدة لل
 

ا وقت مهم للبنان ولحكومته الجديدة اء السير جون لوريمر، زيارته بالتأكيد ان "هذوشمال أفريقيا اللو  وسطلشرق األول في اواختتم مستشار الدفاع البريطاني األ
 ."رورة ألفعال سريعةاقتصادية كبيرة. وهناك ضفي مواجهة تحديات 

 
التنفيذ العاجل الذي وعدت به لقرارات الضرورية، و وا المفصلة،قتصادية ي تأخير في الخطة االلنغ فأكد وجوب "أال يكون هناك أأما السفير البريطاني كريس رامب

 ."المقبلة للمطالب المشروعة مع تقييم هادئ وواضح للمرحلةقت ينفد وهذه االزمة بحاجة الى استجابة شاملة وعاجلة الحكومة. ان الو 
 

ة ناصيف حتي. وعرض دندياس لتجربة ثالثة ووزير الخارجيال الرؤساء ندياس معا وزير الخارجية اليوناني نيكوس ددثات يونانية اجراهوشهد لبنان امس محا
ولفت الى عافيتها االقتصادية والمالية.  ت والتي امكن تجاوزها حيث بدأت اليونان تستعيدخروج من االزمة االقتصادية التي مرت بها قبل عشر سنوابالده في ال

دعمنا لألجندة االقتصادية شاف طرق لتعميق العالقات االقتصادية وأبدينا ة وتوافقنا على استكابيتائج إيجبرص له نين اليونان ولبنان وقأن "التعاون الثالثي ب
 ."للحكومة اللبنانية

 
 ة من موضوع استحقاقات "اليوروبوند" وهو انه اذا كانتمعية المصارف سليم صفير، الى رئيس الحكومة حسان دياب موقف الجمعي، نقل رئيس جبدوره

ي ض مع حاملي سندات الدين وخاصة الصناديق االستثمارية فلى هذه الجدولة ان تتم بشكل منظم، اي بالتفاو جدولة الدين، فيجب على متجهة ا الحكومة
 ."ين اظهروا حتى اآلن جهوزية في التفاوض على هذا االساسالخارج الذ
اي الودائع المؤتمنة عليها المصارف"، وذّكر "ان مة، كما الحفاظ على لعالمرافق اسن سير اهدف جمعية المصارف كان وال يزال الحفاظ على حير "ان واكد صف

قطاع المصرفي بما يحفظ ه مناسبًا للبنان". ونقل عن دياب " حرصه على سالمة واستمرارية الريًا بما تراقرار في موضوع "اليوروبوند" قرار تتخذه الحكومة حص
 ."لزبائنمصارف باحقوق المودعين وينظم عالقة ال
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 وزني ُيطلق من معهد فليحان برنامج القيادة في زمن األزمات 

 ة إشارة واضحة لإلصالحوهيئات الرقابلّية القضاء وفوشيه: استقال 
  

 
العام:  القطاع في العليا الكوادر اتلقاء»برنامج  واالقتصادي، المالي فليحان باسل معهد في فوشيه، برونو فرنسا وسفير وزني غازي المال وزير أطلق
 من 22فيها  ويشارك لبنان، في الفرنسية السفارة من وبدعم ارةلإلد الفرنسية الوطنية المدرسة مع بالشراكة المعهد يوفرها التي ،«األزمات زمن في القيادة
 واألمني. العسكري نالسلكي في اركب ومسؤولون وقضاة نعامو مديرون بينهم اللبناني، العام القطاع قياديي
 وزارة في له نشاط أول يطلق بأن ورهر س كلمته في وزني أبدى ،«والمالية السياسية أزماته في لبنان جانب إلى»الثابت  فرنسا بوقوف وزني أشاد وفيما
 «.والمالية السياسية أزماته في لبنان انبج إلى وقفت الطالم التي فرنسا مع الثابت التعاون«بـ مشيدا   واالقتصادي، المالي فليحان باسل معهد من المال
 عامة سياسات ورسم تحديثية مشاريع تنفيذ في الوزارة الى دةالمسان تقديم في المعهد عمل فريق خبرات على كثيرا   تعّول»المال  وزارة أن على وشّدد

 كافة، الوظيفية وللمستويات العام المال إدارة في سيما وال لبشريةا القدرات يرتطو  في»دوره  على وكذلك ،«العام الشراء منظومة تحديث في وتحديدا   عصرية
 «.العالم على واالنفتاح الشراكات في االستثمار وفي
قرار القضاء استقالل تعزيز هي راهنا   لبنان إليها يحتاج التي اإلصالحات أهم»أن  على فشّدد فوشيه، يرالسف أما  وتعزيز امالع للشراء الجديد القانون وا 
 بإصالح يتعلق ما في اللبنانيين المواطنين إلى واضحة إشارة»سيشكل  اإلصالحات هذه تنفيذ»أن  معتبرا   ،«الفساد مكافحة بهدف الرقابية الهيئات تقاللاس

 «.الدولة
 في« وطنية استراتيجية وضع»أهمية  على دوشدّ «. االحتجاج لحركة أساسي مطلب وهو الفساد، لمكافحة ترسانتها تفعيل نيتها أعلنت الحكومة»إن  وقال
 «.كبير بانتباه انسفر  وستتابعه الحكومة تعهدته ما وهو وهيئاتها، المستقلة الرقابة آليات تعزيز»جانب  إلى المجال، هذا

لى العامة بالمصلحة تمسكه إلى تعود المعهد عمل جودة»أن  واعتبر  «.عمله فريق احتراف وا 
 لبنان يشهدها التي المسبوقة غير الشعبية االحتجاج حركة وضعت»وقت  في تأتي« األزمات زمن في القيادة»عنوان  تحت العليا الكوادر لقاءات أن والحظ
 مساءلة على والقدرة الشفافية هما ومشروعتين، قويتين بنقطتين يتعلق ما في وتحديدا   مطالبها، صلب في العامة الحوكمة إصالح األول تشرين 17منذ 

 «.الحكوميين ينالمسؤول
أن  ورأى«. نانبل في والحوكمة المؤسسات تعزيز والتزامه إصالحي توجه من عنه عرف لما»المرحلة  هذه في فليحان باسل معهد دور أهمية»على  وشدد

 «.عدة مستويات على العمق في العامة الحوكمة إصالح على عزمها أعلنت الحكومة أن إلى نظرا   لذلك مؤات   اليوم الوضع»
 تابعةمو  الكبرى اإلصالحات تحديد في المدني المجتمع إشراك لجهة األسلوب، تغيير أيضا   الضروري من هذه، القانوني اإلطار إصالحات وازاةم في»وتابع: 
 «.الوزارات عمل شأن في والتواصل الشفافية تعزيز يتمّ  بحيث تنفيذها،

 وقت أي من أكثر اليوم، تظهر الدولية التطّورات»أن  على فشّددت كومبارنو، ايزابيل فرنسا في رةلإلدا الوطنية المدرسة في الخارجية العالقات مديرة أما
 الحوار أهمية»على  مشددة ،«لذلك الضرورية هالتوالمؤ  األدوات وتوفير استباقها وعلى األزمات مواجهة ىلع قادرة تكون أن يجب العامة اإلدارة أن مضى،

 «.المجاالت مختلف في خصصينالمت لخبراءاو  العامة اإلدارة مسؤولي بين
 «.األزمات زمن في القيادة»يتناول  اللقاءات، سلسلة من األول اللقاء عِقد االفتتاحية، الجلسة وبعد

https://www.nidaalwatan.com/article/15089-اليونان-تنصح-لبنان-وفوشيه-يحدد-الإصلاحات
https://www.al-binaa.com/
https://www.al-binaa.com/
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 يموالتنظ اجهتهلموا والتخطيط وتطورها نشوئها وسبل األزمات ماهية تحديد»على  مارون، نتالي الخبيرة بإدارة اليوم إلى تستمر التي الورشة هذه وتركز
 األزمة. أوقات في التواصل على القياديين قدرة وتعزيز وتقنياتها، األزمة إدارة مبادئ إلى إضافة منها، للوقاية

 بولميه. تييري الخبير ويديرها ،«العاطفي والذكاء القيادية: الحزم الكفايات تثبيت»بعنوان  منه 19و المقبل آذار 18في  فتقام ثانيةلا الورشة أما
 بما اطفهمو ع إدارة على الذاتية قدراتهم المشاركون خاللها ويكتشف العمل، في اإلنتاجية على تأثيره ومدى القيادة في الحزم أهمية على لورشةا هذه وتركز
 بين التوازن تحقيق لىإ وصوال   ريناآلخ آراء إلى اإلصغاء وكيفية رأيهم عن التعبير في طريقتهم يطّورون الزمالء. كذلك مع ثقة عالقة بناء في ايجابا   يؤّثر

 والحزم. المرونة
ية قدرات المشاركين بير دافيد فروهرايب، وتهدف إلى تنم، مع الخ«التواصل في زمن األزمات»منه، تعقد الورشة الثالثة، وتتناول  29نيسان و 28وفي 

 ى العمل وزعزعة أدائها الداخلي وسمعتها.المؤسسات عل على فهم سبل تعامل وسائل اإلعالم مع األزمات وتأثير التعامل السلبي في قدرة
https://www.al-binaa.com/archives/236019 
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 فوشيه: فرنسا تقف بجانب لبنان 

 ته على تحقيق المسار اإلصالحيلمساعد
 سياسة13:28   0202شباط  19األربعاء 

 
 :صادي برنامج "لقاءات الكوادر العليا في القطاع العامالمالي واالقت معهد باسل فليحان في برونو فوشيه لبنان لدى فرنسا وسفير غازي وزني أطلق وزير المال

 .الفرنسية في لبنان السفارة لإلدارة وبدعم منفي زمن األزمات"، التي يوّفرها المعهد بالشراكة مع المدرسة الوطنية الفرنسية  القيادة
اون الثابت مع فرنسا التي لطالما لتعي واالقتصادي، مشيدًا بـ"امن معهد باسل فليحان المال وزارة المال ن ُيطلق أول نشاط له فيوأبدى وزني في كلمته سروره بأ

 ."لمال "تعّول كثيرًا على خبرات فريق عمل المعهد في تقديم المساندة للوزارةوقفت إلى جانب لبنان في أزماته السياسّية والمالّية". وشّدد على أن وزارة ا
مؤسسة فرنسية، من  21، أصبح اليوم شريكًا ممّيزًا ألكثر من 1996عام  أن أنشئ كمشروع فرنسي لبنانيز للمعهد مع فرنسا، إذ بعد ولفت إلى "التعاون المتميّ 

رنسي". ورأى أن هذه ا". واصفًا اللقاءات المخّصصة للكوادر العليا في لبنان بأنها "ترجمة عملية لهذا التعاون اللبناني الفأبرزها المدرسة الوطنّية لإلدارة في فرنس
دارة المال العام 116من  شّكلت مساحة مشتركة لمجموعة اللقاءات  ."مشاركًا، لإلفادة من التجارب الفرنسية وتبادل الخبرات في القيادة وا 

رعان ما تحّول في تأسيسه، ومعتبرًا أنه "س أشاد فيها "باستمرار المعهد في تنظيم برنامج لقاءات الكوادر العليا"، مذكرًا بدور فرنسافوشيه، كلمًة وألقى السفير 
بر أن "جودة عمل المعهد تعود ي مجال تدريب كبار الموظفين، وشريكًا ممتازًا وأهاًل للثقة لفرنسا وغيرها من الدول والمؤسسات الدولية". واعتفمؤسسة مرجعية 

لى احترافية فريق عمله  ."إلى تمسكه بالمصلحة العامة وا 
تأتي في وقت "وضعت حركة االحتجاج الشعبية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان  ان "القيادة في زمن األزمات"اءات الكوادر العليا تحت عنو والحظ فوشيه أن لق

اءلة العامة في صلب مطالبها، وتحديدًا في ما يتعلق بنقطتين قويتين ومشروعتين، هما الشفافية والقدرة على مستشرين األول إصالح الحوكمة  17منذ 
 ."المسؤولين الحكوميين

صالح ،القضاء ية إصالحوشّدد في هذا اإلطار على "أهم ركة لح أساسي مطلب وهو ،الفساد مكافحةء العام، وتفعيل الترسانة لالشرا آلليات العمق في وا 
جانب لبنان لمساعدته ان يواجه اليوم تحديات كبيرة، ودوركم كمسؤولين حكوميين سيكون أساسيًا في بناء لبنان الغد. إن فرنسا تقف إلى "أن لبن االحتجاج، مؤكداً 

االقتصادية التي يواجهها  األزمة الذي ندرك تمامًا ما يعانيه جراء الشعب اللبناني على تحقيق هذا المسار اإلصالحي الذي تأجل طوياًل، وفي تخفيف آثاره على
 ."لبنان منذ سنوات

https://www.elnashra.com/news/show/1389724/فوشيه:-فرنسا-تقف-بجانب-لبنان-لمساعدته-على-تحقيق-ال 
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 يه: فرنسا ستساعد لبنان لتنفيذ اإلصالحات المطلوبةفوش

 اقتصاد الدول09:55   2020شباط  19األربعاء 
 

 
 .تشرين األول، وضعت اإلصالحات من ضمن أولويات العمل في لبنان 17الحركة اإلحتجاجية منذ  أن فوشيه، برونو لبنانأكد السفير الفرنسي في 

 لي واإلقتصادي"، أن الحكومةالما فليحان باسل معهد" في" األزمات زمن في القيادة - العام القطاعليا في رنامج "لقاءات الكوادر العوقال فوشيه، خالل إفتتاح ب
 .الحات، وسماع مطالب الشعبمطالبة بتنفيذ اإلص

