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منتدى

األفكار 

و

األجراءات

ل ورشة عمل لتوحيد وايصا/ اطالق منصة 

صرخة القطاع الخاص ، المحرك األساسي

معنا لألقتصاد ، والمساهم في أرساء قيم مجت

.وآمال وطموحات شبابنا 
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المحتوى

في الوقائع

الوضع الحالي للبلد وتأثير األزمة عليه

مسؤلية سلطة القطاع العام 

ودور القطاع الخاص

نقاط قوتنا

ميزات لبنان األيجابية امكانية األرتكاز على 

لتصحيح الوضع الوضع القائم

نقاط ضعفنا

التغيير تمنع العوائق التي 

يجب التغلب عليهاوالتي 

المخاطر

يجب والتي االنجرافات والمخاطر القائمة 

لتجنب الغرقمعالجتها فوراً 

الفرص

صحاب للتخفيف من المخاطر واستعادة ثقة االروافد 

والمباشرة بخطة التعافيالمصالح 

خارطة الطريق

ا  والخطوات التي يجب اتخاذهدور القطاع الخاص 

تصادهمشاركته في انقاذ لبنان وانتعاش اقلتثمين 
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1
في الوقائع

تحديد المسؤوليات من اجل تحديد االولويات 

بشكل افضل
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في مئوية لبنان الكبير 

هوية وطننا

لتعبير، المبنية على اسس الحرية الشخصية، االقتصادية، الثقافية، ا" واجهة الشرق االوسط"منذ زمن طويل  
الصحافة، التفكير، المعتقد، الشركة

خطرفي 
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في الوقائع

منا من وجوده ، مما أدى إلى انهيار نظاخالل قرن يمر لبنان بواحدة من أكثر األزمات السياسية تدميراً ▪

واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والصحي والقضائي واألمنيالمالي 

امة ، العومن السلطات ( المستقيلة منذ ذلك الحين)جانب الحكومة أفق معين ورؤية واضحة من عدم وجود ▪

ألزمة اوزادت بالتالي من تفاقم والتي على الرغم من التحذيرات المحلية والدولية ، ضاعفت األخطاء ، 

.وخطابهمفعالية سياستهم وخطورتها من جراء عدم وتضخيمها ، من خالل عدم كفاءتها 
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في الوقائع

افتقارها بب الجحيم بساالنحدار إلى تسببت بهذا إن الطبقة السياسية بكل مكوناتها وباستثناءات نادرة ، ▪

الى تحديد أو على األقل-المواجهة يسَع بشكل كاٍف إلى الذي لم كبير منها للمسؤولية والضعف لدى قسم 

.على االقتصاد كل يومكارثيًة تتحول عواقبها إلى أكثر والتي خيارات الحكومة ، -وتوجيه 

ة الحكومة إن جمود الطبقة السياسية والفاعلين االقتصاديين الرئيسيين ، إلى جانب عدم كفاء▪

ية وفي عن التأخير اإلجرامي في تنفيذ اإلصالحات الحقيقمسؤولون الفاسدة مثل سابقاتها ، 

.مكافحة الفساد والهدر
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في الوقائع

تسعى الحكومة من خالل رفضها المتعمد للشروع في إصالحات حيوية وغياب خطة ذات صلة ، ▫

.مما يؤدي إلى انهيار البالدتكلفة خياراتها، جعل القطاع الخاص يتحمل وحده إلى 

من خالل عكس األدوار ، بهدف وضع أيديهم على كل ما هو موجود السلطة القضاء على تحاول ▫

.بعد االستيالء على ثروات الدولةللبلد الخاصة الثروة 

بشكل القوى السياسية يتعارض مع هويتنا ويتعارضتعتمده أو توحي به بعض إن االنجراف الذي ▫

.التي بني عليها لبنانالقيم مع كل كامل 

.السياسةومحرك االقتصاد اللبناني، تبتلعه ركيزة ورافد القطاع الخاص، ▫
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باألرقام 

شرائية لألسر بمعدل ينذر بالخطر ، متسببة في تضخم كبير وفقدان القوة القيمتها الوطنية العملة تفقد ▫

اللبنانية

٪ من اللبنانيين اآلن تحت 45بحيث يعيش ، ومعها خطر تفكك النسيج االجتماعي ، تزايد عدم المساواة ▫

