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يـق دليـل تضامـن ملسـاهماتهم طـوال مراحـل التخطيـط لـورش العمـل اليت كانت  نـود أن نشـيد بأعضـاء فر
جـزًءا مـن الفصـل األول مـن منتـدى اإلقتصـاد الديمقراطـي لعام ٢٠٢٢ تحت عنوان اإلقتصاد الكلي. ونحن 
ممتنـون للدعـم اللوجسـيت والتقـي الـذي قدمتـه منسـقة املـروع، سـنا الصايـغ، إلعـداد حلقـات العمـل 

وتنفيذها واإلبالغ عنها، واليت كان لها دور جوهري يف نجاح الفصل األول.

أيضـاً، نـود أن نشـكر ماهـر أبـو شـقرة، املديـر اإلسـراتيجي يف دليـل التضامـن، على دعمه ومسـاهمته الفنية 
يـق لتحقيـق العدالـة اإلجتماعيـة وبنـاء  يف مرحلـة تصميـم املـروع، وحلقـات العمـل، ووضـع خارطـة الطر
التضامـن،  لدليـل  اإلقتصاديـة  التنميـة  مستشـارة  كفـوري،  ألليـس  خـاص  شـكر  ديمقراطـي.  إقتصـاد 
ملساهمتها يف مرحلة تصميم ورش العمل وألداء دور مهم من خالل إدارة الجلسات، باإلضافة إىل تقديم 
يـق لتحقيـق العدالـة اإلجتماعيـة  مسـاهمتها التقنيـة وتحليـل البيانـات وتفسـر النتائـج ووضـع خارطـة الطر

وبناء إقتصاد ديمقراطي.

نود أن نعرب عن إمتناننا لضيوف البودكاسـت: فيفيان عقيقي ودينا أبو زور وعلي نور الدين ونبيل حسـن. 
ين البودكاست: أمر مغريب وسنا الصايغ. نشكر أيضا محاور

كمـا نعـرب عـن خالـص تقديرنـا لجميـع املشـاركني يف حلقـة العمـل مـن مختلـف الخلفيـات علـى مشـاركتهم 
النشـطة يف الجلسـات. حيـث أن وجهـات نظرهـم ومداخالتهـم الهامـة أثـرت يف نوعيـة املناقشـات يف جميع 

ير. الجلسات وأثرت إيجابيا على نتائج حلقة العمل. و قد إنعكس ذلك يف مضمون هذا التقر

نحـن ممتنـون أيضـاً للتمويـل املقـدم مـن )Friedrich Ebert Stiftung (FES ودعمهـم املسـتمر خـالل 
فرة املنتدى.

تقدير وشكر 
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عقـد منتـدى اإلقتصـاد الديمقراطـي لعـام 2022 يف دليـل التضامـن ، وهـو مـروع 
يـش إيـربت سـتيفتنغ )FES(، خمـس ورش عمـل كجـزء مـن  يدر تمولـه مؤسسـة فر
الفصـل األول بعنـوان اإلقتصـاد الكلـي.  جـاءت هـذه املبـادرة كتكملـة ملؤتمـر اإلقتصـاد 
بعـد  إليهـا  التوصـل  تـم  الـيت  النتائـج  يف  قدمـا  للمـي   2021 لعـام  الديمقراطـي 
يـة الـيت كانـت تحصـل. الهـدف الرئيـي مـن منتـدى هـذا العـام هـو  املناقشـات الجار
الركـز علـى ربـط عمـل مؤتمـر اإلقتصـاد الديمقراطـي بالسياسـة املحليـة مـن خـالل 
األطـر واألدوات الـيت مـن شـأنها نـر إقتصـاد ديمقراطـي. أيضـا سـركز مسـعى هـذا 
العام على إرشاك الناس وتشـجيعهم على املشـاركة يف املناقشـات اليت تجري يف عدة 

مناطق يف لبنان.

 سـيقوم هـذا املنتـدى أيضـاً بدمـج توصيـات السياسـة الرئيسـية للموضوعـات األربعـة 
الـيت تمـت تغطيتهـا العـام املـايض يف الفصـول الثالثـة املقرحـة لعـام 2022 وهـي )1) 
اإلقتصـاد الكلـي و )2( اإلقتصـاد اإلقليمـي و )3( اإلقتصـاد القطاعـي. سـيتم التعـرف 
كـرب علـى أفضـل املمارسـات املقرحـة يف سـياقات مماثلـة للسـياق اللبنـاين عـرب  بشـكل أ

مناطق مختلفة يف لبنان ومن املحتمل وضعها حز التنفيذ. 