قرار القانون الجديد للشراء العام، و"تعزيز إستقاللية الهيئات وشّدد فوشيه على أن أهم اإلصالحات التي يحتاج إليها لبنان راهنًا "هي تعزيز إستقاللية القض اء" وا 
 ".واضحة إلى المواطنين اللبنانيين في ما يتعلق بإصالح الدولة حات سيشّكل "إشارةمعتبرًا أن تنفيذ هذه اإلصال ،"الفساد مكافحةالرقابية بهدف 

 
لبنان لتنفيذ اإلصالحات المطلوبة، وتحقيق  ستساعد فرنساي بالقول: "لبنان يواجه تحديات كبيرة، ووختم فوشيه خالل المؤتمر الذي حضره وزير المال غازي وزن

 منذ لبنان يواجهها التي اإلقتصادية األزمة جراء يعانيه ما تماماً  ندرك الذي اللبناني، الشعبآثاره على ، وكذلك في تخفيف ار اإلصالحي الذي تأجل طويالً المس
 ".سنوات

 
هد، دليل على قوة اللقاءات المتواصلة في المع وزني بدوره، أن "معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي"، ساعد لبنان في العديد من المجاالت، وقال إن كدوأ
 .لعالقة بين فرنسا ولبنانا
 

رة في تنفيذ مشاريع تحديثية، ورسم سياسات عامة عصرّية وتحديدًا وشّدد على أن وزارة المال "تعّول كثيرًا على خبرات فريق عمل المعهد في تقديم المساندة للوزا
 ".مفي تحديث منظومة الشراء العا

 
 في أزماته السياسّية والمالّية".ت "إلى جانب لبنان أشاد وزني بوقوف فرنسا الثابكما 

https://www.eliktisad.com/news/show/437888/فوشيه-فرنسا-ستساعد-لبنان-لتنفيذ-اإلصالحات-المطلوبة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eliktisad.com/news/show/437888/فوشيه-فرنسا-ستساعد-لبنان-لتنفيذ-الإصلاحات-المطلوبة


17 | P a g e  
 

 
 
 

 
 ي يطلق برنامج القيادة في زمن األزماتبحضور فوشيه... وزن

 
 

 16:45 - 2020شباط  19األربعاء 
الي واالقتصادي، برنامج "لقاءات الكوادر العليا في القطاع ا برونو فوشيه، اليوم في معهد باسل فليحان المأطلق وزير المال الدكتور غازي وزني وسفير فرنس

من  22الفرنسية في لبنان، ويشارك فيها  بدعم من السفارةزمات"، التي يوفرها المعهد بالشراكة مع المدرسة الوطنية الفرنسية لإلدارة و العام: القيادة في زمن األ
 .قضاة ومسؤولون كبار في السلكين العسكري واألمنيالقطاع العام اللبناني، بينهم مديرون عامون و  قياديي

اج إليها لبنان راهنا هي صالحات التي يحتسية والمالية"، شدد فوشيه على أن "أهم اإلت "إلى جانب لبنان في أزماته السياوفيما اشاد وزني بوقوف فرنسا الثاب
قرار القانون الجديد للشراء العام وتعزيز ا تعزيز استقالل القضاء ل ستقالل الهيئات الرقابية بهدف مكافحة الفساد"، معتبرا أن "تنفيذ هذه اإلصالحات سيشكوا 

 .""إشارة واضحة إلى المواطنين اللبنانيين في ما يتعلق بإصالح الدولة
 وزني

يدا بـ"التعاون الثابت مع فرنسا التي لطالما ال من معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، مشلمته سروره بأن يطلق أول نشاط له في وزارة الموأبدى وزني في ك
المساهمة في تعزيز ه األساسية وهي ، في تأدية مهمات1996ة والمالية". وذكر بأن المعهد "لم يتردد، منذ تأسس عام وقفت إلى جانب لبنان في أزماته السياسي

أن "هذا الجهد لم يقتصر على تطوير القدرات في وزارة المال بل أيضا في الدولة فايات وال سيما في إدارة المال العام"، مبرزا الحوكمة المالية وتطوير الك
 ."نية ككل وحتى في المنطقة العربيةاللبنا

يذ مشاريع تحديثية ورسم سياسات عامة عصرية المعهد في تقديم المساندة الى الوزارة في تنف خبرات فريق عمل وشدد على أن وزارة المال "تعول كثيرا على
سيما في إدارة المال العام وللمستويات الوظيفية كافة، وفي  ديدا في تحديث منظومة الشراء العام"، وكذلك على دوره "في تطوير القدرات البشرية والوتح

 ."على العالم راكات واالنفتاحاالستثمار في الش
مؤسسة فرنسية،  21، أصبح اليوم شريكا مميزا ألكثر من 1996لبناني عام  -روع فرنسي هد مع فرنسا، إذ بعدما أنشئ كمشولفت إلى "التعاون المتميز للمع

 ير تقليدية، استطاعت، عبر الحوار والتكامل، أنيين عالقة ثقة غة الوطنية لإلدارة في فرنسا". والحظ أن "العالقة بين المعهد والشركاء الفرنسمن أبرزها المدرس
 ."وظروف لبنان المتقلبةتنسج مشاريع مميزة رغم المحيط المعقد والصعب 

إطالقها عام قاءات شكلت، منذ الفرنسي". ورأى أن هذه الل -ة عملية لهذا التعاون اللبناني ووصف اللقاءات المخصصة للكوادر العليا في لبنان بأنها "ترجم
مشاركا لإلفادة من  116رنسية، مساحة مشتركة لمجموعة من وطنية الفرنسية لإلدارة، وبدعم من السفارة الف، بالشراكة بين معهد باسل فليحان والمدرسة ال2010

دارة المال العامالتجارب الفرنسية وتبادل الخ  ."برات في القيادة وا 
اضرين من األزمات، وال يسعني اال أن أحيي التزام الحة، التي تحمل عنوانا مهما جدا هو القيادة في ز إلى هذه المبادر مشاركا جديدا  22واضاف: "اليوم، ينضم 

 ."هنا ومبادرتهم للتعمق في سبل إدارة األزمات وأدواتها
 فوشيه

ة سيسه، ومعتبرا أنه "سرعان ما تحول مؤسسة مرجعيدور فرنسا في تأرار المعهد في تنظيم برنامج لقاءات الكوادر العليا"، مذكرا به، فأشاد "باستمأما السفير فوشي
 ."وأهال للثقة لفرنسا وغيرها من الدول والمؤسسات الدولية في مجال تدريب كبار الموظفين، وشريكا ممتازا
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لى احتراف فريق عملههد تعود إلى تمسكه بالمصلواعتبر أن "جودة عمل المع  ."حة العامة وا 
التي يشهدها لبنان منذ  وقت "وضعت حركة االحتجاج الشعبية غير المسبوقةتحت عنوان "القيادة في زمن األزمات" تأتي في  الكوادر العليا والحظ أن لقاءات

المسؤولين دا في ما يتعلق بنقطتين قويتين ومشروعتين، هما الشفافية والقدرة على مساءلة تشرين األول إصالح الحوكمة العامة في صلب مطالبها، وتحدي 17
 ."ميينالحكو 

صالحي والتزامه تعزيز المؤسسات والحوكمة في لبنان". ورأى أن "الوضع في هذه المرحلة "لما عرف عنه من توجه إوشدد على "أهمية دور معهد باسل فليحان 
 ."دةلى أن الحكومة أعلنت عزمها على إصالح الحوكمة العامة في العمق على مستويات عاليوم مؤات لذلك نظرا إ

ت القضائية إذ تشكل شرطا ألي استقالل فعلي نتباها خاصا إلصالح آليات التعيينات والتشكيالأهمية إصالح القضاء"، مؤكدا أن فرنسا "ستولي اوشدد على "
 ."للقضاء

ذ اشار إلى "أن الحكومة تعتزم بأنه "أمر أساسي"، مذكرا في هذا المجال  في العمق آلليات الشراء العام"، وصف اإلصالح أيضا تعزيز الشفافية عبر إصالح وا 
 ."إعداده وينبغي اآلن إقراره سريعاً ن أمام مجلس النواب ساهم معهد باسل فليحان في بأن "ثمة اقتراح قانو 

يجية وطنية" في هذا . وشدد على أهمية "وضع استراتمكافحة الفساد، وهو مطلب أساسي لحركة االحتجاج"وقال إن "الحكومة أعلنت نيتها تفعيل ترسانتها ل
 ."اه كبيرمستقلة وهيئاتها، وهو ما تعهدته الحكومة وستتابعه فرنسا بانتبالمجال، إلى جانب "تعزيز آليات الرقابة ال

عادواعتبر أن  رقابية بهدف مكافحة م، وتعزيز استقالل الهيئات الة النظر في اإلطار القانوني الخاص بالشراء العا"هذه الورش الثالث: تعزيز استقالل القضاء وا 
 ."واطنين اللبنانيين الصالح الدولةالفساد، ستكون بمثابة إشارة واضحة إلى الم

بعة المجتمع المدني في تحديد اإلصالحات الكبرى ومتا، من الضروري أيضًا تغيير األسلوب، لجهة إشراك وتابع: "في موازاة إصالحات اإلطار القانوني هذه
 ."الشفافية والتواصل في شأن عمل الوزاراتتنفيذها، بحيث يتم تعزيز 

إن فرنسا تقف إلى جانب لبنان لمساعدته على  رة، ودوركم كمسؤولين حكوميين سيكون أساسيا في بناء لبنان الغد.جه اليوم تحديات كبيوختم: "إن لبنان يوا
جهها لبنان ي الذي ندرك تماما ما يعانيه جراء األزمة االقتصادية التي يواخفيف آثاره على الشعب اللبنانيق هذا المسار اإلصالحي الذي تأجل طويال، وفي تتحق

 ."منذ سنوات
 كومبارنو

درسة يبلغ كلمتها إلى أن عدد اللبنانيين المتخرجين من الملإلدارة في فرنسا ايزابيل كومبارنو، فأشارت في أما مديرة العالقات الخارجية في المدرسة الوطنية 
صالح التعاون مع لبنان، إلى جانب التعاون مع وزارة الدولة لشؤون اإلتعاون الطويل األمد مع معهد باسل فليحان يشكل حجز الزاوية في ، مذكرة بأن "ال186

 ."د الوطني لإلدارة في لبناناإلداري والمعه
 ."واضيع الحوكمة وأداء الدولة ومؤسساتهار العليا "أعد من األساس ليكون مساحة تبادل في ما يتعلق بمامج لقاءات الكوادوأشارت إلى أن برن

اولوية بالنسبة إلى المواطنين على المستوى  ة العامة وتنظيمها ودورها في وضع السياسات العامة، تبدو اليومالمتعلقة بعمل اإلدار واضافت أن "التحديات 
 ."مةتحّول في عمل الدولة ودورها في اإلبتكار وتصميم السياسات العاحديث اإلدارة العامة بل عن الالمي"، الفتة إلى أن "الحديث اليوم لم يعد عن تالع

على استباقها وتوفير العامة يجب أن تكون قادرة على مواجهة األزمات و وشددت على أن "التطورات الدولية تظهر اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن اإلدارة 
 ."المجاالتحوار بين مسؤولي اإلدارة العامة والخبراء المتخصصين في مختلف ة لذلك"، مشددة على "أهمية الاألدوات والمؤهالت الضروري

 بساط
اإلصالحات. واعتبرت أن "ما يواجهه  في كلمتها بتاريخ المعهد، مشّددًة على دوره في وذكرت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي لمياء المبض بساط

 ."توقعها العمل على مواجهة وضع هّش غير مسبوق وتحديات متشابكة ال يمكن رار من أزمات يتطلب من الجميعلبنان باستم
تقبل، ووضع الخطط للخروج من ة الحفاظ على التماسك وعلى البلد، واستباق المسورأت أن "دور قياديي القطاع العام في الواجهة، إذ تقع عليهم أوال مسؤولي

طالاألزمة الراهنة، وت عادة مناخ الثقة، وخدمة المواطصحيح وضع المالية العامة وا   ."نين بأفضل طريقةق الحركة االقتصادية مجددا، وا 
 ورشة العمل األولى

 ."ماتن سلسلة اللقاءات، يتناول "القيادة في زمن األز وبعد الجلسة االفتتاحية، عِقد اللقاء األول م
والتنظيم للوقاية  "تحديد ماهية األزمات وسبل نشوئها وتطورها والتخطيط لمواجهتهاوتركز هذه الورشة التي تستمر إلى غد بإدارة الخبيرة نتالي مارون، على 

 .ياديين على التواصل في أوقات األزمةتها، وتعزيز قدرة القمنها، إضافة إلى مبادئ إدارة األزمة وتقنيا
 .ة: الحزم والذكاء العاطفي"، ويديرها الخبير تييري بولميهمنه بعنوان "تثبيت الكفايات القيادي 19آذار المقبل و 18ة فتقام في ة االثانيأما الورش

رة عواطفهم بما يؤّثر كتشف خاللها المشاركون قدراتهم الذاتية على إداهذه الورشة على أهمية الحزم في القيادة ومدى تأثيره على اإلنتاجية في العمل، ويكز وتر 
وصواًل إلى تحقيق التوازن بين المرونة ريقتهم في التعبير عن رأيهم وكيفية االصغاء إلى آراء اآلخرين ة مع الزمالء. كذلك يطّورون طايجابًا في بناء عالقة ثق

 .والحزم
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المشاركين على فهم  الخبير دافيد فروهرايب، وتهدف إلى تنمية قدرات الثالثة، وتتناول "التواصل في زمن األزمات"، معمنه، تعقد الورشة  29نيسان و 28وفي 
 .ؤسسات على العمل وزعزعة أدائها الداخلي وسمعتهاوسائل اإلعالم مع األزمات وتأثير التعامل السلبي في قدرة الم سبل تعامل

