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ملخص تنفيذي
تقدم هذه الورقة خالصة مكثفة لمناقشات المشاركين والمشاركات في الحوار الوطني االقتصادي 

واالجتماعي – لبنان، حول األزمة االقتصادية والمالية والنقدية، والمقترحات لمعالجتها. وقد ركزت المناقشات 
على خصائص المرحلة االنتقالية ومقتضيات الخروج من األزمة الحالية، وعلى أهمية اعتماد مبادئ العدالة 

القانونية واالجتماعية في مقاربة الخطط والسياسات.

وهذه الورقة هي الثانية بعد تلك التي غطت المحور االجتماعي، وهي تتناول المحور االقتصادي المالي في 
ما ُسمي المرحلة االنتقالية. وغني عن البيان أن مجموعة الحوار أخذت في االعتبار الترابط العضوي بين هذه 

المحاور، إذ ال يمكن تصور حل مستدام لألزمة االجتماعية من دون معالجة األزمة المالية المصرفية النقدية، 
ومن دون إجراء اإلصالحات المؤسسية الالزمة لضمان حوكمة رشيدة وفعالة وشفافة.

وقد ناقشت مجموعة الحوار األزمة االقتصادية والمالية والنقدية والمرحلة االنتقالية، خالل المرحلة الثانية من 
أعمالها وعلى امتداد عدة جلسات من شباط/فبراير إلى تشرين األول/أكتوبر 2021. وكانت المرحلة األولى 

من أعمال مجموعة الحوار قد شملت ثماني جلسات من 21 أيلول/سبتمبر 2020 إلى 27 كانون الثاني/
يناير 2021، وصدر عنها ورقة بعنوان "األزمة االجتماعية في لبنان – قضية الحماية االجتماعية: خالصات أولية 

ومقترحات للمعالجة" تناولت األزمة االجتماعية في لبنان ومقترحات لمعالجتها، مع التركيز على مسألة 
الحماية االجتماعية )مزيد من التفاصيل عن جلسات الحوار متوفر على موقع اإلسكوا، في مقال بعنوان 

"اإلسكوا تجمع لبنانيين من توجهات متنّوعة في حوار للخروج من األزمة االقتصادية واالجتماعية الراهنة"(.

https://www.unescwa.org/sites/default/files/news/docs/social_protection_paper_lebanon_21-00161.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/news/docs/social_protection_paper_lebanon_21-00161.pdf
https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%91%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%A9
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تحدد هذه الورقة بدائل للخروج من األزمة االقتصادية والمالية والنقدية الراهنة، والمسارات اإلصالحية ذات 
الصلة، وترابطها وتداخلها، وتضع المبادئ والمعايير والمواصفات التي سيتم على أساسها وضع الخطط 
والسياسات وتحديد المسؤوليات الحقًا. فهي تقدم مقاربة للحل تشكل مساحة توافق مرّجح بين مختلف 

المشاركين/ات في الحوار. وفي الوقت عينه، تتجّنب الورقة الدخول في تفاصيل الخطط المطلوبة للحل، 
ألن هذا العمل يقع ضمن مسؤوليات السلطة التنفيذية، ويتطلب ِفرق عمل متخصصة إلنجازه.

 وقد توصل الحوار حول األزمة االقتصادية والمالية والنقدية إلى عدد من الخالصات واالقتراحات، أهمها 
ما يلي:

اعتبار المرحلة االنتقالية تدريجية مركبة وشاملة ومترابطة بالضرورة، وتشمل البعد السياسي والحوكمي . 1
والمؤسسي، إضافة إلى البعد االقتصادي المالي المصرفي، والبعدين االجتماعي والنفسي االجتماعي.

احترام مبادئ العدالة القانونية واالجتماعية الذي يمثل ركنًا أساسيًا في نجاح المرحلة االنتقالية للخروج . 2
من األزمة، والمساهمة في إعادة بناء النظام المجتمعي، المجتمع والدولة، على أسس العدالة 

االجتماعية، وإرساء حكم القانون، وتحقيق استقاللية القضاء، وقيام المؤسسات الفاعلة التي تتمتع 
ن استعادة االستقرار واستدامته. بالمشروعية وثقة المواطنين، لكي تؤمِّ

بناء رؤية مشتركة أو اتفاق مجتمعي عام، ضمن األطر السياسية والمؤسساتية، وفي إطار التمثيل . 	
المجتمعي الصحيح لكل المكونات والفئات االجتماعية والمناطق، يقوم على المبادئ العامة الموجهة 

لنسق التنظيم االقتصادي واالجتماعي والمؤسسي، وعلى األهداف التنموية المشتركة للبالد.

بدء المرحلة االنتقالية باالعتراف باألخطاء والمسؤوليات، وعلى ضوء ذلك تحديد الخسائر بشكل واضح . 	
ومعلن، واالتفاق على تقاسم األعباء بشكل عادل بين مختلف األطراف والفئات االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية.

إقرار القطاع المصرفي والمصرف المركزي والحكومة ومختلف األطراف المعنية بالمسؤولية عن األزمة . 	
الحالية، ألن ذلك يساعد في فهم العوامل التي أدت إلى التداعيات الراهنة، وفي التأسيس لمواجهتها 

وعدم تكرارها.

إعادة تفعيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، من خالل بلورة رؤية ومشروع إصالحيين يراعيان . 	
المصالح الوطنية ومصالح الفقراء والطبقات الوسطى، وتشكيل وفد مفاوض كفوء وموحد وغير منحاز 

اجتماعيًا، للتوصل إلى اتفاقات تكون أكثر فائدة للبنان ولشعبه.

إعادة هيكلة وإصالح القطاع المصرفي وتعديل قانون النقد والتسليف على نحو يضمن استقاللية مصرف . 	
لبنان تجاه السلطة التنفيذية ضمن القانون واستقاللية الهيئات التابعة للمصرف وأعضائها بعيدًا عن 

المحاصصة الحزبية، ويعزز منظومة الحوكمة والشفافية والرقابة والمساءلة الداخلية والخارجية لمصرف 
لبنان والمصارف التجارية.

إحداث تحول جذري في األنموذج االقتصادي المتبع، من خالل زيادة فعالية أجهزة الدولة واإلدارات . 	
الحكومية، ومعالجة االقتصاد الريعي، ووضع مرتكزات التحول إلى اقتصاد منتج وتضميني ذي قدرات 

تنافسية محددة وفقًا لمعايير علمية.
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وضع خطة واقعية للنهوض االقتصادي ودعم القطاعات اإلنتاجية، رغم محدودية اإلمكانيات الُمتاحة، . 	
وبخاصة دعم الصناعة، ال سيما منها القائمة على المعرفة والمشغلة للمهارات العالية، وتعزيز التكامل 

األفقي بين القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدماتية، ووضع خطة وطنية للنقل العام، وتحفيز 
القطاعات االستراتيجية ذات القدرة التنافسية والواعدة.

ضبط العجز في الموازنة عبر تحفيز اإليرادات من خالل اإلصالح الضريبي، ال سيما بإقرار قانون للضريبة . 10
الموحدة والتصاعدية على الدخل، بشكل ال يؤدي إلى مضاعفات سلبية تعطل تحقيق األهداف على 

قاعدة العدالة، وعبر تحسين كفاءة اإلنفاق، ووضع خطة لتحرير االقتصاد من الدولرة بشكل متدرج ومستقر.

ضبط سعر صرف الليرة والعجز في الحساب الجاري.. 11

ترشيد اإلنفاق العام من خالل إصالح كامل وشامل لقطاع الكهرباء والطاقة.. 12

معالجة قضيَتي الفقر والعمالة، ووضع خطة شاملة لتحقيق التوازن بين أكالف المعيشة ومستوى . 	1
مداخيل المواطنين.

تطوير وبناء قطاع عام فعال وكفوء، وتعزيز قدرته على التدخل من خالل وضع سياسات عامة تراعي . 	1
مبادئ التنمية والحقوق والتضمين وكافة مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وضع وتنفيذ الخطط وإصدار التشريعات واآلليات التنفيذية الضرورية إلدارة المرحلة االنتقالية ولضمان . 	1
الخروج من األزمة وعدم تكرارها.