الفقر ، وربعهم في فقر مدقعخط 

-ائف ناهيك عن البطالة المقنعة من فائض الوظالخريجين، ثلث الشباب فيطال ٪ 30تجاوز معدل البطالة ▫

.في الخدمة العامة-الوهمية أو غير الضرورية 

.مدهاووطول أالمتاجر والشركات سوف تغلق ابوابها بحلول نهاية العام بسبب حجم األزمة ضخم من عدد ▫

.ار الثقةأزمة سيولة غير مسبوقة نتيجة انهيمما خلق توقف االستثمار األجنبي وتحويالت المغتربين ▫
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2
نقاط قوتنا

قوتنا على مدى تاريخنا االستفادة من 

ومعرفة قطاعنا الخاص
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،أكدها البابا يوحنا بولس الثاني التي التعددية الدينية والثقافية لبلدنا ، ▪

:  1989أيلول 7بابوية بتاريخ رسالة في 

.»والغرب إنه رسالة حرية ونموذج للتعددية للشرق : بلد أكثر من لبنان » 
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قوتنا 
ًعا معولًما ان فسيفساء طقوسنا ومذاهبنا وانفتاحنا على العالم وعلى مر قرون من  تاريخنا، تجعلنا مجتم▫

.العولمةقبل 

رافي الشرق والغرب ، وتراثنا المعماري التاريخي ، وموقعنا الجغعبور بين ومركزنا كجسر مكانتنا ▫

.نقطة جذب سياحي وثقافيتجعلنا وتأثيرنا في جميع أنحاء العالم ، 

"  التألق"مسة للحياة ، إحساسنا باالحتفال ، حبنا للحياة ، ولواالسلوب المنفرد اللبناني ضيافتنا ، حسن ▫

فترة طويلةمقصودة منذ جعلت من لبنان وجهة التي 

حوالي )باب الطاقة اإلبداعية ، والتنوع الثقافي ، والشعور الفطري بريادة األعمال ، والش: البشريةمواردنا ▫

في ومتعددي اللغاتللعمل المتقن ، تعليماً عالياً ، ومؤهلين متعلمون ( 25٪ من اللبنانيين دون سن 50

.الغالب
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قوتنا
، ذوو كفاءة عالية وقوة ابداعية مليون لبناني ، 15والمقدر عددهم بحوالي اللبنايون في بالد االنتشار ، ▫

.ويؤكدون في كل مناسبة ارتباطهم الوثيق للبنان 

-يز المعترف بها خبرة القطاع الخاص وقدرته التنافسية على المستوى اإلقليمي والتي تستند إلى مراكز التم▫

/  هي الصحة والتعليم والمصارف والتأمين واالتصاالت والصحافة واإلعالم والفن والثقافة وفن الط

.المباشرتجعلها جاذبة  لتدفق رأس المال المباشر وغير -المأكوالت والمشروبات 

.والتعافيمرونتنا وقدرتنا على التكيف ▫

.اجةالخاص والمجتمع المدني ، لمساعدة الفئات األكثر حبقيادة القطاع شهور، ظهر منذ الذي تضامننا ▫
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3
نقاط ضعفنا

بقوة التكيف ، 

بتطبيع ما هو غير مقبولقمنا 
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معرفة وتحديد

والعيوبواالخطاء الخلل 

واستخالص العبر وتعلم الدروس وتدعيم  وترسيخ  اسس قدرتنا على الصمود
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نقاط ضعفنا

:غياب سيادة القانون▫

لسنا جميعاً متساوين في الحقوق والواجبات-

ناقصةعدالة تعسفية -

:غياب السيادة▫

ة عدم قدرة الدولة على ضبط الحدود البرية والجوية والبحرية والتواطؤ الضمني للسلطات العام-

.التهريبمع شبكات والسياسيين 

رتها تشريع الميليشيات المسلحة من قبل الحكومات المتعاقبة علىى جزء من اراضي الوطن وسيط-

على الموارد الحيوية

:فشل كامل في الحوكمة▫

سوء إدارة األموال العامة-

مأسسة الفساد والطائفية في الخدمة العامة-

تشجيع المحسوبية والتحييد الطوعي للجهات الرقابية-▫
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نقاط ضعفنا 

 حالت هذه . ، جوهر السالم في لبنان( الميثاق الوطني)ان الخيارات السياسية للحكومات المتعاقبة تتعارض مع دعوة البالد إلى الحياد