 .واصل في مواجهة المواقف الصعبةات التعامل مع األزمات بشكل ايجابي وتقنيات التوسيطلع المشاركون على عدد من تقني
http://www.lebanonfiles.com/articles/أخبار-اقتصادية-ومالية/بحضور-فوشيه-وزني-يطلق-برنامج-القيادة/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lebanonfiles.com/articles/أخبار-اقتصادية-ومالية/بحضور-فوشيه-وزني-يطلق-برنامج-القيادة/


20 | P a g e  
 

 
 

 
 وزني ُيشيد بالتعاون الثابت مع فرنسا: لطالما وقفت إلى جانب لبنان

February 19, 2020 01:58 PM  
 

 
 .”زماته السياسّية والمالّيةع فرنسا، التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان في أالتعاون الثابت م”أشاد وزير المال غازي وزني بـ

لقاءات الكوادر العليا في القطاع العام: “ي واالقتصادي برنامج ي معهد باسل فليحان الماللدى لبنان برونو فوشيه ف خالل إطالقه وسفير فرنساوذّكر وزني، 
منذ أن  لم يترّدد،“بأن المعهد  معهد بالشراكة مع المدرسة الوطنية الفرنسية لإلدارة وبدعم من السفارة الفرنسية في لبنان،، التي يوّفرها ال”القيادة في زمن األزمات

لجهد لم هذا ا“، مبرزًا أن ”هي المساهمة في تعزيز الحوكمة المالّية وتطوير الكفايات السيما في إدارة المال العامي تأدية مهامه األساسية و ، ف1996تأسس عام 
 .”في المنطقة العربّيةيقتصر على تطوير القدرات في وزارة المال بل أيضًا في الدولة اللبنانية ككل وحتى 

فريق عمل المعهد في تقديم المساندة للوزارة في تنفيذ مشاريع تحديثية ورسم سياسات عامة عصرّية وتحديدًا تعّول كثيرًا على خبرات “شّدد على أن وزارة المال و 
ستثمار في ت الوظيفية كافة، وفي االة المال العام وللمستويافي تطوير القدرات البشرية السيما في إدار “، وكذلك على دوره ”ي تحديث منظومة الشراء العامف

 .”فتاح على العالمالشراكات واالن
مؤسسة  21، أصبح اليوم شريكًا ممّيزًا ألكثر من 1996ي عام التعاون المتمّيز للمعهد مع فرنسا، إذ بعد أن أنشئ كمشروع فرنسي لبنان“ولفت وزني إلى 

ن عالقة ثقة غير تقليدية، استطاعت، عبر الحوار المعهد والشركاء الفرنسييالعالقة بين “والحظ أن . ”طنّية لإلدارة في فرنساالو فرنسية، من أبرزها المدرسة 
 .”ب وظروف لبنان المتقّلبةوالتكامل، أن تنسج مشاريع مميزة رغم المحيط المعقّد والصع
إطالقها عام هذه اللقاءات شّكلت، منذ ورأى أن ”. بناني الفرنسيعملية لهذا التعاون الل ترجمة“ووصف اللقاءات المخّصصة للكوادر العليا في لبنان بأنها 

مشاركًا، لإلفادة من  116فرنسية، مساحة مشتركة لمجموعة من بالشراكة بين معهد باسل فليحان والمدرسة الوطنية الفرنسية لإلدارة وبدعم من السفارة ال 2010
دارة الالتجارب الفرنسية وتبادل الخبر   .”مال العامات في القيادة وا 

لتزام الحاضرين مشاركًا جديدًا إلى هذه المبادرة، التي تحمل عنوانًا مهّم جدًا هو القيادة في زمن األزمات، وال يسعني اال أن أحّيي ا 22م، ينضّم اليو “واضاف: 
 .”هنا ومبادرتهم للتعّمق في ُسبل إدارة األزمات وأدواتها

https://www.imlebanon.org/2020/02/19/ghazi-wazni-15/ 
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 اإلصالحيفوشيه: نقف إلى جانب لبنان لمساعدته على تحقيق المسار 

February 19, 2020 02:06 PM  
 

 
التشكيالت القضائية إذ ستولي انتباهًا خاصًا إلصالح آليات التعيينات و “د وسفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه على أهمية إصالح القضاء، مؤكدًا أن فرنسا دّ ش

 .الذي تأجل طويالً  تحقيق المسار اإلصالحي، مؤكدًا ان فرنسا تقف إلى جانب لبنان لمساعدته على ”تشكل شرطًا ألية استقاللية فعلية للقضاء
در العليا في القطاع العام: القيادة في زمن لقاءات الكوا“واشار فوشيه خالل اطالقه ووزير المال غازي وزني، في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي برنامج 

أن الحكومة تعتزم أيضًا تعزيز الشفافية “الفرنسية في لبنان، إلى  ةدارة وبدعم من السفار سية لإل، التي يوّفرها المعهد بالشراكة مع المدرسة الوطنية الفرن”األزمات
ثمة اقتراح قانون أمام مجلس النواب ساهم “، مذّكرًا بأن ”أمر أساسي“هذا المجال بأنه ، وصف اإلصالح في ”من خالل إصالح في العمق آلليات الشراء العام

 .”بغي اآلن إقراره سريعاً معهد باسل فليحان في إعداده وين
في هذا ” جية وطنيةوضع استراتي“وشّدد على أهمية ”. الحكومة أعلنت نيتها تفعيل ترسانتها لمكافحة الفساد، وهو مطلب أساسي لحركة االحتجاج“وقال إن 

 .”بانتباه كبير تعزيز آليات الرقابة المستقلة وهيئاتها، وهو ما تعهدته الحكومة وستتابعه فرنسا“المجال، إلى جانب 
عادة النظر في اإلطار القانوني الخاص بالشراء العام، وتعزيز استقاللية اله“أن  رواعتب يئات الرقابية بهدف هذه الورش الثالث، وهي تعزيز استقاللية القضاء وا 

 .”مكافحة الفساد، ستكون بمثابة إشارة واضحة إلى المواطنين اللبنانيين في ما يتعلق بإصالح الدولة
حات اإلطار القانوني هذه، من الضروري أيضًا تغيير األسلوب، لجهة إشراك المجتمع المدني في تحديد اإلصالحات الكبرى ومتابعة الفي موازاة إص“وتابع: 
 .”ها، بحيث يتم تعزيز الشفافية والتواصل في شأن عمل الوزاراتتنفيذ

ن حكوميين سيكون أساسيًا في بناء لبنان الغد. إن فرنسا تقف إلى جانب لبنان يكبيرة، ودوركم كمسؤول إن لبنان يواجه اليوم تحديات“وختم مخاطبًا المشاركين: 
ياًل، وفي تخفيف آثاره على الشعب اللبناني الذي ندرك تمامًا ما يعانيه جراء األزمة االقتصادية لمساعدته على تحقيق هذا المسار اإلصالحي الذي تأجل طو 

 .”نذ سنواتالتي يواجهها لبنان م
https://www.imlebanon.org/2020/02/19/bruno-fosher/ 
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 ق في معهد باسل فليحان أطل وزني

 "برنامج "لقاءات الكوادر العليا في القطاع العام
19-02-2020 | 13:24  

 
المالي واالقتصادي برنامج "لقاءات الكوادر  معهد باسل فليحان اء فيبرونو فوشيه اليوم األربع لبنان لدى فرنسا وسفير غازي وزني أطلق وزير المال الدكتور

، لبنان في السفارة الفرنسية وبدعم من وطنية الفرنسية لإلدارةالمدرسة ال في القطاع العام: القيادة في زمن األزمات"، التي يوّفرها المعهد بالشراكة معالعليا 
 فرنسا ة ومسؤولون كبار في السلكين العسكري واألمني. وفيما اشاد وزني بوقوفمن قياديي القطاع العام اللبناني. بينهم مديرون عامون وقضا 22ويشارك فيها 
قرار راهنا "هي تعزيز استقاللية ا لبنان شّدد فوشيه على أن أهم اإلصالحات التي يحتاج إليها في أزماته السياسّية والمالّية"، لبنان جانب الثابت "إلى لقضاء" وا 

ن تنفيذ هذه اإلصالحات سيشّكل "إشارة واضحة إلى المواطنين العام، و"تعزيز استقاللية الهيئات الرقابية بهدف مكافحة الفساد"، معتبرًا أ القانون الجديد للشراء
 ."اللبنانيين في ما يتعلق بإصالح الدولة

 
التي لطالما  فرنسا المالي واالقتصادي، مشيدًا بـ"التعاون الثابت مع فليحانمعهد باسل  زارة المال منوأبدى وزني في كلمته سروره بأن ُيطلق أول نشاط له في و 

، في تأدية مهامه األساسية وهي المساهمة في 1996وذّكر بأن المعهد "لم يترّدد، منذ أن تأسس عام ."  في أزماته السياسّية والمالّية لبنان انبوقفت إلى ج
يقتصر على تطوير القدرات في وزارة المال بل أيضًا في الدولة  مال العام"، مبرزًا أن "هذا الجهد لمتعزيز الحوكمة المالّية وتطوير الكفايات السيما في إدارة ال

  ."وحتى في المنطقة العربّيةاللبنانية ككل 
سياسات عامة عصرّية وتحديدًا على أن وزارة المال "تعّول كثيرًا على خبرات فريق عمل المعهد في تقديم المساندة للوزارة في تنفيذ مشاريع تحديثية ورسم  وشّدد

وظيفية كافة، وفي االستثمار في ي إدارة المال العام وللمستويات الفي تحديث منظومة الشراء العام"، وكذلك على دوره "في تطوير القدرات البشرية السيما ف
  ."الشراكات واالنفتاح على العالم

مؤسسة فرنسية، من  21ليوم شريكًا ممّيزًا ألكثر من ، أصبح ا1996، إذ بعد أن أنشئ كمشروع فرنسي لبناني عام فرنسا ولفت إلى "التعاون المتمّيز للمعهد مع
، أن ن عالقة ثقة غير تقليدية، استطاعت، عبر الحوار والتكاملوالحظ أن "العالقة بين المعهد والشركاء الفرنسيي ."فرنسا أبرزها المدرسة الوطنّية لإلدارة في

 ." المتقّلبة لبنان تنسج مشاريع مميزة رغم المحيط المعقّد والصعب وظروف
 2010"ترجمة عملية لهذا التعاون اللبناني الفرنسي". ورأى أن هذه اللقاءات شّكلت، منذ إطالقها عام  بأنها لبنان اءات المخّصصة للكوادر العليا فيووصف اللق
مشاركًا، لإلفادة من التجارب  116حة مشتركة لمجموعة من ، مساالسفارة الفرنسية وبدعم من المدرسة الوطنية الفرنسية لإلدارةو  فليحانمعهد باسل  بالشراكة بين

دارة المال العام   ."الفرنسية وتبادل الخبرات في القيادة وا 
ضرين يادة في زمن األزمات، وال يسعني اال أن أحّيي التزام الحامشاركًا جديدًا إلى هذه المبادرة، التي تحمل عنوانًا مهّم جدًا هو الق 22واضاف: "اليوم، ينضّم 

    ."اتهاهنا ومبادرتهم للتعّمق في ُسبل إدارة األزمات وأدو 
 

في تأسيسه، ومعتبرًا أنه "سرعان ما تحّول مؤسسة مرجعية  فرنسا أما السفير فوشيه، فأشاد "باستمرار المعهد في تنظيم برنامج لقاءات الكوادر العليا"، مذكرًا بدور
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مسكه "جودة عمل المعهد تعود إلى توغيرها من الدول والمؤسسات الدولية". واعتبر أن  لفرنسا وشريكًا ممتازًا وأهاًل للثقة في مجال تدريب كبار الموظفين،
لى احترافية فريق عمله  ."بالمصلحة العامة وا 

 لبنان يا تحت عنوان "القيادة في زمن األزمات" تأتي في وقت "وضعت حركة االحتجاج الشعبية غير المسبوقة التي يشهدهاوالحظ فوشيه أن لقاءات الكوادر العل
ين قويتين ومشروعتين، هما الشفافية والقدرة على مساءلة تشرين األول إصالح الحوكمة العامة في صلب مطالبها، وتحديدًا في ما يتعلق بنقطت 17نذ م

 ."المسؤولين الحكوميين
ورأى أن "الوضع  ."لبنان لمؤسسات والحوكمة فيفي هذه المرحلة "ِلما عرف عنه من توجه إصالحي والتزامه تعزيز ا معهد باسل فليحان وشدد على أهمية دور

  ."العامة في العمق على مستويات عدة لنت عزمها على إصالح الحوكمةاليوم مؤاٍت لذلك نظرًا إلى أن الحكومة أع
تشكل شرطًا ألية ستولي انتباهًا خاصًا إلصالح آليات التعيينات والتشكيالت القضائية إذ  "فرنسا ؤكدًا أنوشّدد في هذا اإلطار على أهمية إصالح القضاء، م

  ."علية للقضاءاستقاللية ف
ذ اشار من جهة ثانية إلى "أن الحكومة تعتزم أيضًا تعزيز الشفافية م ن خالل إصالح في العمق آلليات الشراء العام"، وصف اإلصالح في هذا المجال بأنه وا 
 ." غي اآلن إقراره سريعاً في إعداده وينب معهد باسل فليحان "أمر أساسي"، مذّكرًا بأن "ثمة اقتراح قانون أمام مجلس النواب ساهم