وسيتبع ذلك منهجية بحث واسعة ومنطقية سيتابعها فريق اإلقتصاد الديمقراطي. 
يـز  وتعز اإلجتماعيـة  العدالـة  علـى  كـرب  أ بشـكل  املقبـل  للعـام  املقرحـة  الخطـة  سـركز 
إقتصـاد ديمقراطـي شـامل مـن خـالل تسـليط الضـوء علـى األقليـات، مثـل العمـال 

املهاجرين والالجئني وغرهم من الفئات املهمشة.

تنـاول الفصـل األول السياسـات املتعمقـة والوضـع اإلقتصـادي يف لبنـان. شـمل أيضـا 
الـدويل،  النقـد  صنـدوق  وإصالحـات  العامـة،  املاليـة  سياسـات  حـول  مناقشـات 
واإلصالحـات الحكوميـة، وعمـل تمويـل املانحـني. جمعـت ورش العمـل الـيت عقـدت 
يران لعام 2022  يف  يل والثالث من شهر حز يف 8 و9 و29 و30 من شهر نيسان/أبر

مكتب دليل التضامن يف بدارو، نشطاء إجتماعيني وسياسيني وطالب وباحثني. 

تطـرق املشـاركون خـالل حلقـات العمـل األربعـة األوىل للقضايـا البـارزة الـيت ظهـرت يف 
يـة مـن أجـل إقـراح توصيـات  العامـني املاضيـني وحاولـوا حـر نطـاق األسـباب الجذر
تضمنـت  عمليـة  عمـل  لخطـة  يـق  الطر الخامسـة  العمـل  ورشـة  مهـدت  واقعيـة. 
يف  املطـاف  نهايـة  يف  وسـاهمت  السـكان  مـن  مختلفـة  مجموعـات  مـن  معطيـات 

االستجابة لألزمات املستمرة يف لبنان.

امللخص تنفيذي

https://unsplash.com/photos/ispLV49963E
https://unsplash.com/photos/ispLV49963E
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املقدمة

عقـد منتـدى اإلقتصـاد الديمقراطـي لعـام 2022 يف دليـل التضامـن، وهـو مـروع تمولـه مؤسسـة 
مـن  األول  الفصـل  مـن  كجـزء  )FES( سلسـلة مـن خمـس ورش عمـل  إيـرت سـتيفتنغ  فريدريـش 

أنشطته بعنوان »اإلقتصاد الكلي«.  وحملت ورش العمل الخمس العنواين التالية:

األهداف
كان الهـدف العـام مـن ورش العمـل هـذه هـو بـدء الحـوار بـن شـبكة مـن األفـراد املهتمـن للتأثـر علـى خطـط 
العمل املسـتقبلية  للميض نحو إقتصاد ديمقراطي واملسـاهمة يف نهاية املطاف يف االسـتجابة لألزمة اللبنانية. 

وتمثلت األهداف املحددة لحلقة العمل هذه فيما يلي:

التـداول يف اسـتخدام املعرفـة الـي جـاءت نتيجـة املؤتمـر لوضـع  أو اإلبـاغ بالتوصيـات الـي تسـتهدف القضايـا 
اإلجتماعية واإلقتصادية.

وضع خارطة طريق للعمل املشرتك املستقبلي حول تمهيد الطريق نحو إقتصاد ديمقراطي.
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الفئة املستهدفة
ضمـت ورشـة العمـل املشـاركن املسـجلن بعـد تعميـم مكاملـة على وسـائل التواصل اإلجتماعـي )يرجى الرجوع 

إىل امللحق رقم1 ملزيد من التفاصيل(. و توزع املشاركن على النحو التايل:

ورشة العمل األوىل: سياسات صندوق النقد الدويل: إما الفشل أو النجاح

توزع املشاركن حسب الفئة العمرية

%60

%40

%60

%40

25 - 32

33 - 45

توزع املشاركن حسب  الجنس

ورشة العمل الثانية : السياسات املالية يف أعقاب أسوأ األزمات يف لبنان

توزع املشاركن حسب الفئة العمرية

توزع املشاركن حسب  الجنس

%80

%20
25 - 32

33 - 45

%80

%20
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الفئة املستهدفة

ورشة العمل الثالثة: اإلصالحات الحكومية

توزع املشاركن حسب الفئة العمرية

توزع املشاركن حسب  الجنس

ورشة العمل الرابعة : تمويل املانحني

توزع املشاركن حسب الفئة العمرية

توزع املشاركن حسب  الجنس

%27.3

%36.4

%36.4

18 - 24

33 - 45

25 - 33

%36.4

%63.6

%11.1

%33.3

%55.6

25 - 32

33 - 45

18 - 24

%22.2

%77.8
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الفئة املستهدفة

يـق لتحقيـق العدالـة اإلجتماعيـة وبنـاء  يـة باملمارسـة )إنشـاء خارطـة طر ورشـة العمـل الخامسـة : ربـط النظر
إقتصاد ديمقراطي(

توزع املشاركن حسب الفئة العمرية

توزع املشاركن حسب  الجنس

%40.0

%26.7

%20.0

25 - 32

33 - 45

18 - 24

%13.3
46 - 65

%26.7

%73.3

الزمان واملكان
عقـدت ورش العمـل يف 8 و 9 و 29 و 30 مـن نيسـان 3 تمـوز مـن العـام 2022 يف مكتـب دليـل التضامـن يف 

بدارو. )يرجى الرجوع إىل املرفق 2 لاطاع على جداول األعمال التفصيلية(.
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املقاربة واملنهجيات املتبعة
هـذه الورشـة هـي جـزء مـن منتـدى اإلقتصـاد الديمقراطـي لعـام 2022 يف فصلـه األول بعنـوان اإلقتصـاد الكلـي. تـم 
تصميـم ورشـة العمـل السـتكمال واملـيض قدمـا يف املعـارف الناتجـة عـن مؤتمـر اإلقتصـاد الديمقراطـي الـذي أقيـم يف عـام 

2021. كانت املقاربات املستخدمة خال حلقة العمل تشاركية إىل حد كبر .

ناقـش املشـاركون يف مجموعـات خـال جميـع الجلسـات العصـف الذهـي القضايـا اإلجتماعيـة واإلقتصاديـة الرئيسـية 
يـات إىل مبـادرات مؤثرة يف املجتمع بدعم من املجتمع نفسـه من خال  املطروحـة حاليـا علـى الطاولـة وقامـو بتحويـل النظر
حلـول إجتماعيـة وإقتصاديـة بديلـة تـم تكييفهـا للوصـول إىل إقتصـاد ديمقراطـي. مهـدت الجلسـة األخـرة مـن ورشـة 
العمـل املجـال أمـام خارطـة طريـق مسـتقبلية للتغيـر، بمـا يف ذلـك إمكانيـة تشـكيل شـبكة إقليميـة ومحليـة للتأثـر علـى 

ممارسات التضامن والبحوث واملساهمة يف نهاية املطاف يف االستجابة لألزمة اللبنانية.

تضمـن أيضـاً هـذا الفصـل بودكاسـت فـردي مـع مخريـن رئيسـين يف هـذا املجـال ملناقشـة القضايـا املعروضـة يف ورش 
العمـل ونرهـا علـى وسـائل التواصـل اإلجتماعـي للتوعيـة والنـر. ناقشـت هـذه البودكاسـت الحلـول املحتملـة ملشـاكلنا 

املالية واإلقتصادية مع النهوض بمسارات التمويل األخايق.

Photo by Daleel Tadamon - One of the The Democratic Economy events in Beirut

http://thesolidaritydirectory.com
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تم  بودكاست  جلسات  وأربع  عمل  ورش  خمس  من  األنشطة  تألفت 
على  مكونات  عدة  األنشطة  هذه  تضمنت  كاملة.  أيام  على  تصويرها 

التايل: النحو 

تضييق  على  األوىل  العمل  ورشة  خال  الجلسة  من  األول  الجزء  ركز 
القائمة،  األزمة  غذى  الذي  وما  للمشكلة  ية  الجذر األسباب  نطاق 
الفجوات  وتحليل  ظهرت،  الي  املوضوعات  أولويات  وتحديد 
والتحديات. وطلب من املشاركن التفكر فيما إذا كان برنامج صندوق 
تبادل  منهم  طلب  ثم  ال.  أم  لبنان  يف  منه  مفر  ال  أمرا  الدويل  النقد 
على  الدويل  النقد  صندوق  اعتماد  على  املرتتبة  اآلثار  وتحديد  األفكار 
ورشة  من  الثاين  النصف  وخصص  السكان.  من  مختلفة  مجموعات 
من  فئات  ثاث  املشاركون  فيها  حدد  مكثفة  عمل  لجلسة  العمل 

