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 االقتصادي للنهوض مدخالن والمحاسبة الدولة ستعادةا

04:00|  2020 آب 25 المبّيض علياء    

 ينالمواطن بأمن االستهتار عن المسؤولين بمحاسبة تقوم بديلة سلطة تكوين إلعادة اللبنانيون  ينهض لم ما منه ميؤوسا   يصبح وقد المرفأ، انفجار بعد مأسوي  الوضع
فقارهم الناس مّدخرات وتدمير الخسائر ومراكمة العام المال استخدام سوء وعن وحياتهم،  سنوات منذ االقتصادي االنهيار مسار متابعتي عن فقط ينمّ  ال تقويمي. وا 

 حكم ومةمنظ تستبيحها أرزاقهم فقط وليس اللبنانيين أرواح أنّ  المرفأ فاجعة أّكدت بل ال. لتفاديه الحلول وقدّمنا مرارا ، الخطيرة تداعياته من كاقتصاديين حّذرنا والذي
والبالد الدولة بمقّدرات تستأثر . 

ن موجودة، االقتصادية لبنان لمشاكل التقنية الحلول نظريا ، معّقدا   تطبيقها مسار كان وا   

 المجتمع نّية( 2) بالمحاسبة؛ والتمّسك للنهوض التعاضد على القوّية اللبنانيين إرادة( 1: )مستقبال   إيجابية دينامية تخلق قد عوامل أربعة تجّلت المرفأ انفجار ومع
( 4) الدين؛ هيكلة إلعادة التفاوض مسار يسّهل قد ما الكارثي للوضع الخارجيين الدائنين تفّهم( 3) اإلصالحات؛ بتطبيق الدعم ونوعية حجم وربط بالمساعدة الدولي

 والدولة، المواطن بين مفقودة فالثقة: للقلق مدعاة هي عدة أسبابا   أنّ  غير. واإلصالح النهوض إعادة مسار ودعمها والخارج الداخل في الهائلة اللبنانية الطاقات
 رة،الخطو  شديدة مرحلة في اإلدارة عن المستقّلة الكفاءات وتغييب والزبائنية الطائفي العصب شدّ  على وتصرّ  والمساءلة، اإلصالح برفضها تمعن السياسية والسلطة

الحل مسار وتعّقد المنهك واقتصاده لبنان في تؤّثر قد كبيرة جيوسياسية تحّوالت إلى باإلضافة . 

 اتبصالحي انتقالية حكومة تأليف عبر يمرّ  ذلك. ومؤسساتها بالدولة الثقة باستعادة يسمح جوهري  سياسي تغيير دون  من اقتصاديا   لبنان يتعافى أن الصعب من لذا،
 لنقدا صندوق  مع برنامج إطار في اللبنانيون  عليه يتوافق بما وتنفيذه، واجتماعي اقتصادي إنقاذ برنامج وضع مهّمتها محّددة، لفترة مستقّلة كفاءات من استثنائية
جراءات جديد انتخابي قانون  إعداد على وتشرف المانحون، يدعمه الدولي للسلطة سلميّ  النتقال تؤّسس نزيهة انتحابات وا  . 

اإلنقاذ طريق  

 المخاطر هذه ليعّظم المرفأ انفجار جاء وقد واالجتماعي، القومي أمننا تتهّدد بلبنان المحدقة والنقدية والمالية االقتصادية المخاطر أنّ  مبدأ من االنطالق علينا
اّل  القائمة، السلطة منظومة اعتمدتها التي الوقت وكسب الجروح، تضميد سياسة من االبتعاد يجب لذا. كبير بشكل ويفاقمها  فتات من نعتاش لعقود بقينا وا 

اللبنانيين من تبّقى َمن وتهّجر األهلي السلم تهّدد البطيء والموت االهتراء من حالة في الدولية المساعدات . 

 رأس على القيود قوننة عبر لبنان مصرف لدى األجنبية العمالت احتياطي من تبّقى ما استنزاف لوقف القصير المدى في األولوية تبقى قادرة، حكومة وبانتظار
 األسعار توحيد على والعمل االحتياطي؛ من المزيد وخسارة التهريب تشّجع التي القائمة الدعم بسياسة النظر إعادة موقت؛ بشكل (Capital Control) المال

الصرف لسعر المتعّددة . 