وتتضمن هذه الورقة عرضًا مفصاًل للنقاشات، وما توصل إليه الحوار من توجهات وخالصات تمثل المساحة 
المشتركة لألفكار التي جرى تداولها.
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مقدمة
يعاني لبنان من إحدى أسوأ األزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والمالية والنقدية والمؤسسية في تاريخه، 

وتتشابك أسبابها وتعود بشكل كبير إلى غياب إرادة اإلصالح لدى السلطة السياسية، وإلى فشل منظومة الحوكمة، 
وإلى سياسات اقتصادية واجتماعية ومالية تعاني من قصور في الرؤية وقدر كبير من االرتجال والتجزؤ، وتشوبها 

انحيازات فئوية، األمر الذي جعلها غير عادلة وال فّعالة وال مستدامة.

باإلضافة إلى ذلك، سادت مشكالت في الحوكمة وثغرات مؤسسية ذات طابع هيكلي، بعضها مزمن، وبعضها 
تفاقم مع اختالل التوازنات الداخلية وبروز تناقضات مستجدة على الصعيدين اإلقليمي والمحلي، بما أوصل البالد 

إلى حالة تعطيل شبه عام لمؤسسات الدولة، وإن بنسب متفاوتة. وقد ساهم هذا الوضع بشكل مباشر في استشراء 
األزمة االقتصادية واالجتماعية والمالية، حيث نتج عن تعطيل المؤسسات وسوء إدارتها، بما في ذلك مؤسسات 

الحكم الدستورية، وال سيما التنفيذية والتمثيلية والقضائية منها، كثير من اإلجراءات الخاطئة والمجتزأة أو القاصرة، 
التي أدت إلى وضع البالد على حافة االنهيار الشامل، وهذا ما أجمع عليه جميع األطراف.

ومن العوامل الرئيسية التي تساهم أيضًا في هذا الوضع، الشعور العام المتوّلد لدى المواطنين، ولدى ممثلي 
القطاعات االجتماعية واالقتصادية الفاعلة والمؤثرة في مختلف المجاالت، بأن السياسات المعتمدة واإلجراءات 

المتخذة تشكو من انحيازات خطيرة ال تأخذ بعين االعتبار المصلحة العامة والخير العام، وال مصالح هذه القطاعات، 
بل تخدم، عن قصد أو غير قصد، تراكم الربح السريع والريع )تحديدًا الريع الذي يتم إنتاجه دون تقديم عمل، كريع 

المضاربة والريع االحتكاري، والذي ُتدار وُتستخدم إيراداته في قطاعات غير منتجة( لدى شبكات محدودة العدد 
من المستفيدين أو المنتفعين من الوضع الراهن، بما في ذلك الفاعلون في السوق السوداء والتهريب واالحتكار، 
سواء ضمن القانون أو بالتحايل عليه أو بالخروج على القانون بشكل صريح. وال ُتبَذل جهود فعلية متسقة وفعالة 

على مستوى الدولة والمؤسسات الوطنية األخرى، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص المعنية، من أجل اعتماد 
سياسات تسعى لبناء اقتصاد حقيقي وتحقيق تنمية بشرية مستدامة. أما الدعوات التي تصدر بين الحين واآلخر في 
هذا االتجاه، فهي ال تتجاوز التمنيات أو الشكوى واالعتراض، إذ أنها ال تتحول إلى فعل ممنهج ومؤثر في تحقيق 

هذه الغاية، مع غياب أّي دور جّدي أو فاعل للنيابات العامة أو القضاء.

كما ترتبط أسباب األزمة ونتائجها بعدم احترام مبادئ العدالة االجتماعية، ما ُيساهم في زيادة الفقر والالمساواة 
والفوضى والتصادم بين الفئات االجتماعية، مقابل زيادة ثروة الفئة المستفيدة من األزمة وهي الفئة عينها التي 

استفادت من مرحلة السياسات الخاطئة.

تساهم هذه األوضاع، بالتوازي مع الخطاب السياسي الشائع، في زيادة الشروخ في المجتمع. والنتيجة أن المجتمع، 
بتكوينه ومكوناته واستقراره، وقع ضحية انهيار وتفكك توازي نتائجه نتائج أّي حرب عنيفة شاملة تصيب أّي مجتمع.

لكل ذلك، وبحكم الطابع الشامل والهيكلي والخطير لألزمة، ال بد من مرحلة انتقالية فعلية تنقل لبنان من األزمة 
وشبه االنهيار الشامل، إلى مسار الحل التدريجي للخروج من األزمة واستعادة النمو والتنمية واالستقرار وفعالية 

مؤسسات الحكم ضمن مبادئ سيادة القانون والحق والعدالة االجتماعية. وهذه المرحلة االنتقالية، التي يمكن 
أن تمتد لسنوات، ربطًا باألوضاع والظروف والمعطيات الملموسة في مختلف مستوياتها، ال بد أن تكون متعددة 

المكونات، وأن تتضمن مدخاًل مؤسسيًا وحوكميًا كفياًل بإزالة المعوقات المؤسسية والسياسية التي ُتعّطل 
ل  الولوج إلى طريق الحل، وقادرًا على بث مناخات الثقة وتحفيز الجهات الفاعلة االقتصادية واالجتماعية على تحمُّ

مسؤولياتها والمشاركة في نهوض البالد.
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الجوانب القانونية واالقتصادية والمالية   .1
والنقدية لألزمة الراهنة

ألف. تحديات قانونية

يواجه لبنان في هذه المرحلة جملة من التحديات القانونية الصعبة والمتشابكة، أبرزها:

مخالفات صريحة لمبادئ قانونية عامة ولقواعد قانونية أساسية، وغياب حكم القانون، سواء من خالل . 1
تفسيره بشكل يفقده الفعالية ويؤثر في مجرى تحقيق العدالة، أو من خالل تطبيقه بشكل غير متساٍو، 

في بعض األحيان، أو من خالل مخالفة حقوق الملكية العامة والخاصة والموجبات العقدية لمصلحة 
األطراف القوية اقتصاديًا أو سياسيًا، في أحيان أخرى.

ل الخسائر، ربطًا بالمسؤوليات واألدوار، التي طالت . 2 تغييب مبدأ التضامن والعدالة والنسبية في تحمُّ
مختلف فئات المجتمع وقطاعاته.

تغييب القواعد التي تضبط حدود االستفادة والمسؤولية، وكذلك حدود األعباء المترتبة.. 	

تغييب القواعد والقيم األخالقية )اإلنسانية والمجتمعية والمهنية المتعارف عليها( ومعايير حقوق . 	
اإلنسان عند سن القوانين وتطبيق بعض اإلجراءات القانونية، ما يحد من القدرة على المحاسبة، وتحديدًا 

في قضية تحويل/تهريب األموال إلى الخارج منذ بدء األزمة بعد اندالع االحتجاجات الشعبية في 17 
تشرين األول/أكتوبر 2019، وفي إمكانية استعادة هذه األموال.

التشوهات التشريعية في خدمة أصحاب النفوذ . 	
السياسي والطائفي واالقتصادي نتيجة عدم احترام 
القوانين أو تطبيقها بشكل انتقائي، أو عدم تطبيق 

قوانين جديدة صاَدق عليها مجلس النواب.

التلكؤ في سن القوانين والتشريعات، وال سيما . 	
تلك الخاصة بالـضوابط على الرساميل "الكابيتال 

كونترول"، في الوقت الذي يتم فيه تنفيذها على 
حساب صغار المودعين، دون مراعاة قاعدة التشارك 

النسبي في توزيع الخسائر، حيث يجب أن تتحمل 
الجهات األكثر استفادًة من السياسات المالية 

والنقدية التي ساهمت في األزمة الحالية، نسبة 
من الخسائر تتوافق مع مسؤولياتها عن األزمة ومع 

األرباح التي ُحققت سابقًا.
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غياب الدور الفاعل للنيابات العامة وسلطات المالحقة، وتجاهل بعض القرارات القضائية التي صدرت بناًء . 	
على دعاوى مقدمة من المواطنين، وغياب الدور الفاعل ألجهزة الرقابة والتدقيق والمحاسبة في القطاع 

العام، ما أّدى إلى إرساء ثقافة عدم المساءلة والمحاسبة لمن هم في سدة المسؤولية السياسية 
واإلدارية والمؤسساتية.

عدم مراعاة قواعد العدالة والتضامن بين مختلف أجيال وفئات المجتمع الميسورة والفقيرة، وغياب . 	
محاسبة المسؤولين عن األزمة الحالية.