التوصيات:

الطبقة  تهدف  الذي  النوع  هي  وتلك  كمة،  الحا الطبقة  توصيات   )1(
أوضاع صعبة،  املحرومة يف  الفئات  تاركة  تنفيذه،  إىل  والنخبة  كمة  الحا
تنفيذها  سيتم  الي  التوصيات  هي  وتلك  املثالية،  التوصيات   )2(

مختلف.  مثايل يف سياق  بشكل 
الحايل.  الواقع  إطار  تنفيذها يف  يمكن  توصيات عملية  وأخرا   )3(

السياسة  فهم  مناقشة  على  الثانية  الورشة  خال  الجلسة  ركزت 
الرضائب  بن  الفرق  فهم  إىل  باإلضافة  وقيودها،  وإصاحاتها  املالية 
من  األول  النشاط  يتألف  املبارشة.  غر  والرضائب  التصاعدية  املبارشة 
نشاط يحدد فيها املشاركون من أين ينبغي أن تأيت اإليرادات الحكومية 
ولتسليط  الثاين،  النشاط  يف  مثايل.  بشكل  تنفق  أن  ينبغي  أين  ومن 
من  النشاط   تألف  العادلة،  املالية  السياسات  أهمية  على  الضوء 
ييب  تحديد من يستفيد ومن يعاين )وإىل أي درجة( يف ظل النظام الرض

املثايل. النظام  مقابل  الحايل 

مناقشة  والرابعة  الثالثة  العمل  ورشيت  األوىل خال  الجلسة  تضمنت 
إىل  باإلضافة  منها،  مفر  ال  الي  اإلصاحات  يف  املشاركون  بحث  حيث 
الثاين  النشاط  تضمن  حدودها.  وفهموا  للمعونة  الحالية  االستجابة 
والخلفيات،  القطاعات  مختلف  من  املشاركون،  فيها  نظر  عمل  جلسة 
مع  اإلصاحات  جانب  إىل  املمكنة  واإلقتصادية  اإلجتماعية  البدائل  يف 
وناقشت  الراهنة.  الحالة  إىل  استنادا  وأولوياتها  جدواها  تقييم 
املعونة. الرابعة أيضا كيفية توجيه  العمل  الجلسة الي عقدت يف حلقة 

الجزء األول هو  الغرض من  الخامسة واألخرية، كان  العمل  ورشة  يف 
خال  من  ذلك  وأجري  القصر،  املدى  على  العاجلة  املتطلبات  تحديد 
العمل  حلقة  من  الثاين  الجزء  تضمن  ومنسقة.  تشاركية  مناقشة 
املمكنة  السبل  تعكس  بخطة  القدوم  إىل  أدت  ذهي  عصف  جلسة 

التغير. نحو  ودفعهم  حرمانا  األكرث  الفئات  وتنظيم  يك  لتحر

تعميم  بأن  إعتقادنا  من  جاءت  ففكرته  بالبودكاست،  يتعلق  فيما  أما 
أمر  والديمقراطية  والتضامن  السيايس  باإلقتصاد  املتعلقة  املفاهيم 
عبارة  البودكاست  هذه  كانت  التأثر.  لخلق  املسعى  يف  األهمية  بالغ 
عن جلسات  تصوير ملدة 20 إىل 30 دقيقة مع اإلقتصادين والخراء 
والباحثن  والدولية  املحلية  الحكومية  غر  املنظمات  وممثلي  املالين 

السياسية. الحركات  وأعضاء  الرئيسين  ين  واملفكر

وصف األنشطة

Photo by Daleel Tadamon - One of the The Democratic Economy
events in Beirut

http://thesolidaritydirectory.com
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تمحور البودكاست األول حول صندوق النقد الدويل والسياسة املالية 
هذا  ناقش  عقيقي.  فيفيان  والباحثة  الناشطة  نظر  وجهة  خال  من 
مثل  ناجحة  تجارب  من  بديلة  إقتصادية  نماذج  أمثلة  البودكاست 
يقة مماثلة  بطر لبنان  الناس يف  وتنظيم  تعبئة  إمكانات  تونس وعرض 