 بتنسيق االستمرار مواز، وبشكل. لها التمويل مصادر إليجاد الحاجات وتحديد المرفأ النفجار المباشرة وغير المباشرة آلثارا تقويم نتائج استعجال الضروري  من كما
. منازلهم ترميم إلعادة الدعم شحذ على ومساعدتهم المدني المجتمع منّظمات مع بالتعاون  وتشاركية شّفافة آلية عبر المتضّررين على اإلنسانية المساعدات توزيع

 والفقر، البطالة وزيادة العام، والدين العامة المالية عجز وتدهور االقتصادي االنكماش حّدة زيادة لجهة سيما ال كبيرة، الكّلي االقتصاد على االنفجار فتداعيات
الخارجي التمويل حاجات وتعاظم  

 المستجدّ  الواقع االعتبار في لتأخذ الدولي، النقد صندوق  مع مناقشتها بدأنا قد كّنا التي المالي اإلنقاذ بخطة النظر إعادة من بدّ  ال المعطيات، هذه على وبناء
 إعادة بهدف والمانحين، والدائنين الصندوق  مع الرسمي التفاوض نحو االنطالق أساسها على ليصار والخارج الداخل في المصلحة أصحاب مع بالتشاور وتعديلها
 يف الجنائي والتدقيق الكهرباء قطاع في اإلصالحات عجلة تتوقف أاّل  المفيد ومن. والخاص العام للقطاعين الضروري  التمويل وتأمين المصرفي والقطاع الدين هيكلة

الحين ذلك حّتى األخرى  الدولة ومؤّسسات لبنان مصرف . 



 

العمل خّطة مكّونات  

 وتسمح مواطنيها جميع تحمي وعادلة، قادرة دولة بناء إعادة أساسه على تتمّ  جديد اجتماعي عقد وصياغة السياسية السلطة تكوين إعادة تتطّلب اإلنقاذية العمل خطة
 لىع أوال   التركيز من بدّ  ال المقبلة، المرحلة وفي. االغترابي وعمقه البشري  عنصره كفاءة سيما ال التفاضلية، لبنان ميزات على يبني جديد اقتصادي نموذج ببناء

للنهوض اآلتية األهداف : 

 القضاء استقاللية تضمن ومؤسسية قانونية ألطر األولوية إيالء عبر واالقتصاد بالدولة ثقة والستعادة إنقاذ عملية ألي كركيزة الرشيدة والحوكمة القانون  حكم -
االحتكار ومنع المنافسة وتشجيع وعصرية شّفافة عام شراء منظومة عبر الفساد ومكافحة والشفافية المصالح، تضارب ومنع والمساءلة . 

 توائم مالية سياسة وانتهاج( العقد هذا بنهاية اإلجمالي المحلي الناتج من %70 إلى نسبته خفض) العام للدين عميقة هيكلة إعادة عبر المديونية فخّ  من الخروج -
 الحماية سياسات وتطوير االستثمار لدعم المالية المساحة وتوسيع الصرف سعر تدهور حّدة من للتخفيف ضروري  ذلك. االجتماعية والعدالة النمو متطلبات بين

 لبنان مصرف فيها بما) ومؤّسساته العام القطاع هيكلة إعادة عبر الهدر من والحدّ  كفاءته تحسين بل عشوائي، بشكل األوّلي اإلنفاق خفض الهدف ليس. االجتماعية
 رأكث ضريبية وسياسة الضريبي التهرب وقف عبر اإليرادات زيادة كما واستثمارها، العاّمة المرافق بإدارة الشفافية وزيادة خسائرها ومعالجة( لبنان كهرباء ومؤّسسة
 .عدالة

التصدير عبر النمو ويدعم االقتصاد تنافسية يعّزز بشكل الخارجية االختالالت تصحيح وضرورة األسعار استقرار متطلبات بين ما توائم نقدية سياسة اعتماد - . 