وطنية" في هذا  وقال إن "الحكومة أعلنت نيتها تفعيل ترسانتها لمكافحة الفساد، وهو مطلب أساسي لحركة االحتجاج". وشّدد على أهمية "وضع استراتيجية
 ."بانتباه كبير فرنسا المجال، إلى جانب "تعزيز آليات الرقابة المستقلة وهيئاتها، وهو ما تعهدته الحكومة وستتابعه

عادة النظ ر في اإلطار القانوني الخاص بالشراء العام، وتعزيز استقاللية الهيئات الرقابية بهدف واعتبر أن "هذه الورش الثالث، وهي تعزيز استقاللية القضاء وا 
 ."إشارة واضحة إلى المواطنين اللبنانيين في ما يتعلق بإصالح الدولة مكافحة الفساد، ستكون بمثابة

ة إشراك المجتمع المدني في تحديد اإلصالحات الكبرى ومتابعة اة إصالحات اإلطار القانوني هذه، من الضروري أيضًا تغيير األسلوب، لجهوتابع: "في مواز 
  ."ل الوزاراتتنفيذها، بحيث يتم تعزيز الشفافية والتواصل في شأن عم

 لبنان قف إلى جانبت فرنسا الغد. إن لبنان سؤولين حكوميين سيكون أساسيًا في بناءيواجه اليوم تحديات كبيرة، ودوركم كم لبنان وختم مخاطبًا المشاركين: "إن
الذي ندرك تمامًا ما يعانيه جراء األزمة االقتصادية لمساعدته على تحقيق هذا المسار اإلصالحي الذي تأجل طوياًل، وفي تخفيف آثاره على الشعب اللبناني 

 ." منذ سنوات لبنان التي يواجهها
https://www.lebanon24.com/news/lebanon/675313/وزني-أطلق-في-معهد-باسل-فليحان-برنامج-لقاءات-الكواد 
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 حان برنامج القيادة في زمن االزمات...وزني أطلق من معهد باسل فلي

 وهيئات الرقابة إشارة واضحة لالصالحوفوشيه: تعزيز استقاللية القضاء 
 

 
 

شكيالت القضائية إذ ّدد سفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه على أهمية إصالح القضاء، مؤكدًا أن فرنسا ستولي انتباهًا خاصًا إلصالح آليات التعيينات والتش
 . شرطًا ألية استقاللية فعلية للقضاء تشكل

 
ذ اشار، خالل اطالقه ووزير المال واالقتصادي برنامج "لقاءات الكوادر العليا في القطاع العام: القيادة في زمن  غازي وزني في معهد باسل فليحان المالي وا 

آلليات الشراء العام، وصف اإلصالح في هذا المجال بأنه "أمر أساسي"،  األزمات"، إلى أن الحكومة تعتزم أيضًا تعزيز الشفافية من خالل إصالح في العمق
 ". نواب ساهم معهد باسل فليحان في إعداده وينبغي اآلن إقراره سريعاً ًا بأن "ثمة اقتراح قانون أمام مجلس المذّكر 

 
عادة النظر في اإلطار الق انوني الخاص بالشراء العام، وتعزيز استقاللية الهيئات الرقابية بهدف واعتبر أن هذه الورش الثالث، وهي تعزيز استقاللية القضاء وا 

 .ى المواطنين اللبنانيين في ما يتعلق بإصالح الدولةة الفساد، ستكون بمثابة إشارة واضحة إلمكافح
  

رى ومتابعة تنفيذها، بحيث يتم تعزيز الشفافية وراى فوشيه أنه من الضروري أيضًا تغيير األسلوب، لجهة إشراك المجتمع المدني في تحديد اإلصالحات الكب
 . توالتواصل في شأن عمل الوزارا

 
لق أول نشاط له في وزارة المال من معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، مشيدًا بالتعاون الثابت مع فرنسا التي لطالما من جهته، أبدى وزني سروره بأن ُيط

 .  سّية والمالّيةوقفت إلى جانب لبنان في أزماته السيا
 

في تنفيذ مشاريع تحديثية ورسم سياسات عامة عصرّية وتحديدًا  ق عمل المعهد في تقديم المساندة للوزارةوشّدد على أن وزارة المال تعّول كثيرًا على خبرات فري
ال العام وللمستويات الوظيفية كافة، وفي االستثمار في في تحديث منظومة الشراء العام، وكذلك على دوره "في تطوير القدرات البشرية السيما في إدارة الم

 على العالم". الشراكات واالنفتاح
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/502158/وزني-أطلق-من-معهد-باسل-فليحان-برنامج-القيادة-في-زم/ar 
 

 
 
 

https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/502158/وزني-أطلق-من-معهد-باسل-فليحان-برنامج-القيادة-في-زم/ar
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 لفرنسي: تعزيز استقاللية القضاء والهيئات الرقابية إشارة واضحة لالصالحغازي وزني أطلق برنامج "القيادة في زمن األزمات".. السفير ا

 
صادي، برنامج "لقاءات الكوادر العليا في القطاع العام: المالي واالقت معهد باسل فليحان، اليوم في برونو فوشيهوسفير فرنسا  غازي وزني وزير المالأطلق 

من قياديي  22ويشارك فيها  ن السفارة الفرنسية في لبنان،القيادة في زمن األزمات"، التي يوفرها المعهد بالشراكة مع المدرسة الوطنية الفرنسية لإلدارة وبدعم م
 لون كبار في السلكين العسكري واألمني.القطاع العام اللبناني، بينهم مديرون عامون وقضاة ومسؤو 

التي يحتاج إليها لبنان راهنا هي  وفيما اشاد وزني بوقوف فرنسا الثابت "إلى جانب لبنان في أزماته السياسية والمالية"، شدد فوشيه على أن "أهم اإلصالحات
قرار القانون الجديد للشراء العام وتعزيز استقالل اله تبرا أن "تنفيذ هذه اإلصالحات سيشكل يئات الرقابية بهدف مكافحة الفساد"، معتعزيز استقالل القضاء وا 

 "إشارة واضحة إلى المواطنين اللبنانيين في ما يتعلق بإصالح الدولة".
الثابت مع فرنسا التي لطالما في كلمته سروره بأن يطلق أول نشاط له في وزارة المال من معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، مشيدا بـ"التعاون وأبدى وزني 
وهي المساهمة في تعزيز ، في تأدية مهماته األساسية 1996جانب لبنان في أزماته السياسية والمالية". وذكر بأن المعهد "لم يتردد، منذ تأسس عام وقفت إلى 

مال بل أيضا في الدولة م يقتصر على تطوير القدرات في وزارة الالحوكمة المالية وتطوير الكفايات وال سيما في إدارة المال العام"، مبرزا أن "هذا الجهد ل
 اللبنانية ككل وحتى في المنطقة العربية".

عمل المعهد في تقديم المساندة الى الوزارة في تنفيذ مشاريع تحديثية ورسم سياسات عامة عصرية  وشدد على أن وزارة المال "تعول كثيرا على خبرات فريق
في تطوير القدرات البشرية وال سيما في إدارة المال العام وللمستويات الوظيفية كافة، وفي نظومة الشراء العام"، وكذلك على دوره "وتحديدا في تحديث م

 فتاح على العالم".االستثمار في الشراكات واالن
سسة فرنسية، مؤ  21أصبح اليوم شريكا مميزا ألكثر من ، 1996لبناني عام  -ولفت إلى "التعاون المتميز للمعهد مع فرنسا، إذ بعدما أنشئ كمشروع فرنسي 

قة غير تقليدية، استطاعت، عبر الحوار والتكامل، أن من أبرزها المدرسة الوطنية لإلدارة في فرنسا". والحظ أن "العالقة بين المعهد والشركاء الفرنسيين عالقة ث
 تقلبة".تنسج مشاريع مميزة رغم المحيط المعقد والصعب وظروف لبنان الم

 الفرنسي". ورأى أن هذه اللقاءات شكلت، منذ إطالقها عام -العليا في لبنان بأنها "ترجمة عملية لهذا التعاون اللبناني  ووصف اللقاءات المخصصة للكوادر
 مشاركا لإلفادة من 116تركة لمجموعة من ، بالشراكة بين معهد باسل فليحان والمدرسة الوطنية الفرنسية لإلدارة، وبدعم من السفارة الفرنسية، مساحة مش2010

دارة المال العام".  التجارب الفرنسية وتبادل الخبرات في القيادة وا 
بادرة، التي تحمل عنوانا مهما جدا هو القيادة في زمن األزمات، وال يسعني اال أن أحيي التزام الحاضرين مشاركا جديدا إلى هذه الم 22واضاف: "اليوم، ينضم 

 اتها".رتهم للتعمق في سبل إدارة األزمات وأدو هنا ومباد
 
 

تأسيسه، ومعتبرا أنه "سرعان ما تحول مؤسسة بدوره اشاد السفير الفرنسي "باستمرار المعهد في تنظيم برنامج لقاءات الكوادر العليا"، مذكرا بدور فرنسا في 
 سا وغيرها من الدول والمؤسسات الدولية".مرجعية في مجال تدريب كبار الموظفين، وشريكا ممتازا وأهال للثقة لفرن

لى احتراف فريق عمله".واعتبر   أن "جودة عمل المعهد تعود إلى تمسكه بالمصلحة العامة وا 

https://www.aljadeed.tv/arabic/listing/tag?tag=وزير%20المال
https://www.aljadeed.tv/arabic/listing/tag?tag=وزير%20المال
https://www.aljadeed.tv/arabic/listing/tag?tag=غازي%20وزني
https://www.aljadeed.tv/arabic/listing/tag?tag=غازي%20وزني
https://www.aljadeed.tv/arabic/listing/tag?tag=برونو%20فوشيه
https://www.aljadeed.tv/arabic/listing/tag?tag=برونو%20فوشيه
https://www.aljadeed.tv/arabic/listing/tag?tag=معهد%20باسل%20فليحان
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26 | P a g e  
 

ا لبنان ر العليا تحت عنوان "القيادة في زمن األزمات" تأتي في وقت "وضعت حركة االحتجاج الشعبية غير المسبوقة التي يشهدهوالحظ فوشيه أن لقاءات الكواد
ة في صلب مطالبها، وتحديدا في ما يتعلق بنقطتين قويتين ومشروعتين، هما الشفافية والقدرة على مساءلة تشرين األول إصالح الحوكمة العام 17منذ 

 ين الحكوميين".المسؤول
 يز المؤسسات والحوكمة في لبنان". ورأى أن "الوضعوشدد على "أهمية دور معهد باسل فليحان في هذه المرحلة "لما عرف عنه من توجه إصالحي والتزامه تعز 

 اليوم مؤات لذلك نظرا إلى أن الحكومة أعلنت عزمها على إصالح الحوكمة العامة في العمق على مستويات عدة".
إذ تشكل شرطا ألي استقالل فعلي دد على "أهمية إصالح القضاء"، مؤكدا أن فرنسا "ستولي انتباها خاصا إلصالح آليات التعيينات والتشكيالت القضائية وش

 للقضاء".
ذ اشا المجال بأنه "أمر أساسي"، مذكرا  ر إلى "أن الحكومة تعتزم أيضا تعزيز الشفافية عبر إصالح في العمق آلليات الشراء العام"، وصف اإلصالح في هذاوا 

 غي اآلن إقراره سريعًا".بأن "ثمة اقتراح قانون أمام مجلس النواب ساهم معهد باسل فليحان في إعداده وينب
جية وطنية" في أعلنت نيتها تفعيل ترسانتها لمكافحة الفساد، وهو مطلب أساسي لحركة االحتجاج". وشدد على أهمية "وضع استراتي وقال فوشيه إن "الحكومة

 رنسا بانتباه كبير".هذا المجال، إلى جانب "تعزيز آليات الرقابة المستقلة وهيئاتها، وهو ما تعهدته الحكومة وستتابعه ف
عادة النظر في اإلطار القانوني الخاص بالشراء العام، وتعزيز استقالل الهيئات الر واعتبر أن "هذه الورش الثال قابية بهدف مكافحة ث: تعزيز استقالل القضاء وا 

 الفساد، ستكون بمثابة إشارة واضحة إلى المواطنين اللبنانيين الصالح الدولة".
ًا تغيير األسلوب، لجهة إشراك المجتمع المدني في تحديد اإلصالحات الكبرى ومتابعة اة إصالحات اإلطار القانوني هذه، من الضروري أيضوتابع: "في مواز 

 لشفافية والتواصل في شأن عمل الوزارات".تنفيذها، بحيث يتم تعزيز ا
ن فرنسا تقف إلى جانب لبنان لين حكوميين سيكون أساسيا في بناء لبنان الغد. إوختم الشفير الفرنسي "إن لبنان يواجه اليوم تحديات كبيرة، ودوركم كمسؤو 

الشعب اللبناني الذي ندرك تماما ما يعانيه جراء األزمة االقتصادية لمساعدته على تحقيق هذا المسار اإلصالحي الذي تأجل طويال، وفي تخفيف آثاره على 
 التي يواجهها لبنان منذ سنوات".