لألزمة. لاستجابة  مماثل  تأثر  إحداث  أمل  على 

على  خاله  الرتكزي  وتم  زور  أبو  دينا  مع  الثاين  البودكاست  تصوير  تم 
الودائع.  اتحاد  نظر  املالية من وجهة  والسياسة  الدويل  النقد  صندوق 
والجماعات  املدين  املجتمع  إرشاك  أهمية  البودكاست  هذا  ناقش 
الشفافية  لضمان  الدويل  النقد  صندوق  مفاوضات  يف  السياسية 

للشعب.  الحقيقية  واالحتياجات  املعاناة  وعرض 

مجموعة  يف  يك  ورش مستشار  وهو  حسن،  نبيل  الثالث  الضيف  كان 
يف  ودورها  املانحة  الوكاالت  على  البودكاست  هذا  ركز  حيث  „بيوند“ 
الحكومية  اإلصاحات  مواءمة  أهمية  ناقش  كما  املاضين.  العامن 

العمل. وازدواجية  الفساد  من  للحد  املستلمة  املساعدات  مع 

واقع مفاوضات صندوق  الرابع  البودكاست  الدين يف  نور  ناقش علي 
نحن  الذي  الوضع  يكون  أن  املمكن  من  كان  كيف  الدويل ورشح  النقد 
الازمة يف عام  الحكومة اإلجراءات  اتخذت  لو  فيه حاليا مختلفا تماما 

.2019
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كل  نهاية  يف  يبية  التدر العمل  ورشة  عن  املشاركني  رضا  تقييم  تم 
يشري  مقيايس  سؤال  من  تألفت  واليت   )3 امللحق  )راجع  عمل  ورشة 
إىل مدى احتمال أن يقوموا بتوصية ورشة العمل لشخص يعرفونه.

املشاركني: إجابات  نتائج  التايل  الجدول  يلخص 

تقييم ورشة العمل
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التشاريك  والنهج  التنظيم  أن  على  إتفقوا  العمل،  حلقة  يف  أعجبهم  ما  كرث  أ عن  املشاركن  معظم  سئل  عندما 
التغير. لغرض  ية  بحر أنفسهم  عن  التعبر  على  شجعهم  مما  للغاية،  مفيدان  واملناقشات  الجلسات  خال 

املشاركون: كتبها  اليت  يحات  الترص بعض  يلي  فيما 

املرصفية  الخدمات  بعضها:  يلي  وفيما  املستقبلية  العمل  لورش  مواضيع  إقرتاحات  املشاركن  لدى  كان 
إىل  ، وما  والجمعيات   ، والتعاونية   ، واملتوسطة  الصغرة  )الركات  املختلفة  اإلقتصادية  والنماذج  التعاونية، 
ذلك( الي تعكس املبادئ الديمقراطية ويمكن أن تنعش اإلقتصاد، واملشاركة مع صناع القرار، والتعلم من 

بكثر! كرث من ذلك  البلدان األخرى، وأ تجارب 

“اإلقتصــاد الديمقراطــي هــو الســبيل الوحيــد للخــروج 
مــن األزمــة الحاليــة يف لبنان“

“مــن املهــم أن يتــم النقــاش بــن أصحــاب املصالــح حول 
كيفيــة إضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى اإلقتصــاد. 

املوضــوع مثــر لاهتمــام وكانــت املقاربــة جيــدة جيدا“

“أعتــر هــذه الورشــة مســاحة نقــاش نضــع على أساســها 
خطــط عمــل بأســلوب تشــاريك، وأرغــب بمشــاركتها مع 

أشــخاص تتقاطــع طــرق تفكــري معهم“

“ألنــه يوفــر نظــرة عمليــة للمواضيــع ويجمــع بن أشــخاص 
مــن خلفيــات متعــددة للدعــم والتنفيــذ يف املســتقبل حيــث 

يكــون ذلــك ممكناً“

يقــة الــي يتــم التعامــل  “جلســة ذات أهميــة كبــرة. والطر
بهــا مــع القضايــا اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة يف الجلســة هــي 
بطبيعتهــا غــر تقليديــة  وذلــك أمــر نــادر الحــدوث وتفاعلــي 

