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 "حملة المساعدات االجتماعية "الكورونية ليوم عنويعلن ا مجلس الوزراء بدأ مناقشة مشروع البرنامج اإلصالحي واقراره

 
المساعدات االجتماعية باشراف الجيش اليوم. وتطرق الى مشروع البرنامج اإلصالحي، مطمئنا الى أنها ورقة لبنانية متجانسة،  قرر مجلس الوزراء اإلعالن عن اطالق حملة

 .سلة جلسات الى الثلثاء المقبل لمناقشة هذه الورقة، على أمل إقرارها األسبوع المقبلوفيها دعم مباشر للفقراء وال مس بالرواتب. كذلك قرر عقد سل
دالصمد نجد االعالم منال عب مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب، في السرايا الحكومية. استغرقت المناقشات زهاء أربع ساعات، أدلت على أثرها وزيرةعقد 

  .التي جاء فيها أن المجلس "ناقش مشروع برنامج اإلصالح المالي للحكومةبالمعلومات الرسمية 
ل الوزارات ك لدولة الرئيس دياب أشار فيها إلى إنجاز المحطة األولى من إعادة اللبنانيين في االنتشار، منوها باألداء الجيد على كل المستويات وفي بدأت الجلسة بكلمة

دارة مطار الرئيس رفيق الحريري ال واإلدارات المعنية، وبالجهود التي   .دولي في بيروتبذلت من الوزراء جميعا ومن شركة طيران الشرق األوسط وا 
  .أضاف: نحن أمام تحدي استمرار هذا األداء في المحطات التالية، ومطلوب استدراك بعض الثغر التي ظهرت في المحطة األولى

ة. اللبنانيون هم بالدولة عادت بقو للبنانيون يطالبون بالعودة إلى وطنهم ألن ثقتضع الذي نمر به، إال أن ما يحصل مهم جدا. فاوتابع قائال: رغم الصورة القاتمة وصعوبة الو 
جراءاتها، اكتشفوا بأنفسهم أن دولتهم تستحق الث   .قة فعالالذين كانت ثقتهم ضعيفة أو معدومة بدولتهم في مقابل ثقة كبيرة بقدرات دول العالم وا 

نوفر أي جهد على هذا الصعيد. أما بالنسبة الى الشأن االجتماعي، فنحن الحكومة تقوم بواجباتها، وهي مصرة على حماية اللبنانيين في الداخل والخارج، ولذلك لن ف: أضا
اليوم( عن إطالق العملية عبر الجيش اللبناني الذي أنجز شارفنا إنجاز اللوائح التي ستشملها المساعدات المالية واالجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء، وسيجري اإلعالن )

  .إلنجازها خالل أيام معدودة أيضا تحضيراته اللوجيستية، ومستعد
لعجز الكبير ا ل معالجة سنوات منبعد ذلك دار نقاش في عناوين مشروع البرنامج االصالحي الذي هو عبارة عن دراسة لبنانية داخلية تراعي ظروف البلد. هذا البرنامج يتناو 

حيث ازدادت الحاجة الى الدوالر، مما تطلب استقطاب العمالت الصعبة، وأدى ذلك الى في الميزان الجاري وقطاع مالي كبير، وتسع سنوات تدهور في ميزان المدفوعات 
رة إلعادة هيكلة الدين والمصرف المركزي والقطاع المصرفي ارتفاع الدين العام وعجز في ميزانية الدولة وعجز في القطاع المصرفي وعجز نقدي، والذي نتجت منه ضرو 

  .برمته
در ق لبنانية متجانسة ومتكاملة تحاول الوصول الى قناعة مشتركة لتصحيح الوضع المالي والنقدي والوصول الى نمو مستمر، على أمل أن تكون علىللمرة االولى هناك ورقة 

  .ن في الخارجتوقعات اللبنانيين وحاملي السندات والممولي
  .التي نحن فيهالم يجر اختيار الحلول األسهل، في هذه الخطة َنفس ايجابي للخروج من االزمة 

عت مستدام. ليست فيها خسائر للناس ألن الخسارة وقفي هذه الخطة دعم مباشر للفقراء وعدم المس بحقوقهم، وبمئات ماليين الدوالرات، ليس فيها مس بالمعاشات، هي حل 
  .نحاول اعادة النهوض ونحن

صرفي كبير ية العامة. قطاع مهناك مشاكل كبيرة في الميزان التجاري، شرخ بين سعر صرف العملة الرسمي وسعر السوق. هناك تدهور للمؤشرات االجتماعية، تدهور في المال
  .تشرين االول 17نتج منه تحرك  وال يلبي المودعين. كل هذا الوضع

  .رجي. غير ذلك التكلفة عالية على اللبنانيين، هناك تركيز على المساءلة والمحاسبةي في حاجة الى دعم خالبنان في الوضع الحال
  :الشق الثاني في اإلصالحات المالية، وأبرز نقاطها

  .الدعم الخارجي )مثل سيدر وغيره( -
  .تصحيح المالية العامة -
  .اعادة هيكلة الدين العام -
  .بنان والمصارفاعادة هيكلة مصرف ل -
ة بمؤتمر متراكمة والمرتبطاجراء بعض االصالحات البنيوية: مكافحة الفساد، اصالح النظام القضائي، وضع مقاييس لتحقيق النمو، اصالحات قطاعية، اقرار القوانين ال -

  ."سيدر
ميس حيث )غد( الخ ي جلسة )الرابعة بعد ظهر( اليوم في السرايا، وفي جلسةمفترض متابعة مناقشة هذه الورقة، حيث يستكمل النقاش فوأوضحت ردا على سؤال أن "من ال

ا النهائية االسبوع في صيغتهامل اقرارها تستمر المناقشات الى الثلثاء المقبل، الى حين التمكن من االحاطة بكل جوانبها بعد ماقشتها مع الوزراء وابداء المالحظات عليها، على 
 ."المقبل

 
 

 