.والسياحة( خاصة الخارجية)دون استخدام الدولة إلمكاناتها وأصولها لتصبح مرة أخرى مركز جذب لالستثمار الخيارات 

 األسود أثرت هذه الخيارات بحكم األمر الواقع بشكل مباشر وكبير على الحاجة إلى النقد األجنبي والسيولة وشجعت االقتصادوقد

.المتوازي وغسل األموال، على حساب الشركات واألفراد العاملين بشكل قانوني

.هذه الخيارت حرمت الدولة من موارد كبيرة ، وفاقمت عجزها وعدم قدرتها على التدخل والمبادرة▫

.للوطن وقادتهوقد شجعت هذه الخيارات على االنطواء والتقهقر في المجتمع والشعور بالظلم واالحتقار ▫

واألصول القائم على مجموعات متداخلة من الطبقات" للعيش المشترك"هذه الخيارات تخاطر بإلحاق الهزيمة النهائية بالنموذج اللبناني ▪

.والعقائد والتطلعات▪
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4
المخاطر

معالجة القضايا العاجلة ذات العواقب الوخيمة 

الفورعلى 
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أدت التبعات المباشرة لألزمات السياسية وخيارات الحكومة المتعمدة ▪

تسريع وتضخيم األزمةإلى 
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المخاطر

.يجد لبنان اآلن نفسه منبوذاً من المجتمع الدولي ، في قطيعة مع الغرب ومعزوالً عن بيئته العربية الطبيعية ▪

ده الى ان اصدقاء لبنان المرجحين لمساعدته ومساندته، يمتنعون عن التدخل ما لم يعمل على العودة لسياسة قابلة ومناسبة يمكن ان تعي▪

.الالزمةالدولي وتحقيق االصالحات المجتمع 

بقة الوسطى ، في سياق الى انخفاض درامتيكي للقوة الشرائية وتهديد باختفاء الطادى ان تدهور قيمة الليرة اللبنانية واالرتفاع الجنوني لالسعار قد ▪

.  المضاربة وانعدام األمن

ش ، الحدود خارجة عن سيطرة الجيبحيث اخذت العدالة الطائفية والحزبية مكانا، . االقتصاد الموازي يتطور. الشرعية اللبنانية رهينة▪

.التجارةيسهل إنشاء وتطوير جميع أنواع مما 

قطاع السياحة البنوك والمستشفيات والمدارس والجامعات و: االنهيارورفعت من شأنه ، باتت مهددة بخطر سمعة بلدنا اغنت القطاعات التي لطالما ▪

على سبيل المثال ال الحصر... 

.العمالتسريع إغالق الشركات وتسريح قادة البلد وسياسييه، إلى أدت األزمة الناجمة عن إهمال ▪
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5
الفرص المتاحة

تورنابالقيم المكرسة في دسإلى التشدد بتمسكنا يجب أن تدفعنا األزمة 

21



22

الدستور 

العامةالمبادئ 
المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دوليا .ًواحد أرضا ، وطن نهائي لجميع أبنائه، لبنان وطن سيد حر مستقل-أ 

ثيقها المتحدة وملتزم موااألمم وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها،كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة واالنتماء لبنان عربي الهوية -ب 

. دون استثناءوالمجاالت الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق الألنسان وتجسد العالمي لحقوق والألعالن 

والواجبات بين والمساواة في الحقوقاالجتماعية ، وعلى العدالة تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية-ج 

أوتفضيلجميع المواطنين دون تمايز 

.  حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصةاألقتصادي النظام -د

:سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها

ل حيز التنفيذ بعد لتي تدخإعالن حل جميع الميليشيات اللبنانية كانت أم غير لبنانية ، وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية خالل ستة أشهر ، وهي الفترة ا

(.1989تشرين األول 22الموقعة في )المصادقة على وثيقة التفاهم الوطني 



الفرص المتاحة

طي إن عودة المواقف واإلجراءات ، بعد فترة من التباطؤ والجمود من جانب الطبقة السياسية ، تع▫

يرة االمد أمالً جاًدا في التعافي وتشجع القوى الحيوية في البالد على السعي وراء خطط إنقاذ قص

:هيكلية طويلة االمدوحلول 

الخطة جمدتالنيابية التي المال على المستوى المؤسساتي ، يتعلق هذا بشكل خاص بعمل لجنة -▫