للغايــة بحيــث أنــه يلفــت النظــر“

“النهــا تنقــل النقــاش الرضائــيب و اإلقتصــادي اىل حيــث 
يجــب أن يكــون وهوعامــة النــاس . و تفتــح األفــق أمــام 
الشــباب للتفكــر بالواقــع املثــايل للسياســات الرضيبيــة“
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Photo by Christelle Hayek - Unsplash 

التوصيات

نهاية  يعي ذو رضر متفاقم منذ  ر لبنان يف ظل نموذج إقتصادي  يعاين 
يف  ذلك  وتجلى   ،2019 العام  بداية  يف  النظام  إنهار  األهلية.  الحرب 
اللبنانية بالزتامن مع ضوابط  زوال الخدمات األساسية وإنهيار العملة 
األجنبية  بالعمات  ائتمان  خطوط  فتح  ورفض  رسمية  غر  رأسمالية 

أشهر. بدأ بضعة  الذي  للموردين   للدفع 

األهلية  الحرب  بعد  اللبناين  السيايس  اإلقتصاد  تطور  فحص  يتطلب 
للدولة، بشكل خاص  الرئيسيتن  الخاصيتن  النظر يف   1990 يف عام 
إعادة  خطة  تمثلت  النيوليرالية.  والسياسات  الطائفية  الطبيعة 
على  الباد  بناء  إعادة  من  يري  الحر رفيق  ترئسها  تحت  الي  اإلعمار  
نحو  موجه  إقليمي  مركز  إىل  بروت  مدينة  وتحويل  الديون  أساس 
على  العاصمة  بناء  إعادة  تعتمد  مل  املنتجة.  غر  اإلقتصادية  القطاعات 
أيضا  استبعدت  بل  فحسب،  ية“  الحرض املناطق  „خصخصة 
املاك  من  والعديد  والاجئن  الدنيا  الطبقات  من  األشخاص 

ين. املستأجر

و إذا ما نظرنا برسعة إىل الوضع اآلين، مل تعد الباد قادرة على موازنة 
واملساعدات  السياحة  من  الناتجة  اإليرادات  خال  من  دفاترها 
إن  املالية.  والخدمات  املرصيف  القطاع  من  املتضخمة  واألرباح  الدولية 
الجيوسياسية  بالتوترات  يتأثر  الذي  الخدمايت  القطاع  على  االعتماد 
القطاعات  إهمال  إىل  باإلضافة  واملنطقة  لبنان  يف  لها  نهاية  ال  الي 
األجنبية  االحتياطيات  استزنف  قد  الواردات  على  واالعتماد  اإلنتاجية 
بالخليج ودول أخرى.  املتعلقة  السياسية واألزمات  وسط االضطرابات 
إىل  أدى  مما  ديونها،  سداد  عن  التخلف  إىل  الباد  اضطرت  ولذلك، 
االقرتاض  جدا  الصعب  من  وجعل  املقرضن  بن  اإلنذار  أجراس  دق 

مرة أخرى.

ية  الجذر األسباب  بشأن  تفصيله  ينبغي  مما  الكثر  هناك  أن  ويف حن 
إبراز  إىل  أساسا  تهدف  التالية  الفروع  فإن  األبعاد،  املتعددة  لألزمات 
الرتكزي  مع  اإلعمار  إعادة  فرتة  أعقبت  الي  األجل  الطويلة  املخاطر 

املمكنة. والحلول  اإلقتصادية  السياسات  على  خاص  بشكل 

1. الوضع اإلجتماعي واإلقتصادي يف لبنان: األسباب 
ية للكوارث املستمرة الجذر

1 Read more on: https://metropolitics.org/The-reconstruction-of-Beirut.html

2 As described by Dr. Heiko Schmid in his article ‘Privatized urbanity or a politicized 

society? Reconstruction in Beirut after the civil war’, published online on 20 Aug 2006: 

https://doi.org/10.1080/09654310500420859 

2

https://unsplash.com/photos/LxByk_9cYZg
https://metropolitics.org/The-reconstruction-of-Beirut.html
https://doi.org/10.1080/09654310500420859 
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الفئات األكرث النقد الدويل على  تأثر رشوط صندوق   .2.1
لبنان فقرا يف 

