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 سياسة الدعم الذكية

 ةلويس حبيق 
مشكلة سياسات الدعم عالميا انها توضع . تفادة المادية الناتجة عنهاحتى تعديلها بسبب المصالح السياسية واالسمشكلة أي سياسة دعم هو صعوبة الغائها أو     

ول كمصر واألردن وتونس وغيرها سبب رفع الدعم في العديد من الد. صب عموما لمصلحة األغنياء أي عكس السبب الذي وضعت من أجلهلمساعدة الفقراء، لكنها ت
عدد من  هذا هو حال سياسات الدعم اللبنانية التي تتوجه نحو. فقط لكنها سياسية واجتماعية أيضاشعبية كبيرة، وبالتالي تكلفة الدعم ليست مادية  فوضى ومعارضات

هكذا يبقى الفقير بعيدا عن . عمون بهافقراء بسبب حجم استهالكهم ومستوى الحياة التي ينالسلع الغذائية والمحروقات كما األدوية والتي تفيد نسبيا الميسورين أكثر من ال
 .معيشي الالئق الذي يستأهله ويرغب في تحقيقهالمستوى ال

 
الهدف . اسية كميا وبأسعار مقبولةأوال التوجه نحو العدالة في االستهالك الضروري أي تسهيل الحصول على السلع والخدمات األس. يهدف الدعم الحكومي عموما الى أمرين

 .شكل عامن توافر السلع والخدمات ومن النمو والتنمية التي تلحق به كما من األسعار المساعدة بالمجتمع يستفيد بطريقة غير مباشرة من الدعم أي مالثاني هو جعل 
 

يقول المشروع أن . وعدنا بها في لبنانللشاري مباشرة وهو حال البطاقة التمويلية التي  دعم الطلب يعني اعطاء المساعدات. هنالك نوعان من الدعم أي عبر الطلب أو العرض
تكمن المشكلة في اختيار العائالت المستفيدة . مليار دوالر 7,3ة العامة على دوالرا أميركيا شهريا لمدة سنة وال تزيد التكلفة السنوي 731ير الميسورة ستحصل على العائالت غ

 .قابة والشفافيةما هي القواعد والشروط وكيف يتم التنفيذ وثم الر ومن يختارها و 
 

هل نريد وضع الدعم الذي يذهب الى المنتج أو . عامهنالك دعم للعرض أي للمنتجين مما يمكنهم من تخفيض أسعار البيع وبالتالي يستفيد المستهلك أيضا كما المجتمع بشكل 
ال بد من ترشيد . مدى الطويلال بد من تغيير هذه السياسات غير المجدية على الألن انتاجنا ضعيف وبالتالي ندعم عدد من التجار و المستهلك؟ في لبنان ندعم حاليا الواردات 

 .فوائدهاالتكلفة المادية المرهقة المتواصلة منذ سنوات وتحسين 
 

اليات المتحدة مستمرة منذ عقود سياسة دعم الزراعة في أوروبا كما في الو . األجل من الضروري التفكير جديا قبل وضع أي سياسة دعم ألنه من الصعب جدا أن تكون قصيرة
معظم االقتصاديين كما السياسيين يعتقدون أنها سياسة خاطئة اذ تشجع . يةليارات سنويا للمزارعين كي يستطيعوا االنتاج والبيع في األسواق الداخلية والعالموتقضي باعطاء الم

سية على الغائها أو حتى على تعديلها لتجنب غضب تكمن المشكلة في عدم القدرة السيا. زنات الوطنيةوهي مكلفة جدا على االقتصاد العام كما على المواعلى الكسل واالهمال 
 .اب السياسية واالنتخابية واالقتصاديةالمزارعين ومن يؤيدهم لكافة األسب

 
ة التكلفة يجب دراس. فيدين أي المنتجين أو المستهلكين مثاليجب معرفة هوية المست. التي يرغب المجتمع بدعمهاعندما توضع أي سياسة دعم يجب دراسة السلع والخدمات 

 0272في سنة . ن حقوق االنسان ويجب على كل دولة دعمها كي تتوافر في الكمية والنوعية والسعرهنالك سلع وخدمات يعتبرها المجتمع الدولي م. المتوقعة وكيفية تمويلها
هنالك ثلث العالم تقريبا ال يحصل على مياه عذبة . ي وجب دعمهاات صحية مناسبة من أولويات حقوق االنسان وبالتالثال، اعتبرت األمم المتحدة وجود ماء عذبة وتجهيز م