باء. تحديات اقتصادية ومالية ونقدية

تشهد المرحلة الراهنة تحديات اقتصادية ومالية ونقدية متعددة، أبرزها:

تراجع اقتصادي غير مسبوق. 1

تخطى التراجع االقتصادي نسبًا من الناتج المحلي غير مألوفة عالميًا في عام 2020، واستمر تسجيل عجز 
ُمرّكب )موازنة، ميزان تجاري، ميزان مدفوعات( خالل عام 2021. باإلضافة إلى ذلك، شهد االقتصاد تدميرًا 
ألصول مادية نتيجة انفجار المرفأ في 4 آب/أغسطس 2020، ما زاد من عمق التحديات التي يواجهها، من 

تدهور البنى التحتية وتآكل رأس المال البشري والمادي والتجهيزي. كما عانى االقتصاد من ضعف مناخ 
االستثمار وبيئة األعمال، ومن غياب البنى التحتية المتطورة واألطر القانونية والمؤسساتية الواضحة والفعالة 

لجذب وتشجيع القطاع الخاص على االستثمار وأخذ المبادرات واستقطاب رؤوس األموال وتوفير فرص 
عمل. وقد تسببت األزمة الراهنة بفوضى اقتصادية اجتماعية مقلقة وذلك نتيجة اختالل العمل في عدد من 

المرافق والقطاعات التي تعتمد على االستيراد واالنتظام في القدرة الشرائية، واختالل أو تعطل عملية توزيع 
االحتياجات األساسية )الغذائية والطبية والمحروقات(.

تعثر القطاع المصرفي وقرار الحكومة التمّنع عن دفع مستحقات "اليورو بوندز". 2

يعاني مصرف لبنان من تراجع حاد في االحتياطي بالعمالت األجنبية بسبب السياسات النقدية المتبعة منذ 
عقود، أبرزها: التثبيت الطويل األمد لسعر صرف الليرة مقابل الدوالر، والهندسات المالية المتبعة في السنوات 

األخيرة، وعدم التطبيق الجّدي إلجراءات التحوطية الكّلية. وترافق ذلك مع انخفاض حاد في تدفق رؤوس 
األموال إلى لبنان، واالعتماد بشكل شبه وحيد على القطاع المصرفي الستقطاب رؤوس األموال وعدم 

تفعيل وتطوير أسواق مالية أخرى، باإلضافة إلى عدم تطبيق اإلصالحات البنيوية، وعدم تقليص االختالالت 
في المالية العامة وارتفاع النفقات العامة بشكل ُمفرط، وهدر الفرص لإلصالح، والتراجع التدريجي للثقة 

المحلية والخارجية. وفي آذار/مارس 2020، قررت الحكومة االمتناع عن سداد مستحقات "اليورو بوندز" دون 
خطة، ودون المباشرة بمفاوضات مع الجهات الدائنة إلعادة الجدولة، ما يؤثر على الثقة الخارجية بالدولة 

اللبنانية وقدرتها في تعبئة موارد مالية خارجية، على األقل في المديين القريب والمتوسط.

يعاني القطاع المصرفي من تعثر غير مسبوق، حيث تم حجز أموال المودعين بالدوالر، ويجري العمل على 
تسييلها جزئيًا بالليرة اللبنانية، وفق شروط قاسية، وبسعر قسري أقل من سعر السوق بكثير، ما يعني فرض 
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"هيركات" حاد يتحمله المودعون بصورة أساسية، في حين يتم فرض قيود على التحويالت إلى الخارج بشكل 
غير قانوني واستنسابي. كما تم فرض قيود على السحوبات بالليرة اللبنانية أيضًا، وإن كانت أقل حّدة مما 
هي بالنسبة إلى السحوبات بالدوالر. ويتخوف المودعون من تفاقم سياسة إهدار أموالهم وحجزها، من 

خالل استخدام ما تبقى من أموالهم المودعة في المصرف المركزي، بما في ذلك ما يقع ضمن االحتياطي 
اإللزامي، لتمويل اإلجراءات التي تتخذها الحكومة خارج خطة وطنية واضحة ومعلنة، بما في ذلك التخبط 
في ما ُيسّمى سياسات الدعم الحكومية المجحفة بحق من يحتاج إلى هذا الدعم، والتي استهلكت، خالل 

تطبيقها، المزيد من مدخرات اللبنانيين وموارد عيشهم.

استمرار عجز المالية العامة وارتفاع المديونية وطبع العملة. 3

استمر العجز في المالية العامة في العامين 2020 و2021، بسبب االختالالت الهيكلية في النظام الضريبي، 
وتراجع النمو االقتصادي، وسياسات التقشف القسرية وغير المدروسة، وأيضًا التراجع الحاد في اإليرادات الضريبية 
نتيجة الركود االقتصادي وارتفاع نسبة التهرب الضريبي، والدعم غير المدروس للعديد من السلع والذي استفادت 

منه الجهات المحتكرة واللوبيات المسيطرة على التجارة الخارجية والتوزيع الداخلي، والتي تحظى بحمايات سياسية، 
فيما يستمر اإلنفاق على تمويل العجز في مالية شركة كهرباء لبنان.

وعلى الصعيد النقدي، لجأ المصرف المركزي إلى طباعة العملة الوطنية بشكل متكرر لتأمين السيولة الالزمة 
لتمويل النفقات وتسديد جزء من الودائع من العمالت األجنبية على سعر الصرف 3,900 ليرة للدوالر، األمر الذي 

فاقم من نسب التضخم. وال بد من اإلشارة إلى أن الموازنة العامة لعام 2021، التي طرحتها الحكومة السابقة هي 
موازنة افتراضية تتجه نحو المزيد من العجز.

خــالل عــام 2021، اســتمرت التوجهــات عينها في ما يتعلق بالتمويل واإلنفاق، بما فــي ذلك تحويل التمويل المتاح 
لمشــاريع هامة ومفيدة ومســتدامة للتخفيف من حدة األزمة إلى إنفاق اســتهالكي غير مســتدام، باإلضافة إلى 

الخشــية من استنزاف المبالغ التي حصل 
عليها لبنان وفق حقوق الســحب الخاصة 

الصــادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي 
تســاوي مليار و139 مليون دوالر أمريكي 

)تشــمل 868 مليون دوالر من إصدار 
عــام 2021 وحوالي 271 مليون دوالر 
متراكمــة عن عام 2009(، في تمويل 
شــركة كهرباء لبنان وتمويل البطاقة 
التمويلية، وهي إجراءات ُيخشــى من 

احتماالت التوظيف االنتخابي والسياســي 
إليجابياتهــا المفترضة، ما يتطلب إعادة 
تصميمهــا بما يتالءم مع الوضع الراهن 

وتعديل وضبط معايير اســتخدامها ووجهة 
اســتهدافاتها بشفافية معلنة.
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استمرار تفاقم العجز في الحساب الجاري. 4

تخطى العجز في الحساب الجاري 22 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2019. ويشهد الحساب 
الخارجي منذ عام 2020 اختالالت عدة، منها التراجع الكبير في تحويالت العاملين اللبنانيين في الخارج، بسبب 

االنكماش االقتصادي الذي شهدته الدول المضيفة، من جهة، وبسبب القيود على السحوبات بالعمالت األجنبية 
التي تفرضها المصارف اللبنانية، من جهة ثانية.

وأدى الركود في االقتصاد اللبناني وتدهور القيمة الشرائية إلى تراجع االستهالك، وبالتالي إلى تراجع االستيراد، 
األمر الذي أدى بدوره إلى تقليص العجز في الميزان التجاري، ولكن ذلك هو في الواقع مؤشر النكماش خطير. 
وأدى المناخ السياسي ومناخ األعمال غير المستقرين إلى هروب االستثمارات وتراجع نسبتها بشكل كبير، وإلى 

تسرب األموال.

تفاقم األزمة المالية والنقدية والتقلبات في سعر الصرف وتضخم األسعار. 5

أدت التحديات االقتصادية والمالية والنقدية التي يشهدها لبنان إلى انهيار سعر صرف الليرة بنسب غير مسبوقة، ال 
سيما في ظل غياب المعالجات السليمة والمستدامة، واستمرار سياسة التمويل من خالل االقتراض، ولو المحدود، 
من الخارج )فعلى الرغم من ارتفاع نسب الدين العام والتضخم، ال تزال الدولة تسعى ألن تقترض، تحديدًا من البنك 

الدولي، لتمويل شبكات األمان(، ومن أموال المودعين )لسد العجز في ميزانية شركة كهرباء لبنان ولتمويل الدعم، 
وغيره(، ومن خالل طبع العملة، وتذويب الخسائر التي تكبدتها الدولة والسلطات النقدية بفرض ضريبة تضخم من 

دون سقوف تثقل كاهل اللبنانيين.

