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 الحالّية؟ لحكومةوهل تناستها ا أين أصبحت الورقة اإلصالحّية

 اميل خوري
 
مة أخالق. فأزمة قة وأز ي لبنان أن أهّم األزمات فيه هي أزمة ثالحظ وفد صندوق النقد الدولي بعد اطالعه على أسباب ترّدي األوضاع االقتصادّية والمالّية ف 

الق تجعل الفساد يستشري وينخر مفاصل الدولة وال قانون ُيطّبق لمكافحة ومحاسبة الثقة ناجمة عن وعود تتعّهد السلطة الوفاء بها وال تفيها. وأزمة األخ
 .الفاسدين

على األرض ترجمة لاللتزامات فال فساد مع وجود أخالق حميدة الناس اّل إذا تحّولت األقوال إلى أفعال ويرى لذلك فال استعادة لثقة بالسلطة والموالين لها إ
 .ا لقوانين تكافح الفسادوضمائر حّية، وال حاجة عنده

لناس باتوا ُمهّددين بانقطاع الكهرباء ساعة ووضعت خّطة لهذه الغاية، فكانت النتيجة أّن ا 24على  24لقد وعدت السلطة الناس منذ سنوات بتأمين الكهرباء 
 األحياء والشوارع سبب خالف قائم حول اعتماد المطامر ، ووعدت لحل أزمة النفايات ووضعت أيضًا خططًا عّدة لهذه الغاية، فظّلت النفايات تمأل24على  24

ن ال حّل لها بسبب الخالف على توسيع  نبها أو شق أنفاق، إلى جااألوتوسترادات الحالية أو شق طريق سريع أو المعامل. ووعدت السلطة بحّل أزمة السير وا 
السلطة الناس بقانون ضمان الشيخوخة فمر جيل بعد جيل وهذا القانون ظل حبرًا وظّل الناس يعانون في تنقاّلتهم من هدر للمال وتعب لألعصاب. ووعدت 

ذ بهذا العجز يرتفع سنة  فكانت النتيجة أن الغالء الفاحش احتّل رواتب بعد سنة، وجازفت بإقرار سلسلة الرتب والعلى ورق. ووعدت بخفض عجز الموازنة وا 
نسبة البطالة وفقدت الليرة قيمتها الشرائّية والودائع التي هي جنى عمرهم في المصارف باتت هي األخرى رهينة وال جزءًا كبيرًا منها فازداد عدد الفقراء وارتفعت 

 .من مصروفهم اليومييحصلون منها ولو على جزء 
ن إلقرارها طبل وزمر... لكن استقالة ة الناس بعد اجتماع عقد في القصر الجمهوري فهي ورقة إصالحّية أقّرها مجلس الوزراء وكاالسلط أّما آخر ما وعدت به

ى أو ة وال تضّيع الوقت في البحث عن ورقة أخر حكومة الرئيس سعد الحريري حالت دون تنفيذها وهي ال تزال صالحة لكي تنفذها حكومة االختصاصيين الحالي
 .فع كلفة عالية لمستشارين يقترحون ما على السلطة أن تفعل إلخراج لبنان من أزماتهد

 :برز ما تضمنته الورقة اإلصالحّية وال تزال حّتى اآلن اآلتيإن أ
ما هو ُملزم سابقًا وذلك خالل العام تثناء تحويل الفائض في المؤّسسات والمرافق العامة بما فيها شركتا الخليوي إلى الخزينة وعدم القيام بأي اتفاق جديد باس -1

 .وبعد موافقة مجلس الوزراء 2020
مة لألسواق االستهالكّية والمؤّسسة العامة للزراعة والمؤّسسة العامة للزيتون ارات ومؤّسسات مرافق عامة منها وزارة اإلعالم والمؤّسسة العاإلغاء ودمج وز  -2

 .ات الرياضّيةالدور  وزيت الزيتون والمؤّسسة العامة لتمويل
خصخصة بتعيين مستشارين تجاري مثل شركة الخليوي وتكليف المجلس األعلى للالبدء بإشراك القطاع الخاص وتحرير المؤّسسات والمرافق ذات الطابع ال -3

جراء التلزيمات الالزمة ورفع األمر إلى مجلس الوزراء مث ة بيروت وطيران الشرق األوسط وخدمة ل بورصمالي وقانوني للبدء بإجراء تحضير دفاتر الشروط وا 
دارة حصر المطارات ومؤّسسات ضمان الودائع وكازينو لبنان، وش  .التبغ والتنباكركة سوديتل وشركة انترا ومرفأ بيروت وا 

 .الستفادة منها خالل مهلة ثالثة أشهرتراح لتفعيل إدارة ومردود عقارات الدولة وتكليف وزير المال إجراء جردة بكل العقارات المملوكة من الدولة وتقديم اق -4
 .دوالر ملياري 2٫6رة في مجلس النواب والبالغة اإلسراع في إطالق المشاريع االستثمارية المقرّ  -5
حاسنوات تعطى بإصدار سندات خزينة لتغطية كلفة استمالك المشاريع المقّرر  3مليار ليرة على  470الموافقة على مشروع برنامج بقيمة  -6 لته إلى مجلس ة وا 

 .النواب
 .روعي اليسار ولينورتكليف رئيس الوزراء اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة إطالق مش -7
 .مليارات ليرة بتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج دعم األسر االكثر فقراً  9اعد والحماية االجتماعية ورصد اعتماد بقيمة متابعة إقرار قانون التق -8
قرار ضمان الشيخوخة قبل نهاية ادة األاستع -9  .2019موال المنهوبة وخفض العجز في الموازنة وفي شركة وا 
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