 .و الثلثين ال ينعم بالتجهيزات الصحية السليمة والنظيفةونظيفة، وهنالك نح
 

لسياسة الدعم أهداف خيرة للبناء   اد ككل؟على المدى الطويل أي على النمو والتنمية لالقتص التي وان تكن مكلفة في البداية، لها فوائد كبيرةما هي سياسة الدعم الذكية للبنان و 
 :عة كما يحصل اليوموليس لتشجيع المافيات الواضحة والمقن

 
جب دعم القطاعات المنتجة مباشرة لمدة سنة أي ي. ديا على مصادر مالية مستقبلية لنظام جديد ذكيوقف النظام الحالي واعتماد البطاقة التموينية لمدة سنة والتفتيش ج: أوال

عموما االقتصاديون هم ضد الدعم ألنه يشجع على االهمال والكسل . ج الى دعماء المال للصناعات والزراعات المختلفة كما لبعض الخدمات اذ أن معظمها لن يحتااعط
هذا الدعم يسمح للمستفيدين . لجراحة المباشرةب وضع العقائد حتى الصحيحة منها جانبا واعتماد اا اليوم في وضع لبناني ال نحسد عليه وبالتالي وجوسوء االداء، اال أنن

 .أي أوكسيجين االقتصاد الحالي« الفريش دوالر»خلية والعالمية وبالتالي استقدام باالنتاج والبيع في األسواق الدا
 

http://aliwaa.com.lb/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%ad%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a9/


حتية والبشرية المناسبة لالستمرار في عمليات بحث وتطوير جامعاتنا كما مؤسساتنا العامة تملك األرضية الت من الدعم المادي المباشر للبحث والتطوير حيث أن ال بد  :ثانيا
هذا الدعم القطاعي يفيد المجتمع بطرق . راعةسيعطى الدعم خاصة للزراعة والصناعة ضمن المؤسسات العامة الحالية المرتبطة بوزارتي الصناعة والز . أكثر طموحا وشموال

 .لفة النقل واالزدحام كما ضرر البيئةنحتاج لدعم قطاعات تفيد المواطن مباشرة كالنقل العام الذي يخفف تك. في مدنناأيضا أي يساهم في تخفيف التلوث الذي نعاني منه  أخرى
 

في آسيا وغيرها وفة عالميا وممارسة في العديد من الدول النامية هنالك تقنيات معر . وتبدأ انتاجها وتصدر فيما بعدال بد من الدعم المباشر للشركات الناشئة كي تكبر : ثالثا
 .يدة كما الصغيرة والمتوسطةوالتي توفر الخدمات األساسية التي تحتاج اليها الشركات الجد

 
المهم أن نكون واضحين الى أي قطاعات وشركات . نسع حجم االقتصاد ويحسن مع الوقت معيشة اللبنانييتغيير سياسات الدعم اللبنانية من االستيراد الى االنتاج سيو : رابعا

سياسة . تهدر األموال وال تفيد االقتصاد على المدى الطويلسياسة الدعم الحالية هي مكلفة . يذهب الدعم ونحن بحاجة الى نتائج ايجابية سريعة ألننا ال نملك ترف الوقتس
 .وتضرب التهريب والفساد الى حد بعيد قترحة هي أقل تكلفة اليوم وتصب في المكان الصحيحالدعم الم

 
ير ألن التغيير سيحدث معارضات من يجب أن تحصل على دعم سياسي داخلي كب. أمور بسرعة منعا للغرق 3كي تنجح أي سياسة دعم جديدة ال بد من حصول   :خامسا

كما من الضروري وضع . غييرالمجتمع لشرح أهداف السياسات الجديدة وجدوى الت يجب أن تضع الحكومة وسائل تواصل مع. منع التغييرالمستفيدين السابقين الذي سيحالون 
و الخروج كليا من النظام ب تغييره، وبالتالي يجب أن تكون لنا رؤية واضحة حول كيفية التغيير أكلما دام الدعم كلما صع. آليات تعديل الدعم أو الغائه اذا احتاج المجتمع لذلك

 .المتبع
 

يدة في األشهر األولى، ستأتي أموال جديدة اضافية سخية اليها ليس فقط عامة وانما أيضا خاصة فتصب كلها في صالح وقلب االقتصاد وليس ات الدعم الجداذا نجحت سياس
   .بعض المستفيدين من المجتمعين المدني والرسمي في جيوب

 
 