وقد ترافق هذا االنهيار مع تعدد أسعار الصرف بتفاوت كبير، منها السعر الرسمي الذي كان قبل األزمة )1,507 
ليرات للدوالر(، وسعر السحوبات المصرفية )3,900 ليرة للدوالر(، وسعر منصة صيرفة )التي افتتحت عملها في 

الحوار الوطني االقتصادي واالجتماعي – لبنان
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أيار/مايو 2021 بسعر 12,120 ليرة للدوالر ليصبح 16,500 ليرة للدوالر نهاية آب/أغسطس 2021(، وسعر السوق 
الموازية )الذي وصل إلى 22,500 ليرة للدوالر منتصف تموز/يوليو 2021(، وما يرتبط بذلك من فوضى وفلتان في 

األسعار، وبخاصة أسعار المواد االستهالكية األساسية، والتسعير االستباقي على الرقم األعلى.

مقابل هذه الفوضى، تغيب الضوابط الفّعالة وإجراءات المعالجة المستدامة. فمنذ بداية األزمة، تم اتباع إجراءات غير 
فّعالة وارتجالية لمعالجة تدهور سعر الصرف، مثل توزيع الدوالر على الصرافين، أو فرض قيود على شركات تحويل 

األموال، أو دعم بعض القطاعات أو بعض السلع، أو اتخاذ قرارات لم ُتنّفذ أو غير قابلة للتنفيذ، مثل الدوالر الطالبي، 
والدوالر السياحي، والدوالر الزراعي، ودوالر المحروقات، والدوالر الطبي.

هدر االحتياطي على نحو عشوائي وغير مدروس. 6

اعتمدت الحكومة سياسة دعم غير مدروسة لمنتجات عدة منها األدوية والمحروقات والعديد من السلع الغذائية، 
دون تنفيذ إجراءات المراقبة لكشف عمليات التخزين غير الشرعي وإقفال معابر التهريب، ما جعل من تخزين هذه 
السلع وحجبها عن المواطنين وفق السعر الرسمي المدعوم وإتاحتها وفق السوق السوداء وتهريبها إلى الخارج، 

عملية مربحة للمهربين والمحتكرين، على اختالف فئاتهم ومستوياتهم. وكانت كلفة سياسة الدعم العشوائي هذه 
باهظة على الدولة، كما على المودعين وعلى اللبنانيين عمومًا.

ولم يتم رفع هذا الدعم غير المدروس عن مجمل السلع الحيوية من خالل خطة واضحة تضمن استقرار السوق، 
وتوفير المواد األساسية، وضبط المؤشرات االقتصادية، والحد من ارتفاع األسعار وانعكاساتها السلبية على الواقع 

المعيشي واالقتصادي للمواطنين. كما لم يترافق رفع الدعم العشوائي هذا مع اعتماد واستخدام البطاقة 
ض البطاقة  التمويلية من ِقبل مستحقيها، ال سيما الفقراء منهم والطبقة الوسطى، وإن كان من غير المتوقع أن تعوِّ

التمويلية عن ارتفاع األسعار.

عدم توُفر إطار قانوني للضوابط على الرساميل. 7

منذ تفاقم األزمة االقتصادية والمالية بعد 17 تشرين األول/أكتوبر 2019، لجأت المصارف إلى فرض ضوابط 
استنسابية وغير شفافة على الرساميل )كابيتال كونترول(، واتخذت إجراءات، على السحوبات وعلى التحويالت 

الخارجية، ال تحترم مبادئ حرية التعاقد أو االلتزام 
العقدي. وكان ذلك إما بموجب تعاميم من المصرف 

المركزي أو بسلوك مصرفي متفرد خارج األطر 
القانونية النافذة، وخارج معايير العدالة، وذلك في 

ظل تلكؤ السلطة التشريعية عن إصدار القانون 
الخاص بذلك.

وبالرغم من عمق األزمة الراهنة، ال تزال الخيارات 
الواجب اتخاذها، للخروج منها، تصطدم بالمصالح 

المباشرة لجزء أساسي من متخذي القرار )كموضوع 
الكابيتال كونترول، أو التحقيق الجنائي(.
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جيم. تفاقم مشكلة الفقر وارتفاع نسبة البطالة

ترافقت التحديات المذكورة آنفًا مع تفاقم مشكلة الفقر الذي بات يطال ما ُيقارب ثالثة أرباع المجتمع، وارتفاع 
نسبة البطالة، خاصة بين الشباب، وتزايد الهجرة بشكل كبير، وخاصة هجرة األدمغة، وتزايد الالمساواة، وتآكل الطبقة 

الوسطى، وانهيار القدرة الشرائية لألجور، وارتفاع نسب التضخم، وهي تحديات أساسية ُتفاقم األعباء االقتصادية 
واالجتماعية والمعيشية واإلنسانية، ما يؤكد ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق اإلصالحات الملّحة الكفيلة 

بمعالجة هذه األزمة وأعبائها بشكل مستدام.

تدل كل تلك األزمات بوضوح على غياب السياسات العامة المالئمة، واتخاذ قرارات اعتباطية وفاشلة، ما 
يقتضي التحذير من تكرارها وتكرار الحلول عينها. هذه الوقائع تستلزم التوقف عند دروسها المستفادة، والتأكيد 

على ضرورة تطبيق حكم القانون والعدالة، وبخاصة من خالل إقرار قانون استقاللية القضاء، بما فيها العدالة 
االقتصادية واالجتماعية، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، واتباع مبادئ الحوكمة الرشيدة وأصول المحاسبة في 
مرافق ومؤسسات الدولة كافة. كما تتطلب مراجعة جذرية للسياسات االقتصادية والمالية والنقدية واالجتماعية 

لتكون مستجيبة لمبادئ العدالة والمساواة ولمتطلبات الخروج من األزمة.

خصائص وركائز المرحلة االنتقالية للخروج   .2
التدريجي من األزمة

المرحلة االنتقالية المطلوبة للخروج التدريجي من األزمة مرّكبة وشاملة ومترابطة بالضرورة، وهي تشمل البعد 
السياسي والحوكمي والمؤسسي، إضافة إلى البعد االقتصادي المالي المصرفي، والبعدين االجتماعي والنفسي 

االجتماعي، وعدم االستقرار.

وبحكم الطبيعة الهيكلية لألزمة وطابعها الشامل، ال يمكن الشروع بالمرحلة االنتقالية، وباإلجراءات الفورية للخروج 
التدريجي من األزمة، ما لم تتكون رؤية مشتركة أو اتفاق مجتمعي عام، ضمن األطر السياسية والمؤسساتية، وفي 

إطار التمثيل المجتمعي الصحيح لكل المكونات والفئات االجتماعية والمناطق، واستنادًا إلى المبادئ العامة 
للتنظيم االقتصادي واالجتماعي والمؤسسي، واألهداف التنموية المشتركة للبالد. ودون هذا التصور المستقبلي 
الجامع، الذي يمكن أن يتكون أواًل في صورة عامة غير مفصلة ولكن واضحة، ال يمكن البدء بأي إجراء فوري، ألن 

ذلك يقوض الثقة، كما يمكن أن يؤدي إلى اعتماد سياسات وخطوات خاطئة، تؤدي إلى تجديد األزمة أو تمديدها 
أو إعادة إنتاجها.

وتعتبر المرحلة االنتقالية مرحلة تأسيسية، وهي تتطلب، بالتالي، إدراكًا كاماًل لخصائصها ومقتضياتها، والخيارات 
المتاحة لعبورها بسالسة، إضافة إلى تداعياتها ومفاعيلها على المدى القريب والمتوسط والبعيد. والمرحلة 

االنتقالية ال تشبه بأّي شكل من األشكال ما هو سائد في الممارسة السياسية اللبنانية، حيث يتحول أّي حل أو إجراء 
جزئي ومرتجل مؤقت إلى دائم. والتعامل مع المرحلة االنتقالية باستخفاف وعدم إيالئها الجدية الكافية، هو وصفة 

لفشل مؤكد.
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ويتكون مسار إدارة المرحلة االنتقالية من ثالثة محاور، ال ينفصل أٌي منها عن اآلخر: المحور السياسي، والمحور 
االجتماعي االقتصادي المالي النقدي المصرفي، والمحور القانوني والقضائي.

يمثل احترام مبادئ العدالة القانونية واالجتماعية، كما احترام وتطبيق بنود شرعة حقوق اإلنسان، عاماًل أساسيًا في 
نجاح المرحلة االنتقالية للخروج من األزمة، والمساهمة في إعادة بناء النظام المجتمعي، المجتمع والدولة، وإرساء 

ن استعادة االستقرار واستدامته. أما اعتماد الُسُبل االعتباطية  حكم القانون، وقيام المؤسسات الفاعلة التي تؤمِّ
خالل المرحلة االنتقالية، فسيفاقم التناقضات والصراعات القائمة، ما ُيدخل البالد في مرحلة جديدة من الفوضى 

واألزمات، وإن بأدوات وأشكال مختلفة.