 
 

ي فرنسا ايزابيل كومبارنو، فأشارت في كلمتها إلى أن عدد اللبنانيين المتخرجين من المدرسة يبلغ العالقات الخارجية في المدرسة الوطنية لإلدارة فأما مديرة 
ة الدولة لشؤون اإلصالح أن "التعاون الطويل األمد مع معهد باسل فليحان يشكل حجز الزاوية في التعاون مع لبنان، إلى جانب التعاون مع وزار ، مذكرة ب186

 لإلدارة في لبنان".اإلداري والمعهد الوطني 
 علق بمواضيع الحوكمة وأداء الدولة ومؤسساتها".وأشارت إلى أن برنامج لقاءات الكوادر العليا "أعد من األساس ليكون مساحة تبادل في ما يت

النسبة إلى المواطنين على المستوى ها في وضع السياسات العامة، تبدو اليوم اولوية بواضافت أن "التحديات المتعلقة بعمل اإلدارة العامة وتنظيمها ودور 
 عن التحّول في عمل الدولة ودورها في اإلبتكار وتصميم السياسات العامة". العالمي"، الفتة إلى أن "الحديث اليوم لم يعد عن تحديث اإلدارة العامة بل

ب أن تكون قادرة على مواجهة األزمات وعلى استباقها وتوفير ليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن اإلدارة العامة يجوشددت على أن "التطورات الدولية تظهر ا
 مية الحوار بين مسؤولي اإلدارة العامة والخبراء المتخصصين في مختلف المجاالت".األدوات والمؤهالت الضرورية لذلك"، مشددة على "أه

 
 

لمتها بتاريخ المعهد، مشّددًة على دوره في اإلصالحات. واعتبرت أن "ما فليحان المالي واإلقتصادي لمياء المبض بساط في كالى ذلك ذكرت رئيسة معهد باسل 
 من الجميع العمل على مواجهة وضع هّش غير مسبوق وتحديات متشابكة ال يمكن توقعها". يواجهه لبنان باستمرار من أزمات يتطلب

فاظ على التماسك وعلى البلد، واستباق المستقبل، ووضع الخطط للخروج من لعام في الواجهة، إذ تقع عليهم أوال مسؤولية الحورأت أن "دور قياديي القطاع ا
عادة مناخ الثقة، وخدمة المواطنين بأفضل طريقة".األزمة الراهنة، وتصحيح وضع المالية ا طالق الحركة االقتصادية مجددا، وا   لعامة وا 

 ل "القيادة في زمن األزمات".ية، عِقد اللقاء األول من سلسلة اللقاءات، يتناو وبعد الجلسة االفتتاح
اهية األزمات وسبل نشوئها وتطورها والتخطيط لمواجهتها والتنظيم للوقاية وتركز هذه الورشة التي تستمر إلى غد بإدارة الخبيرة نتالي مارون، على "تحديد م

 وقات األزمة.نياتها، وتعزيز قدرة القياديين على التواصل في أمنها، إضافة إلى مبادئ إدارة األزمة وتق
 والذكاء العاطفي"، ويديرها الخبير تييري بولميه. منه بعنوان "تثبيت الكفايات القيادية: الحزم 19آذار المقبل و 18أما الورشة االثانية فتقام في 

اإلنتاجية في العمل، ويكتشف خاللها المشاركون قدراتهم الذاتية على إدارة عواطفهم بما يؤّثر  وتركز هذه الورشة على أهمية الحزم في القيادة ومدى تأثيره على
ين وصواًل إلى تحقيق التوازن بين المرونة ي التعبير عن رأيهم وكيفية االصغاء إلى آراء اآلخر ايجابًا في بناء عالقة ثقة مع الزمالء. كذلك يطّورون طريقتهم ف

 والحزم.
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 منه، تعقد الورشة الثالثة، وتتناول "التواصل في زمن األزمات"، مع الخبير دافيد فروهرايب، وتهدف إلى تنمية قدرات المشاركين على فهم 29ن ونيسا 28وفي 
 المؤسسات على العمل وزعزعة أدائها الداخلي وسمعتها.إلعالم مع األزمات وتأثير التعامل السلبي في قدرة سبل تعامل وسائل ا

 مشاركون على عدد من تقنيات التعامل مع األزمات بشكل ايجابي وتقنيات التواصل في مواجهة المواقف الصعبة.وسيطلع ال
https://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/1902202079 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/1902202079
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 فوشيه: فرنسا ستساعد لبنان لتنفيذ اإلصالحات

19/02/2020  
0 

 
 .ات العمل في لبنانأولوي ضمن من اإلصالحات وضعت األول، تشرين 17 منذ اإلحتجاجية الحركة أن فوشيه، برونو لبنانأكد السفير الفرنسي في 

، أن الحكومة ”معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي“في ” زمن األزمات في القيادة – العام القطاعلقاءات الكوادر العليا في “فتتاح برنامج وقال فوشيه، خالل إ
 .مطالبة بتنفيذ اإلصالحات، وسماع مطالب الشعب

دخال المجتمع المدني دًا، وهو ما يحّتم مراجعة عمل القضاء، وأشار السفير الفرنسي، إلى أن العدالة مهمة ج ويجب إعتماد الشفافية، وتغيير طريقة العمل، وا 
 .نفيذ اإلصالحاتلت

 .”المطلوبة اإلصالحات لتنفيذ لبنان ستساعد فرنسالبنان يواجه تحديات كبيرة، و“وختم فوشيه خالل المؤتمر الذي حضره وزير المال غازي وزني بالقول: 
اللقاءات المتواصلة في المعهد، دليل على قوة ، ساعد لبنان في العديد من المجاالت، وقال إن ”حان المالي واإلقتصاديمعهد باسل فلي“وأكد وزني بدوره، أن 

 .العالقة بين فرنسا ولبنان
https://lebanoneconomy.net/فوشيه-فرنسا-ستساعد-لبنان-لتنفيذ-اإلصل/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lebanoneconomy.net/
https://lebanoneconomy.net/
https://lebanoneconomy.net/%d9%81%d9%88%d8%b4%d9%8a%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7-%d8%b3%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d9%84/#respond
https://lebanoneconomy.net/wp-content/uploads/2020/02/foshe.jpeg
https://lebanoneconomy.net/فوشيه-فرنسا-ستساعد-لبنان-لتنفيذ-الإصل/
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 ام""لقاءات الكوادر العليا في القطاع الع وزنــي يطلق برنامج

 
 

Wednesday, February 19, 2020 
عليا في القطاع العام: أطلق وزير المال غازي وزني وسفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه في "معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي" برنامج "لقاءات الكوادر ال

من قياديي  22الفرنسية في لبنان، ويشارك فيها عم من السفارة وبدالقيادة في زمن األزمات"، التي يوّفرها المعهد بالشراكة مع "المدرسة الوطنية الفرنسية لإلدارة" 
"إلى جانب لبنان في  القطاع العام اللبناني، بينهم مديرون عامون وقضاة ومسؤولون كبار في السلَكين العسكري واألمني. وفيما أشاد وزني بوقوف فرنسا الثابت

قرار القانون الجديد للشراء العام، صالحات التي ياإل أزماته السياسّية والمالّية"، شّدد فوشيه على أن أهم حتاج إليها لبنان راهنًا "هي تعزيز استقاللية القضاء" وا 
نانيين في ما يتعلق و"تعزيز استقاللية الهيئات الرقابية بهدف مكافحة الفساد"، معتبرًا أن تنفيذ هذه اإلصالحات سيشّكل "إشارة واضحة إلى المواطنين اللب

 ولة.الدبإصالح 
 

بت مع فرنسا حدث وزني معربًا عن سروره بأن ُيطلق أول نشاط له في وزارة المال من "معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي"، مشيدًا بـ"التعاون الثاوت وزني:
  التي طالما وقفت إلى جانب لبنان في أزماته السياسّية والمالّية".

تأدية مهامه األساسية وهي المساهمة في تعزيز الحوكمة المالّية وتطوير الكفايات ال سيما في إدارة  ، في1996س عام تأسوذّكر بأن المعهد "لم يترّدد، منذ أن 
 ."العربّية المال العام"، مبرزًا أن "هذا الجهد لم يقتصر على تطوير القدرات في وزارة المال بل أيضًا في الدولة اللبنانية ككل وحتى في المنطقة

"تعّول كثيرًا على خبرات فريق عمل المعهد في تقديم المساندة للوزارة في تنفيذ مشاريع تحديثية ورسم سياسات عامة عصرّية وتحديدًا  أن وزارة الماللى وشّدد ع
الستثمار في ية كافة، وفي اظيففي تحديث منظومة الشراء العام"، وكذلك على دوره "في تطوير القدرات البشرية ال سيما في إدارة المال العام وللمستويات الو 

 ."الشراكات واالنفتاح على العالم
 

مؤسسة فرنسية، من  21، أصبح اليوم شريكًا ممّيزًا ألكثر من 1996ولفت إلى "التعاون المتمّيز للمعهد مع فرنسا، إذ بعد أن أنشئ كمشروع فرنسي لبناني عام 
لمعهد والشركاء الفرنسيين عالقة ثقة غير تقليدية، استطاعت، عبر الحوار والتكامل، أن "العالقة بين اأن أبرزها المدرسة الوطنّية لإلدارة في فرنسا". والحظ 

 ."تنسج مشاريع مميزة رغم المحيط المعقّد والصعب وظروف لبنان المتقّلبة
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 2010هذه اللقاءات شّكلت، منذ إطالقها عام نسي". ورأى أن لفر ووصف اللقاءات المخّصصة للكوادر العليا في لبنان بأنها "ترجمة عملية لهذا التعاون اللبناني ا
مشاركًا، لإلفادة من التجارب  116بالشراكة بين معهد باسل فليحان والمدرسة الوطنية الفرنسية لإلدارة وبدعم من السفارة الفرنسية، مساحة مشتركة لمجموعة من 

دارة المال الع  ."امالفرنسية وتبادل الخبرات في القيادة وا 
 

ن مشاركًا جديدًا إلى هذه المبادرة، التي تحمل عنوانًا مهّم جدًا هو القيادة في زمن األزمات، وال يسعني إال أن أحّيي التزام الحاضري 22م، ينضّم وأضاف: اليو 
 .هنا ومبادرتهم للتعّمق في ُسبل إدارة األزمات وأدواتها

 
ج لقاءات الكوادر العليا"، مذّكرًا بدور فرنسا في تأسيسه، ومعتبرًا أنه "سرعان ما تحّول مؤسسة في تنظيم برنامهد أما السفير فوشيه، فأشاد "باستمرار المع :فوشيه

مل المعهد تعود إلى مرجعية في مجال تدريب كبار الموظفين، وشريكًا ممتازًا وأهاًل للثقة لفرنسا وغيرها من الدول والمؤسسات الدولية". واعتبر أن "جودة ع
لى احترافية فريق عمله المصلحة العامةه بتمسك  ."وا 

 
التي يشهدها لبنان والحظ فوشيه أن لقاءات الكوادر العليا تحت عنوان "القيادة في زمن األزمات" تأتي في وقت "وضعت حركة االحتجاج الشعبية غير المسبوقة 

قويتين ومشروعتين، هما الشفافية والقدرة على مساءلة يتعلق بنقطتين ما تشرين األول إصالح الحوكمة العامة في صلب مطالبها، وتحديدًا في  17منذ 
 ."المسؤولين الحكوميين

 
ورأى أن  وشدد على أهمية دور "معهد باسل فليحان" في هذه المرحلة "ِلما عرف عنه من توجه إصالحي والتزامه تعزيز المؤسسات والحوكمة في لبنان".

 ."ت عزمها على إصالح الحوكمة العامة في العمق على مستويات عدةن الحكومة أعلنى أ"الوضع اليوم مؤاٍت لذلك نظرًا إل
 

ة إذ تشكل شرطًا ألي وشّدد في هذا اإلطار على "أهمية إصالح القضاء"، مؤكدًا أن "فرنسا ستولي انتباهًا خاصًا إلصالح آليات التعيينات والتشكيالت القضائي
 ."استقاللية فعلية للقضاء

 
 

ذ أش لى "أن الحكومة تعتزم أيضًا تعزيز الشفافية من خالل إصالح في العمق آلليات الشراء العام"، وصف اإلصالح في هذا المجال بأنه من جهة ثانية إار وا 
 .""أمر أساسي"، مذّكرًا بأن "ثمة اقتراح قانون أمام مجلس النواب ساهم "معهد باسل فليحان" في إعداده وينبغي اآلن إقراره سريعاً 

 
ة أعلنت نّيتها تفعيل ترسانتها لمكافحة الفساد، وهو مطلب أساسي لحركة االحتجاج". وشّدد على أهمية "وضع استراتيجية وطنية" في هذا قال إن "الحكومو 

 ."المجال، إلى جانب "تعزيز آليات الرقابة المستقلة وهيئاتها، وهو ما تعّهدته الحكومة وستتابعه فرنسا بانتباه كبير
 
عادة النظر في اإلطار القانوني الخاص بالشراء العام، وتعزيز استقاللية الهيئات الرقابية بهدأن "هذه الورش بر واعت ف الثالث، وهي تعزيز استقاللية القضاء وا 

 ."مكافحة الفساد، ستكون بمثابة إشارة واضحة إلى المواطنين اللبنانيين في ما يتعلق بإصالح الدولة
 

قانوني هذه، من الضروري أيضًا تغيير األسلوب، لجهة إشراك المجتمع المدني في تحديد اإلصالحات الكبرى ومتابعة حات اإلطار الإصالوتابع: في موازاة 
 .تنفيذها، بحيث يتم تعزيز الشفافية والتواصل في شأن عمل الوزارات

ن الغد. إن فرنسا تقف إلى جانب لبنان لمساعدته على تحقيق  في بناء لبناسياً وختم: يواجه لبنان اليوم تحديات كبيرة، ودوركم كمسؤولين حكوميين سيكون أسا
لتي يواجهها لبنان منذ هذا المسار اإلصالحي الذي تأّجل طوياًل، وفي تخفيف آثاره على الشعب اللبناني الذي ندرك تمامًا ما يعانيه جراء األزمة االقتصادية ا

 .سنوات
سة الوطنية لإلدارة في فرنسا إيزابيل كومبارنو، فأشارت في كلمتها إلى أن "عدد اللبنانيين المتخّرجين من ارجية في المدر الخأما مديرة العالقات  :كومبارنو

