
مجموعة الحوار االقتصادي واالجتماعي
حول األزمة في لبنان

مالحظة: اآلراء الواردة في هذه الوثيقة تعبر عن تقاطعات وافكار 
مشتركة خلصت اليها حلقات الحوار، وليست بالضرورة آراء االسكوا.



في مطلع أيلول/سبتمبر 2020، اقترحت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( تنظيم حوار لبناني – 

لبناني حول األزمة االقتصادية واالجتماعية والصحية الحادة التي تعصف بلبنان منذ خريف عام 2019. ولهذه الغاية، 

بادرت اإلسكوا، بالتعاون مع جمعية مبادرة المساحة المشتركة، إلى االتصال بعدد من األطراف واألفراد من ذوي 

التوجهات الفكرية والسياسية المتنّوعة، والذين يعّبرون عن فئات أو تجّمعات اجتماعية واقتصادية، ومن الباحثين 

المستقلين في مختلف المجاالت. ووافق معظمهم على المشاركة في هذا الحوار، الذي ُحّدد نطاقه باألزمة 

االقتصادية واالجتماعية بكل أبعادها، بما في ذلك األبعاد المؤسسية والحوكمية، بالترابط مع آثار جائحة كورونا.

مّثل المشاركون في هذا الحوار معظم ألوان الطيف السياسي واالقتصادي واالجتماعي اللبناني، بما في ذلك 

الفئات الجديدة المشاِركة في حراك 17 تشرين، دون أن يكون لذلك صفة التمثيل الرسمي، ودون أن يكون هذا 

الحوار حوارًا رسميًا في ما بين ممثلي األحزاب والتيارات والهيئات والمنظمات المشاِركة، أو معها.

وإّن إيجاد مساحة حوار بين هذه األطراف واألفراد وما يمثلونه هو، بذاته، هدف منشود تحت وطأة األزمة الحادة 

التي يمر فيها لبنان، وفي ظل محدودية مساحات الحوار أو غيابها، وغلبة السجال االستقطابي على البحث عن 

القواسم المشتركة. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا الحوار في التوصل إلى مثل هذه المساحات المشتركة، وتقديم 

مقترحات وتوصيات لحلول، أو بدايات حلول، واقتراح إجراءات من شأنها مساعدة أصحاب القرار على إدماجها في 

آليات صنع القرار وصياغة السياسات المناسبة.

والنتائج التي يتوّصل إليها الحوار ُتعّبر عن هذه المساحة المشتركة، وهي مساحة حوار موضوعي وهادئ مستند 

إلى األدلة، وليست نتاج عملية تفاوض بين ممثلين عن أطراف سياسية تقّدم تنازالت متبادلة من أجل التوصل إلى 

تسوية في ما بينها. وهذه النتائج، بما أنها حصيلة مشتركة، ال تعبر عن وجهة النظر المنفردة ألي مشارك أو مشاِركة 

في الحوار، حزبًا كان أو تجّمعًا أو نقابة أو فردًا. بل إّن هذه النتائج هي صياغة للتوجه العام المشترك الذي يحمل 

بصمات وأفكارًا مدمجة استنادًا إلى كل المساهمات، مع الحرص على اتساقها الداخلي وتوافقها مع مبادئ 

العدالة والحقوق التي تشكل منطلق المبادرة التي أطلقتها اإلسكوا وجمعية مبادرة المساحة المشتركة، والتي 

َتوافق عليها المتحاورون والمتحاورات، على اختالف آرائهم.

وقد ُوجهت الدعوة للمشاركة في الحوار إلى السيدات والسادة التالية أسماؤهم، وفق التسلسل األبجدي ومع 

حفظ األلقاب، الذين شاركوا في جلسة واحدة من جلسات الحوار على األقل، بما يمثلون بصفتهم الشخصية.
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المشاركون والمشاركات في الحوار االقتصادي واالجتماعي – لبنان

المشاركون والمشاركات بحسب الترتيب األبجدي

انطوان حداد1

باسم الشاب2

جاد شعبان3

جيلبير ضومط4

جان طويلة5

خليل شري )توفاه اهلل مطلع شباط 2021(6

خليل جبارة7

خالد زيادة8

زياد عبد الصمد9

زينة عبال10

روي بدارو11

سامي عطاهلل12

سيبيل رزق13

طالل حجازي14

عبد الحليم فضل اهلل15

عّزة سليمان16
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فؤاد رحمة18

منى فواز19

محمد بصبوص20

منصور بطيش21

مارك جعارة22

نسيب غبريل23

ناصر ياسين24

نعمة نعمة25

نجوى حنا26
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كرم كرم27

أسامة صفا28
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طارق العلمي30

منير تابت31

سليم عراجي32

ثريا الزين33

فريق مبادرة المساحة المشتركة

أديب نعمة34

سهى فرام35

شفيق شعيب36
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