تهدف العدالة في المرحلة االنتقالية إلى المصالحة االجتماعية، وال تبنى على العفو بالمفهوم العشائري. وهي 
تقوم على تعزيز حكم القانون، وتفعيل دور القضاء الذي يحترم المبادئ القانونية واألخالقية المكرسة عالميًا 

والضامنة للديمقراطية، وذلك لتثبيت حياد القضاء وعدالته ونزاهته. ويتميز بعض إجراءات المرحلة االنتقالية بكونه 
استثنائيًا ومؤقتًا، ويتم تحديد أهدافها وأبعادها وطابعها وآلياتها وفقًا لخصوصية المجتمع وتجربته التاريخية.

وُتحّفز إدارة المرحلة االنتقالية على أسس العدالة المجتمع على تخطي أزماته، وإعادة بناء الثقة بين مكوناته، 
بهدف إعادة بناء الدولة على أساس مبادئ الحوكمة الرشيدة والمؤسسات الفاعلة، والمسؤولية المجتمعية، وما 
تتطلبه من توزيع عادل ونسبي للخسائر وفقًا للمسؤوليات، وسيادة القانون، والديمقراطية وحقوق اإلنسان، مع ما 

يتضمنه ذلك من مبادئ مكافحة الفساد وإرساء الشفافية والمحاسبة، والعدالة االجتماعية، واحترام البيئة، وتحقيق 
التنمية البشرية المستدامة.

ال يمكن أن تبدأ المرحلة االنتقالية إاّل بتحديد 
األطراف المعنية ودورها في المسؤولية عن 
األزمة ونتائجها وتفاقمها. ومثل هذا التحدي 

الُمعلن والعادل والقانوني، أمر ال يمكن تجاوزه 
للخروج من األزمة.

ويجب أن تبدأ المرحلة االنتقالية باالعتراف 
باألخطاء والمسؤوليات، وما ينتج عن ذلك 

من تحديد واضح ومعلن للخسائر، واتفاق على 
تقاسم األعباء بشكل عادل، بين مختلف األطراف 

والفئات االجتماعية واالقتصادية والسياسية. 
واستنادًا إلى تجارب دول أخرى في العالم، فإن 
العدالة في توزيع األعباء والخسائر، ربطًا باألدوار 
والمسؤوليات، هي شرط ضروري حاسم إلنجاح 

المرحلة االنتقالية والخروج من األزمة. وعدم 
احترام هذا الشرط، يمكن أن يؤدي إلى تجدد 

األزمة واالنفجار االجتماعي الشامل.

يجب أن يسبق االلتزام بهذه المبادئ المتعلقة 
بطبيعة المرحلة االنتقالية، وما يرتبط بها من 

خطوات مؤسسية وتشريعية )هناك مقترحات 
الحقة بهذه الخطوات(، اإلجراءات األخرى 

االقتصادية والمالية والمصرفية.
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مسارات إصالحية في المرحلة االنتقالية  .3

تتطلب المرحلة االنتقالية معالجة جملة محاور وقضايا أساسية يختلف عالج كل منها بحسب التحديات التي تعترضها، 
والرهانات التي تطرحها، والخصوصيات التي تتسم بها. وتحتل قضية اإلدارة السياسية والقيادة، وفق معايير 

الحوكمة السياسية السليمة، موقعها الُمقرر في توفير المدخل األساسي للنجاح في إدارة هذه المرحلة الدقيقة 
والتأسيسية. وال بد من مقاربة هذه القضايا من خالل مسارات إصالحية متوازية ومتشابكة نظرًا لخطورة األزمة 

الراهنة. وفي ما يلي عرض لهذه المسارات.

ألف. مسار تثبيت حكم القانون

رغم اتسام هذه المرحلة ببعض الفوضى، فهي ذات طابع تمهيدي، وتقوم على تطويق الفوضى عبر خضوع الجميع 
للقانون، وتفعيل دور القضاء وفرض سلطته على كافة المؤسسات والجهات، والحد من مقاومة اإلصالح، ما ُيعتبر 

شرطًا أساسيًا ألّي إصالح اقتصادي ومالي شامل ومستدام. وفي هذا المسار أيضًا مسائل حرجة يمكن أن تعزز الثقة، 
مثل سير التحقيق في انفجار المرفأ حتى كشف الحقيقة وتطبيق العدالة الكاملة، والسير في التحقيق الجنائي في 

حسابات مصرف لبنان وقطاعات الكهرباء والمحروقات واألدوية وما إلى ذلك. ومن أهم محطات هذا المسار أيضًا:

إقرار قانون استقاللية القضاء.. 1

إرساء وتفعيل دولة القانون، والسعي إلى تحقيق العدالة، وبناء المؤسسات وفق مبدأ الشفافية . 2
المطلقة، والحوكمة في التمثيل )السياسي والنقابي والعمالي والقطاعي واالجتماعي، إلخ( وفي 

صناعة القرار، وتعزيز دور التفتيش المركزي والمساءلة الحقيقية.

تحديد أخطاء السياسات والممارسات وثغراتها وتداعياتها، ومحاولة التعويض على المتضررين، ولو معنويًا، . 	
ومحاسبة المسؤولين، وذلك من أجل االنتقال إلى مرحلة جديدة، وتجاوز هذه األخطاء والثغرات وعدم 

تكرارها، كشرط أساسي وضروري لتنفيذ العدالة االنتقالية.

باء. مسار إعادة بناء الثقة

يعتبر غياب الثقة أحد أبرز السمات التي تتصف بها األزمة 
الحالية والتي أدت، في بعض األحيان، إلى تعقيدها. لذا، 

من الضروري التركيز على إعادة بناء الثقة، وذلك على 
المستويين: الداخلي، أي الثقة بالدولة ومؤسساتها، 
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وبخاصة القضائية منها، كما بالقطاع الخاص ومن ضمنه المصارف، والثقة ما بين الفئات االجتماعية المختلفة، بشكل 
عام، والخارجي، أي ثقة الجهات المانحة والموردة والمستثمرة وصناديق التنمية والمصارف المراسلة. ومن أبرز 

الخطوات التي يجب اتخاذها إلعادة بناء الثقة:

مباشرة الحكومة التي ُشكلت مؤخرًا بشكل فوري بتنفيذ خطة إصالحية عامة وإنقاذية لالقتصاد، . 1
واستئناف المفاوضات مع الجهات المانحة.

قيام حوار داخلي صريح وشفاف ومسؤول، بمشاركة مؤسساتية ومن مختلف األطراف المعنية، يهدف . 2
إلى تطبيق مبدأ العدالة االنتقالية، بما فيها العدالة االقتصادية واالجتماعية، وذلك بشكل فوري.

اإلقرار السياسي وتحديد المسؤوليات، كبداية إلزامية، كي ال تتحول المسارات القضائية والتحقيقات . 	
إلى آلية مماطلة تنعكس سلبًا على جهود إعادة بناء الثقة. وفي هذا المجال، ثمة قضايا وإشكاليات 

مطروحة، أبرزها:

أ إقرار القطاع المصرفي والمصرف المركزي والحكومات المتعاقبة ومختلف األطراف المعنية، بالمسؤولية 	.
عن األزمة الحالية، فذلك يساهم في فهم كيف وصل البلد إلى التداعيات الراهنة وفي التأسيس لمواجهتها 

وعدم تكرارها.

تحديد مواقع الخلل والثغرات واألخطاء )في النصوص والقرارات والممارسات( واإلقرار بها، بما يؤسس 	.أ
الستعادة الثقة، وتوزيع األعباء االقتصادية بعدالة، في سياق العمل على تحقيق العدالة.

إصالح منظومة الحوكمة والمؤسسات، لتوفير اإلدارة والرقابة ألّي خطة للمستقبل.. 	

استئناف الحوار مع صندوق النقد الدولي الذي أصبح ممرًا أساسيًا للخروج من األزمة ولكسب ثقة الجهات . 	
الممولة الخارجية األخرى، نظرًا إلى عمق األزمة الراهنة وحاجة لبنان الماسة إلى تمويل خارجي فوري. 