 ادةإع أعباء توّزع أن على االقتصاد، لتمويل رافعة( المحلي الناتج إلى نسبة) المناسب وحجمه النظيفة بميزانيته يكون، لكي المصرفي القطاع وهيكلة رسملة ةإعاد -
المضّحمة العوائد ويستعيد المودعين صغار يحمي عادل بشكل لبنان مصرف خسائر واستيعاب الدين هيكلة . 

المنافسة تعّزز ناظمة أطر ضمن وتحديثها التحتية البنى بناء عملية في الخاص القطاع مشاركة وتوسيع األموال رؤوس لشحذ وتحديثها المالية األسواق تفعيل - . 

 الضمان إصالح تهميشا ، األكثر للفئات األمان شبكات استهداف تحسين يشمل بما مستدامة، تمويل أطر ضمن االجتماعية والحماية العمل سياسات تطوير -
الرسمي التعليم مستوى  ورفع الصحية التغطية نظام وتطوير البطالة، وتقديمات التقاعد ومنظومة . 

 

 أدائها، على والمحاسبة للمساءلة وتخضع أمامه، عائقا   تقف وال الخاص القطاع عمل تنّظم وفّعالة، كفوءة عامة خدمة منظومة إلى لالرتقاء العامة اإلدارة تحديث -
رقمية نظم وتعتمد . 

واالقتصادي السياسي ببعدها االستراتيجية مصالحه يعّزز بشكل التجارية االتفاقيات ومراجعة الخارجية لبنان عالقات صياغة إعادة - . 

الصمود مسار  

 مبادرات عبر وثانياّ . الباهظة المجتمعية الكلفة وذات المستدام غير واالستيراد االستهالك نمط تصحيح عبر الشخصي المستوى  على يكون  أوال   الصمود تعزيز
 تسريع عبر الكّلي االقتصاد سياسات مستوى  على وثالثا  . لها دخل مصادر تكوين إلعادة المحتاجة األسر ودعم األمان شبكات تحصين بهدف االجتماعي التكافل

عاّمة أشغال برامج تطوير ذلك عند ويمكن. الليرة إلى الودائع تحويل واستمرار الصرف سعر انهيار وتفادي الليرة طباعة وقف بهدف أعاله اإلصالحات  Public 
works Programs)) للتجارة ميّسرة بشروط تمويل آلّيات وتطوير الدولي، المجتمع من بتمويل التحتية البنى بناء بإعادة وتساعد موقت بشكل وظائف توّفر 

المؤّسسات لبعض وهادفة موقتة ضريبية إعفاءات وا عطاء االنتاج أكالف بعض وتخفيض كما المصّدرة، الشركات لدعم سيما ال واالستثمار، . 

والمستقبل الشباب  



فراغ بالهجرة، فورا   والتفكير االستسالم عدم عليهم وأتمّنى محوري، هو المتعّددة ألزماته الحلول واجتراح لبنان مستقبل صياغة في الشباب دور  اقاتالط من المجتمع وا 
 مليةع في الفّعال االنخراط يتطّلب واقتصادية، بنيوية مشاكل وخّلف الدولة بوهن تسّبب الذي الطائفي النظام إلسقاط الوحيد فالسبيل. التغيير على والقادرة الطامحة
 السياسات مسار تصويب في يكمن دورهم أنّ  كما. اتوالمؤّسس القانون  دولة بناء إعادة بهدف الطائفية غير المدنية والحركات األحزاب ضمن السياسي التغيير
 التشاركي االقتصاد دعم في تكون  الشباب مساهمة كذلك. والمالية االقتصادية ثقافتهم وضعف الناس إدراك قلة بسبب الحقائق تزوير لمحاوالت والتصدي العاّمة،

 ذينلل أّما. المستقبل اقتصاد بناء على مواز   بشكل والعمل األهلي، السلم يهّدد ما إلى االنزالق تفادي بهدف المجتمع مكّونات مختلف بين الروابط وتمتين والتكافلي
وطنهم خدمة في وعالقاتهم وتجاربهم معرفتهم وضع عبر الخارج من الفّعالة المساهمة إلى فأدعوهم المغادرة، ينوون  . 

األوسط الشرق  منطقة في متخّصصة اقتصادية  . 


