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 في األزمات فرص أيضا  

 
 مازن عبود

ي والنمو المستدام والمرن والشامل" الى القمة التي #االقتصاد ة مجموعة السبع من أجل االنتعاشرأى اللورد نيكوالس ستيرن في تقرير المملكة المتحدة "قياد
  أّن "ثمة فرصة فريدة لتحقيق النمو والوظائف وضمان االستدامة البيئية اليوم". كورنوال، -حزيران الجاري في كاربيس 13و 11سُتعقد ما بين 

  
لحديث". ودعا الى وأشار الى ان "االنتقال إلى عالم خاٍل من االنبعاثات، ال يشكل كلفة أو عبًئا، بل يمثل أعظم الفرص االقتصادية والتجارية في العصر ا

  ، وقيادة حاسمة إلدارة التحول"."تغيير منهجي وجوهري واستثمارات كبيرة
  

ستصبح أكثر حدة  COVID-19وختم: "إذا فشل العالم في اغتنام هذه الفرصة، فإن مخاطر، وهشاشة، النموذج االقتصادي القديم الذي كان يتصاعد قبل أزمة 
 من أي وقت مضى".

  
سؤولية مدعوون الى تحويل التحديات واألزمات الى فرص إلعادة البناء. لكن هل إّن في االزمات فرصًا كبيرة يجب االستفادة منها. والذين هم في سدة الم

عادة بناء اقتصاده على أسس  التقاط هذه 19 -الغارق في أزمته الحادة الناجمة عن الفساد ولعنة الموارد وكوفيد  #لبنان يمكن اإلشارات الدولية للقيام مجددا وا 
  جديدة؟

ُغّررنا وعشنا فيها. فسعر اعتقد اّن ثمة ومضات إيجابية يتوجب البناء عليها. اّن فعاليتنا كشعب ازدادت بوتيرة كبيرة. فاألزمة الراهنة جعلتنا نستفيق من كذبة 
 وكّنا ننفق ما ليس لنا، ونهدر مواردنا واحتياطنا. وما من أحد تجّرأ على وقف الكذبة كي ال يخسر مكسبًا او انتخابات،الدوالر بالنسبة الى الليرة كان مصطنعا. 

  
. اهدرنا كل شيء حتى النفايات. توقف كل ذلك وانخفض حجم استيرادنا بنسبة #النفايات فخسرنا الرغد. اربعون في المئة من فاتورتنا الغذائية تذهب الى

  خمسين في المئة.
 

مشروعات ال تلزم وال  ا علىاسسنا شركة للكهرباء لعّلها الوحيدة في العالم التي كانت تبيع منتجها بأقل من تكاليف اإلنتاج، وانتظرنا منها ان تحقق وفرًا. انفقن
سة إال المعامل التي بقيت على تعمل مليارات الدوالرات، وما اعطينا النقل العام والبنى التحتية الالزمة كشبكة للقطارات الكهربائية، أي أهمية ُتذكر. كهربنا السيا

مليون دوالر اميركي سنويا بحسب نقابة  170غت الفاتورة الصحية في لبنان الفيول الثقيل. فكانت تأثيرات ذلك استنزافًا الحتياطنا وترديًا في نوعية الهواء. فبل
  المستشفيات الخاصة.

  
لنا عجز . ثّبتنا الزعماء في كراسيهم وثبتنا #الكهرباء أغرقنا بحرنا بالبالستيك حتى صار التلوث والبالستيك سمة مرحلتنا. أهدرنا الورق والزجاج والحديد. موَّ

دوالرا لبرميل النفط. وصرفنا المساهمات المالية لشراء الفيول ودعم ما ال يجب دعمه. سرنا عكس التيار، العالم يضع ضرائب  21تعرفة الكهرباء على اساس 
   نتقال الى ما بعده. اما نحن فنجدد دعمنا للهدر والتلوث والفيول الثقيل.على النفط ويحّفز اال

  
  االزمة اعادت احتساب فاتورة الكهرباء التي صارت متحركة، وفضحت فلسفة افالسنا في مؤسسة كهرباء لبنان التي أضحت شبه متوقفة.

  
  من دون تدّخل أحد. وستنخفض كمية النفايات ويعاد تدويرها. #القطاع العام ليفستتغّير تعرفة الكهرباء حتما مع تبدل اسعار الفيول. وستنخفض تكا

  
ة جديدة في يوم من األيام، وستكرس اإلصالحات التي فرضتها االزمة. وسينال البلد قروضا نظيفة. وستعود الصناعات والزراعة الى التنفس. وستظهر حكوم

 انها مفاعيل حوكمة االزمات التي تفرض قراراتها وتحّول التحديات الى فرص.
 الكلمات الدالة
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