ويجب إعادة تفعيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من خالل بلورة رؤية ومشروع إصالحيين يراعيان 
المصالح الوطنية ومصالح الفقراء والطبقات الوسطى، وتشكيل وفد مفاوض كفوء وموحد وغير منحاز 

اجتماعيًا، للتوصل إلى اتفاقات تكون أكثر فائدة للبنان ولشعبه.

وضع خارطة طريق للتفاوض مع الدول المانحة تساهم في استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان.. 	
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معالجة قضية التحويالت المالية إلى الخارج، بشقيها القانوني وغير القانوني، اللذين تطرحهما عملية . 	
التحويل، وهذا يتطلب حوارًا اجتماعيًا ينطلق من الحقوق والعدالة، ويتضمن بعدًا قانونيًا على مستوى 

الدستور والقوانين الرئيسية، وبعدًا اجتهاديًا يقوده القضاء، بهدف تقويم اآلثار السلبية للخطوات المتخذة 
على المجتمع واالقتصاد، وتحديد "أخالقية" اإلجراءات التي سيتم اتخاذها وضرورة انسجامها مع معايير 

العدالة وحقوق اإلنسان.

جيم. مسار النهوض باالقتصاد

يتطلب النهوض باالقتصاد وضع خطة واقعية مناسبة وتطبيقها. ويقتضي ذلك وضع خطة إلدارة الفترة االنتقالية 
باإلمكانيات الُمتاحة، ومراجعة السياسات المالية والنقدية، وتوفير احتياجات المواطنين. وفي ما يلي أبرز ما يقتضيه 

هذا المسار، على سبيل المثال ال الحصر:

وضع تصور واضح للوجهة التي ينبغي سلوكها، وقيام حوار وطني رصين وهادئ وعميق حول الخيارات . 1
االستراتيجية الكبرى.

البناء على عدد من االقتراحات اإلصالحية التي تم طرحها من ِقبل الحكومة السابقة ومراجعتها من وجهة . 2
نظر الجهات االقتصادية واالجتماعية والنقابية المختلفة وتطويرها.

إعادة النظر باألنموذج االقتصادي المتبع من خالل زيادة فعالية أجهزة الدولة واإلدارات الحكومية . 	
والحد من التضخيم الزبائني في القطاع العام الذي تصاحبه شواغر كبيرة جدًا في المالك، ومعالجة 

تفاقم االقتصاد الريعي، ووضع مرتكزات التحول إلى اقتصاد منتج وتضميني ذي قدرات تنافسية محددة 

الحوار الوطني االقتصادي واالجتماعي – لبنان 
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وفقًا لمعايير علمية، يأخذ في االعتبار التركيبة القطاعية، والتوزع الجغرافي العادل والفعال لألنشطة 
االقتصادية، وتطوير الدورات االقتصادية المحلية في إطار رؤية وطنية موحدة، وتحسين وتطوير إدارة 

الموارد التي ُتتيح تحقيق النمو التضميني وتعزيزه.

وضع خطة واقعية لدعم القطاعات اإلنتاجية، رغم محدودية اإلمكانيات الُمتاحة، ودعم الصناعة، ال سيما . 	
منها القائمة على المعرفة والمشغلة للمهارات العالية، وتعزيز التكامل األفقي بين القطاعات الصناعية 

والزراعية والسياحية والخدماتية، ووضع خطة وطنية للنقل العام، وتحفيز القطاعات االستراتيجية ذات 
القدرة التنافسية والواعدة.

بلورة رؤى واقتراحات قطاعية واضحة، تحدد أولويات ومتطلبات الحفاظ على كل قطاع، وتعكس . 	
مصالح الجهات المعنية، من أصحاب عمل وعّمال وهيئات اقتصادية ونقابية وعّمالية، بشكل مستقل عن 

التجاذبات واالنقسامات، وطرحها على السلطات المعنية العتمادها.

إعادة النظر في سياسة التجارة الدولية التي ساهمت في إحداث عجز كبير، وفي التدفقات المالية . 	
لجهة تحديد وجهة استخدامها وطرائق استثمارها وضبط تدفقها، بما يتناسب مع حاجات البلد وأولوياته 

االقتصادية واالجتماعية.

وضع خطة إلعادة هيكلة الدين العام الداخلي والخارجي حتى يصل إلى ما يساوي نسبة من الدخل . 	
القومي ال تقف عائقًا أمام النمو االقتصادي المستدام.

إعادة النظر في صالحيات المجلس االقتصادي واالجتماعي ليصبح شريكًا أساسيًا في وضع وتطوير . 	
السياسات االقتصادية واالجتماعية.

اعتماد الحكومة اإللكترونية ورقمنة الخدمات العامة في إدارات الدولة وتطويرها.. 	

وضع خطة إلعادة إعمار مرفأ بيروت والمناطق المحيطة.. 10
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خطط وتشريعات وسياسات مالية   .4
واقتصادية ملّحة للمرحلة االنتقالية

يتطلب الخروج من األزمة الراهنة اعتماد خطط وسياســات ترمي إلى تحفيز النمو االقتصادي التضميني المســتدام 
والشــامل جغرافيًا وقطاعيًا، واتخاذ قرارات إلصالح المالية العامة، وإعادة توجيه السياســة النقدية بشــكل يخدم 

النمو المســتدام والشــامل. كما يجب الحرص على اتخاذ إجراءات إصالحية تحول دون ارتكاب األخطاء عينها التي 
ارُتكبــت ســابقًا وأوصلــت إلــى األزمة القائمة. وينبغي أن تتناول القرارات الماليــة واالقتصادية في المرحلة االنتقالية 

التالية: المجاالت 

ألف. اإلطار العام للتشريعات والقوانين

احترام مبدأ علوية القانون وســيادته واحترامه من ِقبل الجميع دون اســتثناء، وتعزيز قدرة مؤسســات . 1
الدولة على فرض احترامه ضمن الدســتور والقانون ومبادئ حقوق اإلنســان، وتعزيز ثقة المواطن في 

القوانين والمؤسسات.

تحديد الغاية من القانون، أو سبب وجوده، وذلك في مادته األولى، بحيث ال تفّسر نية المشرع بمعنى . 2
يعطل مسار العدالة ويعيق تحقيق مبادئ التنمية المستدامة والعدالة االجتماعية، وعدم ترك البحث عن 

سببه من خالل العودة إلى األسباب الموجبة، أو مناقشات مجلس النواب، كما هو متعارف عليه في 
النظرية القانونية التقليدية.

توضيح سبب وجود القانون ومهل تطبيق بعض قواعده . 	
أو غيرها من معايير التفعيل، ما يلزم الجهات اإلدارية 

والقضائية باحترام هذه الغاية وتوحيد معايير التطبيق، 
 وُيعّرض لإلبطال أّي عمل ُينتج آثارًا مخالفة لما تم 

تحديده مسبقًا.

ربط القوانين بغايات واضحة، أو تحديد غاية أّي مشروع . 	
تجاري أو استثماري وربطه بالتنمية، ما ُيسهم في محاسبة 

المخالفين ومعاقبتهم. ويمكن أن تتضمن العقوبات، 
إضافة إلى الغرامات، عقوبات ذات آثار اجتماعية وتنموية 

مباشرة، كالمشاركة في إزالة الضرر، أو تحمل نفقات 
تعديل ما تم تنفيذه. ويدخل ذلك عادة في دور القضاء، 

إال أن المرحلة السابقة أثبتت عدم جرأة القضاء على اتخاذ 
خطوات حاسمة وفاعلة في مكافحة الفساد.
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 باء. إعادة هيكلة وإصالح القطاع المصرفي 
وتعديل قانون النقد والتسليف

تعديل قانون النقد والتسليف على نحو يضمن استقالل مصرف لبنان تجاه السلطة التنفيذية، وتعزيز منظومة 
الحوكمة والشفافية والرقابة والمساءلة داخل المصرف المركزي، وتعزيز صالحيات الهيئات المتخصصة. وإعادة 
النظر في سياسات القطاع المصرفي ومصرف لبنان وفق الرؤية والتوجه المتوافق عليهما. ووضع خطة إلعادة 

هيكلة شاملة للقطاع المصرفي تساهم في ترميم الثقة بهذا القطاع الحيوي.

جيم. ضبط العجز في الموازنة

تتطلب المرحلة االنتقالية ضبط العجز في الموازنة من خالل مسارين. المسار األول: ضبط اإلنفاق وتحسين كفاءته، 
والمسار الثاني، تحفيز اإليرادات من خالل اإلصالح الضريبي )وال سيما من خالل إقرار قانون للضريبة الموحدة 
والتصاعدية على الدخل( بشكل ال يؤدي إلى مضاعفات سلبية تعطل تحقيق األهداف على قاعدة العدالة، 

ومكافحة التهرب الضريبي والتهرب الجمركي وتفعيل الجباية.