دولة ال "، مذّكرًة بأن "التعاون الطويل األمد مع "معهد باسل فليحان" يشّكل حجز الزاوية في التعاون مع لبنان، إلى جانب التعاون مع وزارة186المدرسة يبلغ 
 ."صالح اإلداري واالمعهد الوطني لإلدارة في لبنانلشؤون اإل

 
ساتها". وأضافت أن وأشارت إلى أن برنامج لقاءات الكوادر العليا "ُأِعدَّ من األساس ليكون مساحة تبادل في ما يتعلق بمواضيع الحوكمة وأداء الدولة ومؤس
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سياسات العامة، تبدو اليوم أولوية بالنسبة إلى المواطنين على المستوى العالمي"، الفتًة إلى ورها في وضع الود "التحديات المتعلقة بعمل اإلدارة العامة وتنظيمها
 ."أن "الحديث اليوم لم َيعد عن تحديث اإلدارة العامة بل عن التحّول في عمل الدولة ودورها في االبتكار وتصميم السياسات العامة

 
 

ثر من أي وقت مضى، أن اإلدارة العامة يجب أن تكون قادرة على مواجهة األزمات وعلى استباقها وتوفير ُتظهر اليوم أكية وشددت على أن "التطورات الدول
 ."األدوات والمؤهالت الضرورية لذلك"، مشددًة على "أهمية الحوار بين مسؤولي اإلدارة العامة والخبراء المتخصصين في مختلف المجاالت

 
المالي واالقتصادي" لمياء المبّيض بساط في كلمتها بتاريخ المعهد، مشّددًة على دوره في اإلصالحات. واعتبرت أن د باسل فليحان معهوذّكرت رئيسة " :بساط

 .""ما يواجهه لبنان باستمرار من أزمات يتطلب من الجميع العمل على مواجهة وضع هّش غير مسبوق وتحديات متشابكة ال يمكن توقعها
 

م في الواجهة، إذ تقع عليهم أواًل مسؤولية الحفاظ على التماسك وعلى البلد، واستباق المستقبل، ووضع الخطط للخروج من يي القطاع العايادورأت أن "دور ق
عادة مناخ الثقة، وخدمة المواطنين بأفضل طريقة طالق الحركة االقتصادية مجددًا، وا   ."األزمة الراهنة، وتصحيح وضع المالية العامة وا 

 
لى غد بعد الجلسة االفتتاحية، ُعِقد اللقاء األول من سلسلة اللقاءات، ويتناول "القيادة في زمن األزمات". وترّكز هذه الورشة التي تستمر إو  :لعمل األولىة اورش

ضافة إلى مبادئ إدارة لوقاية منها، إم لالخميس بإدارة الخبيرة نتالي مارون، على تحديد ماهية األزمات وكيفية نشوئها وتطّورها والتخطيط لمواجهتها والتنظي
 .األزمة وتقنياتها، وتعزيز قدرة القياديين على التواصل في أوقات األزمة

 
ة ورشوترّكز هذه ال  .آذار المقبل بعنوان "تثبيت الكفايات القيادية: الحزم والذكاء العاطفي"، ويديرها الخبير تييري بولميه 19و 18أما الورشة االثانية فتقام في 

 في بناء حزم في القيادة ومدى تأثيره على اإلنتاجية في العمل، ويكتشف خاللها المشاركون قدراتهم الذاتية على إدارة عواطفهم بما يؤّثر إيجاباً على أهمية ال
 .ين المرونة والحزمحقيق التوازن بى تعالقة ثقة مع الزمالء. كذلك يطّورون طريقتهم في التعبير عن رأيهم وكيفية اإلصغاء إلى آراء اآلخرين وصواًل إل

 
التواصل في زمن األزمات" مع الخبير دافيد فروهرايب، وتهدف إلى تنمية قدرات المشاركين على فهم "  نيسان، ُتعَقد الورشة الثالثة، وتتناول 29و 28وفي  

دائها الداخلي وسمعتها. وسيّطلع المشاركون على العمل وزعزعة ألى كيفية تعاطي وسائل اإلعالم مع األزمات وتأثير التعاطي السلبي في قدرة المؤسسات ع
 .عدد من تقنيات التعامل مع األزمات بشكل إيجابي وتقنيات التواصل في مواجهة المواقف الصعبة

https://alloubnania.com/Newsdet.aspx?id=396790 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://alloubnania.com/Newsdet.aspx?id=396790
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 فوشيه: لتعزيز استقاللية القضاء والهيئات الرقابية

 
 

اليوم األربعاء في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي برنامج "لقاءات الكوادر أطلق وزير المال الدكتور غازي وزني وسفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه 
ة وبدعم من السفارة الفرنسية في لبنان، المدرسة الوطنية الفرنسية لإلدار  العليا في القطاع العام: القيادة في زمن األزمات"، التي يوّفرها المعهد بالشراكة مع

ع العام اللبناني. بينهم مديرون عامون وقضاة ومسؤولون كبار في السلكين العسكري واألمني. وفيما اشاد وزني بوقوف فرنسا من قياديي القطا 22ويشارك فيها 
قرار  م اإلصالحات التي يحتاج إليها لبنان راهنا "هي تعزيز استقاللية القضاء"والمالّية"، شّدد فوشيه على أن أهالثابت "إلى جانب لبنان في أزماته السياسّية  وا 

ن شارة واضحة إلى المواطنيالقانون الجديد للشراء العام، و"تعزيز استقاللية الهيئات الرقابية بهدف مكافحة الفساد"، معتبرًا أن تنفيذ هذه اإلصالحات سيشّكل "إ
 الدولة".اللبنانيين في ما يتعلق بإصالح 

مال من معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، مشيدًا بـ"التعاون الثابت مع فرنسا التي لطالما وأبدى وزني في كلمته سروره بأن ُيطلق أول نشاط له في وزارة ال
، في تأدية مهامه األساسية وهي المساهمة في 1996د "لم يترّدد، منذ أن تأسس عام وقفت إلى جانب لبنان في أزماته السياسّية والمالّية". وذّكر بأن المعه

ة تطوير الكفايات السيما في إدارة المال العام"، مبرزًا أن "هذا الجهد لم يقتصر على تطوير القدرات في وزارة المال بل أيضًا في الدولتعزيز الحوكمة المالّية و 
 العربّية". اللبنانية ككل وحتى في المنطقة

رة في تنفيذ مشاريع تحديثية ورسم سياسات عامة عصرّية وتحديدًا لمال "تعّول كثيرًا على خبرات فريق عمل المعهد في تقديم المساندة للوزاوشّدد على أن وزارة ا
ي االستثمار في عام وللمستويات الوظيفية كافة، وففي تحديث منظومة الشراء العام"، وكذلك على دوره "في تطوير القدرات البشرية السيما في إدارة المال ال

 الشراكات واالنفتاح على العالم".
مؤسسة فرنسية، من  21، أصبح اليوم شريكًا ممّيزًا ألكثر من 1996تمّيز للمعهد مع فرنسا، إذ بعد أن أنشئ كمشروع فرنسي لبناني عام ولفت إلى "التعاون الم

والتكامل، أن  المعهد والشركاء الفرنسيين عالقة ثقة غير تقليدية، استطاعت، عبر الحواري فرنسا". والحظ أن "العالقة بين أبرزها المدرسة الوطنّية لإلدارة ف
 تنسج مشاريع مميزة رغم المحيط المعقّد والصعب وظروف لبنان المتقّلبة".

 2010هذه اللقاءات شّكلت، منذ إطالقها عام عاون اللبناني الفرنسي". ورأى أن ووصف اللقاءات المخّصصة للكوادر العليا في لبنان بأنها "ترجمة عملية لهذا الت
مشاركًا، لإلفادة من التجارب  116ان والمدرسة الوطنية الفرنسية لإلدارة وبدعم من السفارة الفرنسية، مساحة مشتركة لمجموعة من بالشراكة بين معهد باسل فليح

دارة المال العام".الفرنسية وتبادل الخبرات في القيادة و   ا 
جدًا هو القيادة في زمن األزمات، وال يسعني اال أن أحّيي التزام الحاضرين مشاركًا جديدًا إلى هذه المبادرة، التي تحمل عنوانًا مهّم  22م، ينضّم واضاف: "اليو 

 هنا ومبادرتهم للتعّمق في ُسبل إدارة األزمات وأدواتها".
ما تحّول مؤسسة مرجعية ت الكوادر العليا"، مذكرًا بدور فرنسا في تأسيسه، ومعتبرًا أنه "سرعان رار المعهد في تنظيم برنامج لقاءاأما السفير فوشيه، فأشاد "باستم

لى تمسكه هد تعود إفي مجال تدريب كبار الموظفين، وشريكًا ممتازًا وأهاًل للثقة لفرنسا وغيرها من الدول والمؤسسات الدولية". واعتبر أن "جودة عمل المع
لى اح  ترافية فريق عمله".بالمصلحة العامة وا 
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لقيادة في زمن األزمات" تأتي في وقت "وضعت حركة االحتجاج الشعبية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان والحظ فوشيه أن لقاءات الكوادر العليا تحت عنوان "ا
ية والقدرة على مساءلة ًا في ما يتعلق بنقطتين قويتين ومشروعتين، هما الشفافتشرين األول إصالح الحوكمة العامة في صلب مطالبها، وتحديد 17منذ 

 المسؤولين الحكوميين".
ن "الوضع على أهمية دور معهد باسل فليحان في هذه المرحلة "ِلما عرف عنه من توجه إصالحي والتزامه تعزيز المؤسسات والحوكمة في لبنان". ورأى أوشدد 

 ة في العمق على مستويات عدة".إلى أن الحكومة أعلنت عزمها على إصالح الحوكمة العام اليوم مؤاٍت لذلك نظراً 
على أهمية إصالح القضاء، مؤكدًا أن فرنسا "ستولي انتباهًا خاصًا إلصالح آليات التعيينات والتشكيالت القضائية إذ تشكل شرطًا ألية وشّدد في هذا اإلطار 

 استقاللية فعلية للقضاء".
ذ اشا "، وصف اإلصالح في هذا المجال بأنه شفافية من خالل إصالح في العمق آلليات الشراء العامر من جهة ثانية إلى "أن الحكومة تعتزم أيضًا تعزيز الوا 

 "أمر أساسي"، مذّكرًا بأن "ثمة اقتراح قانون أمام مجلس النواب ساهم معهد باسل فليحان في إعداده وينبغي اآلن إقراره سريعًا".
أهمية "وضع استراتيجية وطنية" في هذا لفساد، وهو مطلب أساسي لحركة االحتجاج". وشّدد على ال إن "الحكومة أعلنت نيتها تفعيل ترسانتها لمكافحة اوق

 المجال، إلى جانب "تعزيز آليات الرقابة المستقلة وهيئاتها، وهو ما تعهدته الحكومة وستتابعه فرنسا بانتباه كبير".
عادةواعتبر أن " عزيز استقاللية الهيئات الرقابية بهدف النظر في اإلطار القانوني الخاص بالشراء العام، وت هذه الورش الثالث، وهي تعزيز استقاللية القضاء وا 

 مكافحة الفساد، ستكون بمثابة إشارة واضحة إلى المواطنين اللبنانيين في ما يتعلق بإصالح الدولة".
كبرى ومتابعة ، لجهة إشراك المجتمع المدني في تحديد اإلصالحات الاإلطار القانوني هذه، من الضروري أيضًا تغيير األسلوبوتابع: "في موازاة إصالحات 

 تنفيذها، بحيث يتم تعزيز الشفافية والتواصل في شأن عمل الوزارات".
إلى جانب لبنان  ميين سيكون أساسيًا في بناء لبنان الغد. إن فرنسا تقفوختم مخاطبًا المشاركين: "إن لبنان يواجه اليوم تحديات كبيرة، ودوركم كمسؤولين حكو 

صالحي الذي تأجل طوياًل، وفي تخفيف آثاره على الشعب اللبناني الذي ندرك تمامًا ما يعانيه جراء األزمة االقتصادية لمساعدته على تحقيق هذا المسار اإل
 التي يواجهها لبنان منذ سنوات".

نيين المتخرجين من المدرسة يبلغ ابيل كومبارنو، فأشارت في كلمتها إلى أن عدد اللبناات الخارجية في المدرسة الوطنية لإلدارة في فرنسا ايز أما مديرة العالق
دولة لشؤون اإلصالح ، مذّكرًة بأن "التعاون الطويل األمد مع معهد باسل فليحان يشكل حجز الزاوية في التعاون مع لبنان، إلى جانب التعاون مع وزارة ال186

 في لبنان".اإلداري واالمعهد الوطني لإلدارة 
عليا "ُأِعدَّ من األساس ليكون مساحة تبادل في ما يتعلق بمواضيع الحوكمة وأداء الدولة ومؤسساتها". واضافت أن وأشارت إلى أن برنامج لقاءات الكوادر ال

 بة إلى المواطنين على المستوى العالمي"، الفتًة إلىرها في وضع السياسات العامة، تبدو اليوم اولوية بالنس"التحديات المتعلقة بعمل اإلدارة العامة وتنظيمها ودو 
 أن "الحديث اليوم لم يعد عن تحديث اإلدارة العامة بل عن التحّول في عمل الدولة ودورها في اإلبتكار وتصميم السياسات العامة".

فير ن تكون قادرة على مواجهة األزمات وعلى استباقها وتو ر اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن اإلدارة العامة يجب أوشددت على أن "التطورات الدولية ُتظه
 األدوات والمؤهالت الضرورية لذلك"، مشددًة على أهمية الحوار بين مسؤولي اإلدارة العامة والخبراء المتخصصين في مختلف المجاالت.