امات الحزبية الحكومية المدمرة وتناقش تنفيذ اإلصالحات الالزمة ، مذللة العقبات التي تثيرها االنقس

.والطائفية

صوتهم أكثر السياسيين الذين يسمعالماروني والقادة على الصعيد الوطني ، ان تصريحات البطريرك ▫

.فأكثر ، توجه الديناميكيات التي يجب أن يتخذها لبنان إلنقاذ وجوده
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الفرص المتاحة

ذ وإنعاش يتعلق بالقطاع الخاص ، الذي يجب أن يضع نفسه كمحاور أساسي والعب في أي خطة إنقافي ما ▪

ل كل تحمفورية على المدى الطويل ، تظهر المبادرات ، سواء كانت قطاعية أو قائمة على جمع الصالت ، 

.جداً مقبول ومتاحمزايا الدعوة إلى اإلصالحات والحلول مع التقارب، وقاعدة مشتركة واسعة إلى حد 

والتي هي مدعوة  هذا االستعداد الذي يظهره العديد من قادة األعمال والجهات الفاعلة في الحياة العامة ▪

طريقة بمتعددة لجعل صوتها مسموعا وعلى قنوات وتجمعات مختلفة لالنتظام والعمل بسرعة في أشكال 

.كافية أكثر إلحاحا ومسؤولة بدرجة 
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الفرص المتاحة

ع من أجل إسما-أرباب العمل والموظفين والنقابات والهيئات االقتصادية -جمع قوى القطاع الخاص ▪

أصواتنا وفي هذا الصدد استخدام قوتنا على وسائل اإلعالم

القطاع الخاصضمن مختلف مكونات إعادة الحوار بين القوى الدافعة والحيوية وعلى وجه الخصوص ▪

والدوليةولكن أيًضا مع الهيئات المحلية 

تياجات تقديم خطة التعافي االقتصادي التي سنكون قد طورناها مًعا ، من أجل توفير االستجابات الح▪

.ألف وظيفة يمثلها هذا القطاع كلًيا أو جزئًيا900القطاعات اإلنتاجية الخاصة ، وحماية 

لدعم خطتنافي الخارج ،العالم ، وكذلك العديد من أصدقاء لبنان قوة شبكة االنتشار اللبناني حول استخدام ▪
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خارطة الطريق 
اإلستراتيجةتفعيل اآللية ووضع 

:فيواطالقها عن الحوار والتفكير الناتجة 

إنقاذ قصيرة االمدخطة 

عمل هيكلية متوسطة وطويلة االمدخطة  26



خارطة الطريق

الجهاز/ المنتدى . 2

(األمد-طويلة / قصيرة ) خطة . 3

أستشارة. 1
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خارطة الطريق

االجهزة/ المنتدى 

كل جسر توحيد المبادرات المختلفة التي تم اإلعالن عنها ، في إطار منصة مشتركة ، على شهي مسألة ▪

.المنصة الترويج لهذه ، ثم الموارد الالزمة للتنسيق ، وتوفير يربط بين عدة أعمدة 

الختياراتواالمباشر هو جعل أفكارنا وصوتنا مسموًعا بشكل أفضل والتأثير على االنعكاسات الهدف 

هيئات الداخلية المستقبلية للمديرين وأصحاب المصالح ، وإثبات أنفسهم كمحاور رئيسي في أي حوار مع ال

والخارجية

.علينا ضمان دورنا كشريك مسؤول وفعال في تعافي وإعادة إعمار البالديتعين ، بالتالي 
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(قصيرة األمد) خطة انقاذ خارطة الطريق

اختيارها حسب إجراءات عاجلة  يتم سلسلة 

|  ل الوسائ| السياق ]األولويات وامكانية  التنفيذ 

بناًء على مبدأ المرونة والكفاءة[ النتائج

(متوسطة األمد) خطة انقاذ 

اإلجراءات من خالل االنعكاسات والتحكيم ،نضجت 

والتي تستند إلى هيكلة األهداف وتوحيدها ، بهدف

الستعادة وإنعاشمؤاة إنشاء إطار قانوني وتشغيلي 

االقتصاد على أسس متينة و تنافسية
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مجموعة

مفكرين
مجموعة 

عمل



معاً نحن أقوى

للعمل

ألنقاذ

لبنان
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