دال. ترشيد اإلنفاق العام

تتطلب المرحلة االنتقالية، سلسلة من اإلجراءات المتعلقة باإلنفاق العام، منها ما يلي، على سبيل المثال ال الحصر:

إصالح كامل وشامل لقطاع الكهرباء والطاقة، حتى . 1
تتمكن شركة كهرباء لبنان من توفير التيار بشكل غير 

متقطع ودون الحاجة إلى تمويل ميزانيتها.

وضع خطة شاملة لتحقيق التوازن بين أكالف . 2
المعيشة ومستوى مداخيل المواطنين، وذلك من 
خالل تحفيز النشاط االقتصادي المنتج والسياسات 
االجتماعية الفعالة، بما ينفي الحاجة إلى إجراءات 

استثنائية قد تؤدي إلى تشويه عمل األسواق 
والنشاط االقتصادي، على غرار عمليات الدعم التي 

اعُتمدت بشكل عشوائي بين العامين 2019 و2021. 
وال بد من تنفيذ ذلك في إطار استراتيجي بطريقة توفر 

السلع والخدمات األساسية ضمن تكاليف معقولة 
تضمن استقرار السوق وتضبط المؤشرات االقتصادية 

وتحد من ارتفاع األسعار وانعكاساتها السلبية على 
الواقع المعيشي واالقتصادي للمواطنين.
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وضع نظام متكامل للنقل العام يراعي األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية.. 	

تحفيز ودعم القطاعات المنتجة وذات القيمة المضافة )التنافسية وتوفير فرص العمل(.. 	

إعادة بناء اقتصاد يحقق التوازن في تلبية احتياجات السوق المحلية، بالتالزم مع تحقيق قدرة تصديرية . 	
قوية، عبر تفعيل المنافسة التي تساهم في حماية المستهلك وخفض األسعار وتحسين جودة السلع 

والخدمات وتعزيز االستثمار واالبتكار واإلبداع. ويمكن تحقيق ذلك من خالل اعتماد مجموعة من القوانين 
واإلجراءات، من أبرزها: قانون المنافسة، وسياسات وقوانين استثمارية جديدة، وقانون المشتريات العامة، 

وإنشاء منصة إلكترونية للمشتريات العامة من شأنها تعزيز المنافسة وتحسين الشفافية وزيادة الكفاءة 
والحد من الفساد، على أن تحترم هذه القوانين الجديدة فعليًا موجبات العدالة والشفافية.

تطوير نظام القطاع العام وهيكلة أجور العاملين فيه، التي انهارت وتضاءلت حصتها في المالية العامة، وذلك . 	
في ضوء الرؤى واألدوار واألهداف السياسية والمؤسسية واالقتصادية واالجتماعية والتنموية المطروحة 

في المرحلة االنتقالية، وفي إطار التوجه االستراتيجي، وما أظهرته جائحة كورونا لجهة دور القطاع 
العام الهام في مواجهتها، وفي متابعة الحملة الوطنية للتلقيح التي تؤمن مواجهة التحديات الصحية 

واالجتماعية وتسهيل الرجوع اآلمن إلى العمل في مختلف القطاعات وإعادة تحريك العجلة االقتصادية.

تمتيــن األطــر التمثيلية للقطاع الخاص وتحريرها من االســتحواذ الحزبي أســوة بالنقابات العمالية والمهنية، . 	
وتطوير دور القطاع الخاص ومســاهمته الذاتية في التحول إلى اقتصاد منتج وتضميني ومســؤول 

اجتماعيًا وبيئيًا.

تطوير وتعزيز قوانين مكافحة الفساد واإلثراء غير المشروع، وضمان وضع اآلليات التنفيذية الشفافة لها.. 	

هاء. اإلصالح الضريبي

اإلصالح الضريبي هو من أساسيات الخروج من . 1
األزمة، إذ يوفر الموارد للخزينة، ويضمن إعادة توزيع 

الثروة بشكل متوازن واستراتيجي، ويحفز النشاط 
االقتصادي، ويساعد في بناء المواطنة. ويقتضي 

هذا اإلصالح اعتماد نظام ضريبي عادل، يشترط 
إعادة النظر في نوع الضريبة وتصاعديتها، واعتماد 

السياسات التي ُتساهم في تحفيز المشاريع وُتساعد 
على النمو والتنمية والتشاركية بعيدًا عن هاجس 
تعظيم الربح. كما يتطلب اإلصالح الضريبي إصالح 

وتفعيل الجباية، بشكل عام، وإصالح الجمارك، 
ومواجهة قضايا التهرب الضريبي والتهريب )من 

خالل أتمتة وتحسين وتفعيل المعامالت الجمركية، 
وتعزيز الرقابة واألمن وتطبيق القوانين ذات 
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الصلة وتفعيلها خصوصًا القوانين التي تحدد آليات معاقبة المهربين، إلخ(، والفوضى في معايير النشاط 
االقتصادي والمالي، وتخفيض حجم القطاع غير النظامي إلى أدنى مستوى ممكن، ومعالجة مشكلة 

غياب أّي شكل من أشكال التخطيط المستقبلي، حتى بأشكاله التوجيهية العامة والمرنة، والتشدد في 
وقف التهريب والهدر والفساد، كمدخل فوري لتوفير بعض الموارد والستعادة الثقة.

إصالح السياسة الضريبية بهدف رفع نسبة الضرائب المباشرة في مجموع اإليرادات الضريبية مقارنة بنسبة . 2
الضرائب غير المباشرة، وتطبيق الضريبة التصاعدية الموحدة على الدخل لضمان العدالة االجتماعية وتحسين 

الجباية وتأمين االلتزام ومحاربة الغش والتهرب الضريبي واالقتصاد الخفي، وخفض الضريبة على القيمة 
المضافة إلى 10 في المائة للسلع األساسية وترشيد نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لتشمل 

جميع السلع والمنتجات غير األساسية ولتكون تصاعدية، وفرض ضريبة تضامنية على الثروة على األسر 
التي تتجاوز ثروتها عتبة محددة عالوة على ضرائب الدخل، وشمول القطاع العقاري بالضريبة بشكل عادل 

وبما يتناسب مع خصائص هذا القطاع وحجمه في االقتصاد اللبناني.

إعادة النظر في اإلعفاءات الضريبية واستبدال اإلعفاءات التي ال جدوى منها بحوافز ضريبية تخدم الرؤية . 	
االقتصادية المنشودة.

أخذ العلم بأن زيادة الضرائب في زمن الركود واألزمة، من أجل تمويل النهوض، يجب أن تكون مدروسة . 	
ومتكيفة مع ظروف األزمة. لذا، يجب إخضاع القرارات الضريبية للنقاش المجتمعي ألنها تحمل معها 

خيارات اقتصادية ومالية ذات مضمون اجتماعي.

واو. ضبط سعر صرف الليرة

العمل على ضبط أسواق الصرف وعزلها عن األزمات األخرى، مثل األزمة المصرفية، وفرض زيادة السيولة . 1
بالعمالت األجنبية على المصارف، وتغيير اآللية المجحفة المعمول بها حاليًا والتي ُفرض بموجبها على 
المودعين سحب أموالهم من الحسابات بالدوالر بالليرة اللبنانية وفق سعر المنصة، وعزل أسواق الصرف 

عن المالية العامة )والحد من اللجوء إلى طباعة العملة من أجل تمويل العجز( وعن العجز في الميزان 
التجاري، وتمكين القطاعات الصناعية من االستيراد والتصدير. باإلضافة إلى ذلك، يجب وضع سقوف زمنية 

تراعي االستحقاقات األساسية واألزمة المالية واالقتصادية، بعيدًا عن االنقسام السياسي.

توحيد أسعار صرف العمالت األجنبية، بمساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي، وذلك من خالل إزالة . 2
اللوائح التنظيمية والحواجز التي تعيق عمليات سوق الصرف األجنبي، وإنشاء منصة صرف أجنبي تتسم 
بالشفافية والسيولة والكفاءة لدرجة تسمح باستجابة أسعار الصرف لمتطلبات السوق. وال بد من تقليل 
دور مصرف لبنان في صنع السوق، وخفض هذا الدور لينحصر في إدارة التقّلبات، واتخاذ قرار استراتيجي 

لتحرير االقتصاد اللبناني من الدولرة ووضع خطة عملية متدرجة لذلك، وتقليل األضرار الناجمة عن هذا 
االنتقال إلى أدنى حد ممكن.