أن "ما يواجهه  يخ المعهد، مشّددًة على دوره في اإلصالحات. واعتبرتالمالي واإلقتصادي لمياء المبّيض بساط في كلمتها بتار وذّكرت رئيسة معهد باسل فليحان 
 لبنان باستمرار من أزمات يتطلب من الجميع العمل على مواجهة وضع هّش غير مسبوق وتحديات متشابكة ال يمكن توقعها".

لخروج من لتماسك وعلى البلد، واستباق المستقبل، ووضع الخطط لفي الواجهة، إذ تقع عليهم أواًل مسؤولية الحفاظ على اورأت أن "دور قياديي القطاع العام 
عادة مناخ الثقة، وخدمة المواطنين بأفضل طريقة". طالق الحركة االقتصادية مجددًا، وا   األزمة الراهنة، وتصحيح وضع المالية العامة وا 

 ورشة العمل األولى
الورشة التي تستمر إلى غد الخميس بإدارة الخبيرة  ءات، ويتناول "القيادة في زمن األزمات". وترّكز هذهالجلسة االفتتاحية، عِقد اللقاء األول من سلسلة اللقاوبعد 

إلى مبادئ إدارة األزمة وتقنياتها، وتعزيز نتالي مارون، على تحديد ماهية األزمات وكيفية نشوئها وتطّورها والتخطيط لمواجهتها والتنظيم للوقاية منها، إضافة 
 ديين على التواصل في أوقات األزمة.قدرة القيا

آذار المقبل بعنوان "تثبيت الكفايات القيادية: الحزم والذكاء العاطفي"، ويديرها الخبير تييري بولميه. وترّكز هذه الورشة  19و 18انية فتقام في أما الورشة االث
م بما يؤّثر ايجابًا في بناء خاللها المشاركون قدراتهم الذاتية على إدارة عواطفهالقيادة ومدى تأثيره على اإلنتاجية في العمل، ويكتشف على أهمية الحزم في 

 ونة والحزم.لمر عالقة ثقة مع الزمالء. كذلك يطّورون طريقتهم في التعبير عن رأيهم وكيفية االصغاء إلى آراء اآلخرين وصواًل إلى تحقيق التوازن بين ا
يد فروهرايب، وتهدف إلى تنمية قدرات المشاركين على فهم كيفية ، وتتناول "التواصل في زمن األزمات"، مع الخبير دافنيسان، ُتعَقد الورشة الثالثة 29و 28وفي 

اخلي وسمعتها. وسيّطلع المشاركون على عدد من تعاطي وسائل اإلعالم مع األزمات وتأثير التعاطي السلبي في قدرة المؤسسات على العمل وزعزعة أدائها الد
 مواجهة المواقف الصعبة.لتعامل مع األزمات بشكل ايجابي وتقنيات التواصل في تقنيات ا

https://www.alhadeel.net/article/82898 
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 قيادة في زمن االزماتلق من معهد باسل فليحان برنامج الوزني أط

 فوشيه: تعزيز استقاللية القضاء وهيئات الرقابة إشارة واضحة لالصالح

 
ر العليا في أطلق وزير المال الدكتور غازي وزني وسفير فرنسا برونو فوشيه، اليوم في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، برنامج "لقاءات الكواد -وطنية 

الفرنسية في لبنان، ويشارك فيها  الوطنية الفرنسية لإلدارة وبدعم من السفارة زمن األزمات"، التي يوفرها المعهد بالشراكة مع المدرسة م: القيادة فيالقطاع العا
  .من قياديي القطاع العام اللبناني، بينهم مديرون عامون وقضاة ومسؤولون كبار في السلكين العسكري واألمني 22
 

حتاج إليها لبنان راهنا هي ة"، شدد فوشيه على أن "أهم اإلصالحات التي ينسا الثابت "إلى جانب لبنان في أزماته السياسية والماليوزني بوقوف فر وفيما اشاد 
قرار القانون الجديد للشراء العام وتعزيز استقالل الهيئات الرقابية بهدف مكافحة الفساد"، معتبرا أن "تن حات سيشكل فيذ هذه اإلصالتعزيز استقالل القضاء وا 

 ."ا يتعلق بإصالح الدولة"إشارة واضحة إلى المواطنين اللبنانيين في م
 

 وزني
ي لطالما ي كلمته سروره بأن يطلق أول نشاط له في وزارة المال من معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، مشيدا بـ"التعاون الثابت مع فرنسا التوأبدى وزني ف

هي المساهمة في تعزيز ، في تأدية مهماته األساسية و 1996تأسس عام  وذكر بأن المعهد "لم يتردد، منذ ."ته السياسية والماليةلبنان في أزماوقفت إلى جانب 
ولة ل أيضا في الدب الحوكمة المالية وتطوير الكفايات وال سيما في إدارة المال العام"، مبرزا أن "هذا الجهد لم يقتصر على تطوير القدرات في وزارة المال

  ."اللبنانية ككل وحتى في المنطقة العربية
 

ق عمل المعهد في تقديم المساندة الى الوزارة في تنفيذ مشاريع تحديثية ورسم سياسات عامة عصرية ى أن وزارة المال "تعول كثيرا على خبرات فريوشدد عل
ظيفية كافة، وفي البشرية وال سيما في إدارة المال العام وللمستويات الو  تطوير القدراتوتحديدا في تحديث منظومة الشراء العام"، وكذلك على دوره "في 

  ."نفتاح على العالماالستثمار في الشراكات واال
 

سة فرنسية، مؤس 21، أصبح اليوم شريكا مميزا ألكثر من 1996لبناني عام  -ولفت إلى "التعاون المتميز للمعهد مع فرنسا، إذ بعدما أنشئ كمشروع فرنسي 
ة ثقة غير تقليدية، استطاعت، عبر الحوار والتكامل، أن العالقة بين المعهد والشركاء الفرنسيين عالقأبرزها المدرسة الوطنية لإلدارة في فرنسا". والحظ أن " من

  ."تنسج مشاريع مميزة رغم المحيط المعقد والصعب وظروف لبنان المتقلبة
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ا عام سي". ورأى أن هذه اللقاءات شكلت، منذ إطالقهالفرن -بنان بأنها "ترجمة عملية لهذا التعاون اللبناني ر العليا في لووصف اللقاءات المخصصة للكواد
ن مشاركا لإلفادة م 116، بالشراكة بين معهد باسل فليحان والمدرسة الوطنية الفرنسية لإلدارة، وبدعم من السفارة الفرنسية، مساحة مشتركة لمجموعة من 2010

دارة المال العامالتجارب الف   ."رنسية وتبادل الخبرات في القيادة وا 
 

هذه المبادرة، التي تحمل عنوانا مهما جدا هو القيادة في زمن األزمات، وال يسعني اال أن أحيي التزام الحاضرين مشاركا جديدا إلى  22واضاف: "اليوم، ينضم 
  ."أدواتهاهنا ومبادرتهم للتعمق في سبل إدارة األزمات و 

 
 وشيهف

ر فرنسا في تأسيسه، ومعتبرا أنه "سرعان ما تحول مؤسسة مرجعية م برنامج لقاءات الكوادر العليا"، مذكرا بدو أما السفير فوشيه، فأشاد "باستمرار المعهد في تنظي
  ."لدوليةفي مجال تدريب كبار الموظفين، وشريكا ممتازا وأهال للثقة لفرنسا وغيرها من الدول والمؤسسات ا

 
لى احتراف فريق عملهواعتبر أن "جودة عمل المعهد تعود إلى تمسكه بالمصلحة العا   ."مة وا 

ذ ت الكوادر العليا تحت عنوان "القيادة في زمن األزمات" تأتي في وقت "وضعت حركة االحتجاج الشعبية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منوالحظ أن لقاءا
المسؤولين  ومشروعتين، هما الشفافية والقدرة على مساءلةامة في صلب مطالبها، وتحديدا في ما يتعلق بنقطتين قويتين الحوكمة العتشرين األول إصالح  17

 ."الحكوميين
 

وضع ورأى أن "الوشدد على "أهمية دور معهد باسل فليحان في هذه المرحلة "لما عرف عنه من توجه إصالحي والتزامه تعزيز المؤسسات والحوكمة في لبنان". 
  ."عدة إصالح الحوكمة العامة في العمق على مستويات اليوم مؤات لذلك نظرا إلى أن الحكومة أعلنت عزمها على

 
استقالل فعلي  وشدد على "أهمية إصالح القضاء"، مؤكدا أن فرنسا "ستولي انتباها خاصا إلصالح آليات التعيينات والتشكيالت القضائية إذ تشكل شرطا ألي

  ."للقضاء
 

ذ اشار إلى "أن الحكومة تعتزم أيضا تعزيز الشفافية عبر  إلصالح في هذا المجال بأنه "أمر أساسي"، مذكرا إصالح في العمق آلليات الشراء العام"، وصف اوا 
  ."بأن "ثمة اقتراح قانون أمام مجلس النواب ساهم معهد باسل فليحان في إعداده وينبغي اآلن إقراره سريعاً 

 
ع استراتيجية وطنية" في هذا أساسي لحركة االحتجاج". وشدد على أهمية "وض ومة أعلنت نيتها تفعيل ترسانتها لمكافحة الفساد، وهو مطلبال إن "الحكوق

 ."المجال، إلى جانب "تعزيز آليات الرقابة المستقلة وهيئاتها، وهو ما تعهدته الحكومة وستتابعه فرنسا بانتباه كبير
 

عادة النظر في اإلطار القاهذه الورش اواعتبر أن " لهيئات الرقابية بهدف مكافحة نوني الخاص بالشراء العام، وتعزيز استقالل الثالث: تعزيز استقالل القضاء وا 
 ."الفساد، ستكون بمثابة إشارة واضحة إلى المواطنين اللبنانيين الصالح الدولة

 
يد اإلصالحات الكبرى ومتابعة ي أيضًا تغيير األسلوب، لجهة إشراك المجتمع المدني في تحد، من الضرور وتابع: "في موازاة إصالحات اإلطار القانوني هذه

  ."يتم تعزيز الشفافية والتواصل في شأن عمل الوزاراتتنفيذها، بحيث 
 

تقف إلى جانب لبنان لمساعدته على  د. إن فرنساوختم: "إن لبنان يواجه اليوم تحديات كبيرة، ودوركم كمسؤولين حكوميين سيكون أساسيا في بناء لبنان الغ
لشعب اللبناني الذي ندرك تماما ما يعانيه جراء األزمة االقتصادية التي يواجهها لبنان حي الذي تأجل طويال، وفي تخفيف آثاره على اتحقيق هذا المسار اإلصال

  ."منذ سنوات
 

 كومبارنو
اللبنانيين المتخرجين من المدرسة يبلغ  في فرنسا ايزابيل كومبارنو، فأشارت في كلمتها إلى أن عدد نية لإلدارةأما مديرة العالقات الخارجية في المدرسة الوط

ؤون اإلصالح مذكرة بأن "التعاون الطويل األمد مع معهد باسل فليحان يشكل حجز الزاوية في التعاون مع لبنان، إلى جانب التعاون مع وزارة الدولة لش ،186
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 ."ي لإلدارة في لبنانلمعهد الوطناإلداري وا
 

  ."في ما يتعلق بمواضيع الحوكمة وأداء الدولة ومؤسساتها در العليا "أعد من األساس ليكون مساحة تبادلوأشارت إلى أن برنامج لقاءات الكوا
 

وية بالنسبة إلى المواطنين على المستوى و اليوم اولواضافت أن "التحديات المتعلقة بعمل اإلدارة العامة وتنظيمها ودورها في وضع السياسات العامة، تبد
  ."ة العامة بل عن التحّول في عمل الدولة ودورها في اإلبتكار وتصميم السياسات العامةلى أن "الحديث اليوم لم يعد عن تحديث اإلدار العالمي"، الفتة إ

 
وتوفير  عامة يجب أن تكون قادرة على مواجهة األزمات وعلى استباقهااإلدارة ال وشددت على أن "التطورات الدولية تظهر اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن

  ."مشددة على "أهمية الحوار بين مسؤولي اإلدارة العامة والخبراء المتخصصين في مختلف المجاالتاألدوات والمؤهالت الضرورية لذلك"، 
 
 

 بساط
ت. واعتبرت أن "ما يواجهه ط في كلمتها بتاريخ المعهد، مشّددًة على دوره في اإلصالحاء المبض بساوذكرت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي لميا

  ."أزمات يتطلب من الجميع العمل على مواجهة وضع هّش غير مسبوق وتحديات متشابكة ال يمكن توقعها لبنان باستمرار من
 
 

ووضع الخطط للخروج من ؤولية الحفاظ على التماسك وعلى البلد، واستباق المستقبل، يهم أوال مسورأت أن "دور قياديي القطاع العام في الواجهة، إذ تقع عل
عادة مناخ الثقة، وخدمة المواطنين بأفضل طريقةاألزمة الراهنة، وتصحي طالق الحركة االقتصادية مجددا، وا    ."ح وضع المالية العامة وا 

 
 

 ورشة العمل األولى
  ."األول من سلسلة اللقاءات، يتناول "القيادة في زمن األزماتِقد اللقاء وبعد الجلسة االفتتاحية، ع

 
دارة الخبيرة نتالي مارون، على "تحديد ماهية األزمات وسبل نشوئها وتطورها والتخطيط لمواجهتها والتنظيم للوقاية وتركز هذه الورشة التي تستمر إلى غد بإ
  .قدرة القياديين على التواصل في أوقات األزمة تها، وتعزيزمنها، إضافة إلى مبادئ إدارة األزمة وتقنيا