إعادة تفعيل دور المؤسسات التي ال عالقة لها باالستحقاقات السياسية للقيام بواجباتها وتأدية وظائفها . 	
وممارسة صالحياتها، وتوضيح األنظمة الراعية لهذه المؤسسات )كمصرف لبنان وصالحياته، وقانون النقد 
والتسليف وتطبيقه، والمؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات(، حيث ينبغي أن تعكس األنظمة والقوانين 

طبيعة المسارات المطلوبة لحل األزمة.
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 زاي. المضي بالتدقيق الجنائي لحسابات الدولة 
        ووضع خطة لتحديد وتوزيع الخسائر

شمول التدقيق الجنائي الذي بدأ من مصرف لبنان، وزارة المالية مرورًا بالمؤسسات واإلدارات العامة . 1
كافة ووصواًل إلى كل العقود والمناقصات والصفقات العمومية التي أجريت في العقود األخيرة.

وضع خطة مرحلية للخسائر تنطلق من مبدأ أن الناس، وتحديدًا صغار المودعين، الذين دفعوا ويدفعون، . 2
الحصة األساس من الخسائر، هم خارج أّي عملية سيتم تنفيذها لتوزيع الخسائر. أما تراتبية المسؤوليات 

في توزيع الخسائر فيجب أن تنطلق من أربعة معايير هي: المسؤولية عن األزمة، ومقدار االستفادة منها، 
ل التكاليف، ومصدر الثروة )العمل، فوائد، إلخ(. وتطال هذه التراتبية الجهات التالية: والقدرة على تحمُّ

أ المنظومة التي استفادت بطريقة غير شرعية.	.

أصحاب المصارف.	.أ

أ المستفيدون من الفوائد الباهظة.	.

أ َمن راكموا أو زادوا ثرواتهم من خالل الريع 	.
والفوائد.

أ الطفيليون والمضاربون والمهربون الكبار.	.

أ بعض القطاع الخاص الذي حقق أرباحًا طائلة 	.
باالستفادة من التشوهات واالنحيازات 

المؤسسية واالقتصادية والمالية والحمايات 
السياسية والقانونية )المصارف/مقاوالت/

احتكارات الطاقة، واألدوية، والتجزئة، وغيرها(.

أ العاملون في الشأن العام، والمسؤولون في 	.
المصارف وأصحابها، الذين حّولوا أموالهم إلى 

الخارج بعد 17 تشرين األول/أكتوبر 2019.

التمييز بين مسائل مثل توزيع الخسائر وتعويض . 	
الخسائر، والبحث في مصادر التعويض التي ال 
مفر من أن يكون قسم منها خارجيًا، علمًا بأن 

تجربة التمويل الخارجي السابقة ساهمت في 
إغراق لبنان في المديونية، وفي الوصول إلى 

األزمة الراهنة. لذلك، ال بد من الحذر الشديد، 
في هذا المجال.

االعتراف بحجم خسائر المصارف ومصرف لبنان واحتسابها وفق معاییر المحاسبة الدولية.. 	

وضع قانون لرفع السرية المصرفية عن حسابات كبار الموظفين والمسؤولين ووضع خطة لمكافحة الفساد.. 	
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حاء. معالجة الفقر ومستوى المعيشة والعمالة

التأكد من أن اإلجراءات االقتصادية والمالية، والخطط . 1
المستقبلية، تنسجم مع األهداف االجتماعية التي سبق 
تحديدها في الورقة االجتماعية وتدعمها وتساعد في 

تحقيقها، ووضع نظام متكامل للحماية االجتماعية باعتباره 
حقًا للجميع ولمكافحة الفقر، على أن يلحظ األزمة الحالية 

وعمقها واتساعها، بما في ذلك عدد من السياسات 
العامة، ال سيما الرعاية الصحية والتعليم والسكن والنقل 

العام ونظام تقاعدي في القطاع الخاص.

مقاربة موضوع العمالة، النظامية منها وغير النظامية، من . 2
خالل إجراءات متناسبة مع المرحلة االنتقالية والتصورات 

المستقبلية، بما في ذلك العمالة غير اللبنانية، ووضع 
تشريعات خاصة واتخاذ إجراءات مناسبة في هذا المجال 

تتناول، بشكل واضح، مسائل مثل تحسين شروط عمل 
العاملين غير النظاميين، والعمل عن ُبعد، والتحوالت 

االقتصادية على مستوى المشاريع الفردية أو العائلية، 
والتوجه االستراتيجي بتشجيع من الدولة ومؤسساتها نحو 

االقتصاد التضامني بكل أشكاله.

وضع قوانين عمل حديثة تخفف من البطالة وتعزز الحماية القانونية واالجتماعية للعاملين وتساهم في . 	
تحصين الحد األدنى من األمن االجتماعي والكرامة اإلنسانية.

طاء. موجودات الدولة واالستثمار في المرافق الحيوية

مقاربة قضية موجودات الدولة، بما فيها الذهب، بعيدًا عن األحكام األيديولوجية المسبقة في االتجاهين. . 1
ويجدر التشديد على أن تتم مناقشة الخيارات المتعلقة بها انطالقًا من نظرة مستقبلية، ومن متطلبات 
بناء اقتصاد منتج وعادل، وليس في سبيل استخدامها من أجل تعويض خسائر الماضي، أو إعادة ترميم 

النسق االقتصادي الذي كان قائمًا. كما أن إدارتها تحتاج، منذ اآلن، إلى الحوكمة واإلصالحات، كشرط 
مسبق وضروري، حيث ال يمكن الشروع في تنفيذ أّي اقتراح له عالقة بإدارة أصول الدولة دون أن يسبقها 

اإلصالح الذي يشارك جميع األطراف المعنية، الرسمية والشعبية، في إقراره وتطبيقه.

عدم خصخصة قطاعات الدولة في هذه المرحلة االنتقالية، وترك مناقشة هذا الخيار إلى ما بعد استعادة . 2
الثقة، وذلك على قاعدة استخدام هذه المرافق والقطاعات على أكمل وجه في بناء المستقبل، وتحسين 

إدارتها، وتعزيز إنتاجيتها بما يتناسب مع الحاجات، ما يسمح بتحويلها الحقًا إلى "عمود األساس" للنهوض 
االقتصادي وتحسين االستثمار. كما يجب التركيز على خصخصة العوائد وتوجيهها لدعم جزء من المواطنين 

واستثمارها بشكل منتج كبديل عن خصخصة مرافق الدولة.
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لألزمة الراهنة، فضاًل عن عمقها االقتصادي والنقدي والمالي، عمق أساســي سياســي متصل باإلصالح المؤسســي 
الــذي ُيعتبــر مدخــاًل للحل. وتصطدم خيارات عدة مطروحة بالمصالــح المختلفة لممثلي األحزاب والقطاعات 
والنقابات والهيئات، وتشــمل السياســيين والمصرفيين ورجال ونســاء األعمال. فمحاوالت اإلصالح السابقة، 

اصطدمت كلها بالعائق المؤسســي، وغياب اإلرادة السياســية، ما جعل وقف التهريب والحد من الهدر والفســاد، 
على ســبيل المثال، غير ممكنين.

وبالتالي، فإن النجاح في عبور المرحلة االنتقالية وتحقيق اإلصالح المرجو، يعتمد على إصالحات سياسية ومؤسسية 
تحصن المقترحات الخاصة بالسياسات االجتماعية واالقتصادية والمالية. باإلضافة إلى ذلك، تتطلب المرحلة االنتقالية 

إرادة سياسية لمواجهة الفساد والتهريب وإعادة إرساء قواعد جديدة لبناء أنموذج اقتصادي واجتماعي جديد.

إلى ذلك، ثمة دور أساسي للعنصرين االجتماعي والنفسي االجتماعي في الخروج من األزمة الراهنة. وبالتالي، 
فإن أّي مسعى لمعالجة هذه األزمة ورسم معالم الطريق للخروج منها سيؤول إلى الفشل إذا لم يشرك الناس، 

أصحاب الحق والمصلحة، من خالل هيئاتهم وأطرهم، أو إذا همشهم وحصر اتخاذ القرارات ضمن دائرة النخب نفسها 
المتحكمة بالقرار الحالي. ومحاولة التركيز األحادية على استعادة ثقة المؤسسات الدولية والجهات المانحة، لن 

تكون ذات جدوى ما لم تترافق مع استعادة ثقة الموطنين اللبنانيين أواًل.
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