 
  .ه بعنوان "تثبيت الكفايات القيادية: الحزم والذكاء العاطفي"، ويديرها الخبير تييري بولميهمن 19آذار المقبل و 18شة االثانية فتقام في أما الور 

 
إدارة عواطفهم بما يؤّثر في العمل، ويكتشف خاللها المشاركون قدراتهم الذاتية على  ى اإلنتاجيةوتركز هذه الورشة على أهمية الحزم في القيادة ومدى تأثيره عل

رونة قة ثقة مع الزمالء. كذلك يطّورون طريقتهم في التعبير عن رأيهم وكيفية االصغاء إلى آراء اآلخرين وصواًل إلى تحقيق التوازن بين المايجابًا في بناء عال
  .والحزم

 
ية قدرات المشاركين على فهم "، مع الخبير دافيد فروهرايب، وتهدف إلى تنمه، تعقد الورشة الثالثة، وتتناول "التواصل في زمن األزماتمن 29يسان ون 28وفي 

  .سبل تعامل وسائل اإلعالم مع األزمات وتأثير التعامل السلبي في قدرة المؤسسات على العمل وزعزعة أدائها الداخلي وسمعتها
 

 .يات التواصل في مواجهة المواقف الصعبةن على عدد من تقنيات التعامل مع األزمات بشكل ايجابي وتقنلع المشاركو وسيط
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 "وزنــي يطلق برنامج "لقاءات الكوادر العليا في القطاع العام

قرار قانون الشراء العام  فوشيه: الستقاللية القضاء والرقابة وا 
 

ني وسفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه في "معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي" برنامج "لقاءات الكوادر العليا في وز  غازيأطلق وزير المال  -المركزية
رك فيها يشان، و فرنسية في لبناالقطاع العام: القيادة في زمن األزمات"، التي يوّفرها المعهد بالشراكة مع "المدرسة الوطنية الفرنسية لإلدارة" وبدعم من السفارة ال

نسا الثابت "إلى من قياديي القطاع العام اللبناني، بينهم مديرون عامون وقضاة ومسؤولون كبار في السلَكين العسكري واألمني. وفيما أشاد وزني بوقوف فر  22
قرار القانون الجديد  ناً راه جانب لبنان في أزماته السياسّية والمالّية"، شّدد فوشيه على أن أهم اإلصالحات التي يحتاج إليها لبنان "هي تعزيز استقاللية القضاء" وا 

المواطنين اللبنانيين في ما للشراء العام، و"تعزيز استقاللية الهيئات الرقابية بهدف مكافحة الفساد"، معتبرًا أن تنفيذ هذه اإلصالحات سيشّكل "إشارة واضحة إلى 
 يتعلق بإصالح الدولة.

بأن ُيطلق أول نشاط له في وزارة المال من "معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي"، مشيدًا بـ"التعاون الثابت مع فرنسا  ورهن سر وتحدث وزني معربًا عوزني: 
  التي طالما وقفت إلى جانب لبنان في أزماته السياسّية والمالّية".

المساهمة في تعزيز الحوكمة المالّية وتطوير الكفايات ال سيما في إدارة هي ية و ، في تأدية مهامه األساس1996وذّكر بأن المعهد "لم يترّدد، منذ أن تأسس عام 
 العربّية". المال العام"، مبرزًا أن "هذا الجهد لم يقتصر على تطوير القدرات في وزارة المال بل أيضًا في الدولة اللبنانية ككل وحتى في المنطقة

يق عمل المعهد في تقديم المساندة للوزارة في تنفيذ مشاريع تحديثية ورسم سياسات عامة عصرّية وتحديدًا فر  براتوشّدد على أن وزارة المال "تعّول كثيرًا على خ
، وفي االستثمار في في تحديث منظومة الشراء العام"، وكذلك على دوره "في تطوير القدرات البشرية ال سيما في إدارة المال العام وللمستويات الوظيفية كافة

 تاح على العالم".نفواال الشراكات
مؤسسة فرنسية، من  21، أصبح اليوم شريكًا ممّيزًا ألكثر من 1996ولفت إلى "التعاون المتمّيز للمعهد مع فرنسا، إذ بعد أن أنشئ كمشروع فرنسي لبناني عام 
ة ثقة غير تقليدية، استطاعت، عبر الحوار والتكامل، أن القين عأبرزها المدرسة الوطنّية لإلدارة في فرنسا". والحظ أن "العالقة بين المعهد والشركاء الفرنسي

 تنسج مشاريع مميزة رغم المحيط المعقّد والصعب وظروف لبنان المتقّلبة".
 2010ا عام قهمنذ إطال ووصف اللقاءات المخّصصة للكوادر العليا في لبنان بأنها "ترجمة عملية لهذا التعاون اللبناني الفرنسي". ورأى أن هذه اللقاءات شّكلت،

مشاركًا، لإلفادة من التجارب  116عة من بالشراكة بين معهد باسل فليحان والمدرسة الوطنية الفرنسية لإلدارة وبدعم من السفارة الفرنسية، مساحة مشتركة لمجمو 
دارة المال العام".  الفرنسية وتبادل الخبرات في القيادة وا 

هذه المبادرة، التي تحمل عنوانًا مهّم جدًا هو القيادة في زمن األزمات، وال يسعني إال أن أحّيي التزام الحاضرين لى مشاركًا جديدًا إ 22وأضاف: اليوم، ينضّم 
 م للتعّمق في ُسبل إدارة األزمات وأدواتها.هنا ومبادرته

 بدور فرنسا في تأسيسه، ومعتبرًا أنه "سرعان ما تحّول راً أما السفير فوشيه، فأشاد "باستمرار المعهد في تنظيم برنامج لقاءات الكوادر العليا"، مذكّ فوشيه: 
ثقة لفرنسا وغيرها من الدول والمؤسسات الدولية". واعتبر أن "جودة عمل المعهد تعود مؤسسة مرجعية في مجال تدريب كبار الموظفين، وشريكًا ممتازًا وأهاًل لل

لى احترافية فريق عمله".  إلى تمسكه بالمصلحة العامة وا 
التي يشهدها لبنان فوشيه أن لقاءات الكوادر العليا تحت عنوان "القيادة في زمن األزمات" تأتي في وقت "وضعت حركة االحتجاج الشعبية غير المسبوقة  حظوال

لقدرة على مساءلة وا تشرين األول إصالح الحوكمة العامة في صلب مطالبها، وتحديدًا في ما يتعلق بنقطتين قويتين ومشروعتين، هما الشفافية 17منذ 
 المسؤولين الحكوميين".

والتزامه تعزيز المؤسسات والحوكمة في لبنان". ورأى أن  وشدد على أهمية دور "معهد باسل فليحان" في هذه المرحلة "ِلما عرف عنه من توجه إصالحي
 ي العمق على مستويات عدة".ة ف"الوضع اليوم مؤاٍت لذلك نظرًا إلى أن الحكومة أعلنت عزمها على إصالح الحوكمة العام

ات التعيينات والتشكيالت القضائية إذ تشكل شرطًا ألي وشّدد في هذا اإلطار على "أهمية إصالح القضاء"، مؤكدًا أن "فرنسا ستولي انتباهًا خاصًا إلصالح آلي
 استقاللية فعلية للقضاء".

ذ أشار من جهة ثانية إلى "أن الحكومة تعتزم أيضًا تعزيز ا افية من خالل إصالح في العمق آلليات الشراء العام"، وصف اإلصالح في هذا المجال بأنه لشفوا 
 نون أمام مجلس النواب ساهم "معهد باسل فليحان" في إعداده وينبغي اآلن إقراره سريعًا"."أمر أساسي"، مذّكرًا بأن "ثمة اقتراح قا

الفساد، وهو مطلب أساسي لحركة االحتجاج". وشّدد على أهمية "وضع استراتيجية وطنية" في هذا حة وقال إن "الحكومة أعلنت نّيتها تفعيل ترسانتها لمكاف
 ابة المستقلة وهيئاتها، وهو ما تعّهدته الحكومة وستتابعه فرنسا بانتباه كبير".المجال، إلى جانب "تعزيز آليات الرق
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عاواعتبر أن "هذه الورش الثالث، وهي تعزيز استقاللية القضاء و  دة النظر في اإلطار القانوني الخاص بالشراء العام، وتعزيز استقاللية الهيئات الرقابية بهدف ا 
 ة واضحة إلى المواطنين اللبنانيين في ما يتعلق بإصالح الدولة".مكافحة الفساد، ستكون بمثابة إشار 

ب، لجهة إشراك المجتمع المدني في تحديد اإلصالحات الكبرى ومتابعة سلو وتابع: في موازاة إصالحات اإلطار القانوني هذه، من الضروري أيضًا تغيير األ
 ارات.تنفيذها، بحيث يتم تعزيز الشفافية والتواصل في شأن عمل الوز 

ته على تحقيق اعدمسوختم: يواجه لبنان اليوم تحديات كبيرة، ودوركم كمسؤولين حكوميين سيكون أساسيًا في بناء لبنان الغد. إن فرنسا تقف إلى جانب لبنان ل
ألزمة االقتصادية التي يواجهها لبنان منذ هذا المسار اإلصالحي الذي تأّجل طوياًل، وفي تخفيف آثاره على الشعب اللبناني الذي ندرك تمامًا ما يعانيه جراء ا

 سنوات.
و، فأشارت في كلمتها إلى أن "عدد اللبنانيين المتخّرجين من ارنأما مديرة العالقات الخارجية في المدرسة الوطنية لإلدارة في فرنسا إيزابيل كومبكومبارنو: 

اسل فليحان" يشّكل حجز الزاوية في التعاون مع لبنان، إلى جانب التعاون مع وزارة الدولة "، مذّكرًة بأن "التعاون الطويل األمد مع "معهد ب186المدرسة يبلغ 
 ان".لبنلشؤون اإلصالح اإلداري واالمعهد الوطني لإلدارة في 

لدولة ومؤسساتها". وأضافت أن وأشارت إلى أن برنامج لقاءات الكوادر العليا "ُأِعدَّ من األساس ليكون مساحة تبادل في ما يتعلق بمواضيع الحوكمة وأداء ا
المواطنين على المستوى العالمي"، الفتًة إلى  إلى"التحديات المتعلقة بعمل اإلدارة العامة وتنظيمها ودورها في وضع السياسات العامة، تبدو اليوم أولوية بالنسبة 

 ودورها في االبتكار وتصميم السياسات العامة". أن "الحديث اليوم لم َيعد عن تحديث اإلدارة العامة بل عن التحّول في عمل الدولة
ن قادرة على مواجهة األزمات وعلى استباقها وتوفير تكو وشددت على أن "التطورات الدولية ُتظهر اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن اإلدارة العامة يجب أن 

 .دارة العامة والخبراء المتخصصين في مختلف المجاالت"األدوات والمؤهالت الضرورية لذلك"، مشددًة على "أهمية الحوار بين مسؤولي اإل
بتاريخ المعهد، مشّددًة على دوره في اإلصالحات. واعتبرت أن  تهاوذّكرت رئيسة "معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي" لمياء المبّيض بساط في كلمبساط: 

 واجهة وضع هّش غير مسبوق وتحديات متشابكة ال يمكن توقعها"."ما يواجهه لبنان باستمرار من أزمات يتطلب من الجميع العمل على م
على التماسك وعلى البلد، واستباق المستقبل، ووضع الخطط للخروج من اظ ورأت أن "دور قياديي القطاع العام في الواجهة، إذ تقع عليهم أواًل مسؤولية الحف

طالق الحركة ا عادة مناخ الثقة، وخدمة المواطنين بأفضل طريقة".األزمة الراهنة، وتصحيح وضع المالية العامة وا   القتصادية مجددًا، وا 
ة اللقاءات، ويتناول "القيادة في زمن األزمات". وترّكز هذه الورشة التي تستمر إلى غد لسلوبعد الجلسة االفتتاحية، ُعِقد اللقاء األول من سورشة العمل األولى: 

تحديد ماهية األزمات وكيفية نشوئها وتطّورها والتخطيط لمواجهتها والتنظيم للوقاية منها، إضافة إلى مبادئ إدارة  الخميس بإدارة الخبيرة نتالي مارون، على
 ة القياديين على التواصل في أوقات األزمة.قدر األزمة وتقنياتها، وتعزيز 

وترّكز هذه الورشة   : الحزم والذكاء العاطفي"، ويديرها الخبير تييري بولميه.آذار المقبل بعنوان "تثبيت الكفايات القيادية 19و 18أما الورشة االثانية فتقام في 
ويكتشف خاللها المشاركون قدراتهم الذاتية على إدارة عواطفهم بما يؤّثر إيجابًا في بناء  مل،على أهمية الحزم في القيادة ومدى تأثيره على اإلنتاجية في الع

 طريقتهم في التعبير عن رأيهم وكيفية اإلصغاء إلى آراء اآلخرين وصواًل إلى تحقيق التوازن بين المرونة والحزم.عالقة ثقة مع الزمالء. كذلك يطّورون 
"التواصل في زمن األزمات" مع الخبير دافيد فروهرايب، وتهدف إلى تنمية قدرات المشاركين على فهم   ة الثالثة، وتتناولورشنيسان، ُتعَقد ال 29و 28وفي  

على  طي وسائل اإلعالم مع األزمات وتأثير التعاطي السلبي في قدرة المؤسسات على العمل وزعزعة أدائها الداخلي وسمعتها. وسيّطلع المشاركونكيفية تعا
 تقنيات التعامل مع األزمات بشكل إيجابي وتقنيات التواصل في مواجهة المواقف الصعبة. من عدد
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