على  وآثاره  الدويل  النقد  صندوق  برنامج  تفاصيل  يف  الخوض  قبل 
واإلقتصادية  اإلجتماعية  التحديات  فهم  املهم  من  إنه  لبنان،  سكان 
صندوق  بسياسات  ربطها  يمكن  وكيف  الحالية،  وتداعياتها  املختلفة، 

الدويل. النقد 

واملساعدات  التدفقات  تستخدم  عقود  مدى  على  الحكومة  كانت 
واألدوية  القمح  مثل  األساسية  السلع  واردات  لدعم  األجنبية 
الغالب من قبل  تمويله يف  للغاية وتم  الرنامج مكلف  والوقود.  هذا 
سيكون  الدعم  من  الهدف  أن  تعتقد  „قد  األغنياء.  لصالح  الفقراء 
إىل  يصل  ما  أن  يظهر  يبيا  تقر تحليا  لكن   ، حظاً  األقل  أولئك  إعانة 
مع  السكان،  من   50% أغىن  الواقع  يف  يفيد  قد  الدعم  من   80%
اليونيسف   ير  تقر  ( فقرا“  األكرث  النصف  إىل  فقط    %  20 ذهاب 
إىل  أدى  مما  الدعم،  أشكال  معظم  إيقاف  اليوم  تم  للعام2020(. 

الفقراء. السكان  على  وأثر سلبا  السلع  أسعار جميع  يادة هائلة يف  ز

الحماية  نظام  يف  كبرة  إخفاقات  لبنان  يواجه  مماثل،  وبشكل 
يز  لتعز رسمي  غر  نظاما  كمة  الحا النخب  اختارت  حيث  اإلجتماعية 
وتوسع  الراهن  الوضع  تعزز  الي  الزبائنية  شبكاتها  على  والحفاظ 
لبنان  السكان يف  الطائفي والسيايس. وللتوضيح، فإن غالبية  نفوذها 
إىل  أحيانا  ويضطرون  الرسمية،  اإلجتماعية  الحماية  من  يستفيدون  ال 
الحد  تأمن  أجل  من  الزبائنية  العاقات  من  سلسلة  يف  االنخراط 
الحماية  مشهد  يتألف  والرفاهية.  املعيشة  مستويات  من  األدىن 
غر  املتناثرة  املخططات  من  متنوعة  مجموعة  من  لبنان  يف  اإلجتماعية 
املقدمة  للرامج  الهائل  التشتت  أدى  أخرى،  وبعبارة  املستدامة. 
التغطية   يف  كبرة  فجوة  خلق  إىل  اإلجتماعي  األمان  وشبكات 
يحة كبرة  يادة الظلم اإلجتماعي وإهمال رش ز املجتمعية، مما أدى إىل 
هذه  مثل  يف  التسجيل  متطلبات  فإن  ذلك،  على  عاوة  الناس.  من 
الحماية  إىل  يحتاجون  الذين  ألولئك  دائما  األولوية  تعطي  ال  الرامج 

كرث من غرهم. أ

تنفيذ  يف  املسؤولون  فشل  الفوىض،  من  حالة  الباد  تعيش  بينما 
يف  الدويل  املجتمع  ثقة  كل  تآ إىل  أدت  الي  األساسية  اإلصاحات 
من  كان  الذي  الدويل  النقد  صندوق  قرض  إن  الدولة.  مؤسسات 
أي  لتلقي  أساسيا  رشطا  اآلن  يعتر  سنوات  بضع  قبل  تجنبه  السهل 
الفنية من  املشورة  الواقع  لبنان يف  يتلقى  األجنبية.   البلدان  دعم من 
ير املادة الرابعة منذ سنوات، لكنه  صندوق النقد الدويل من خال تقار
االلزتام  كيد  بالتأ ستتطلب  الي  اإلنقاذ  حزمة  من  أبدا  يستفد  مل 
بإصاحات سياسية واسعة النطاق وتدابر تقشفية.  بدأت املفاوضات 
تمت  إذا   املوظفن،  مستوى  على  اتفاق  إىل  التوصل  وتم  رسميا 
3 مليارات دوالر  املوافقة عليه،  يمكن  الحصول من خاله على حوايل 

توقيت  إن  قيل  ذلك،  ومع  يبا.  تقر 4 سنوات  فرتة  مدى  على  ييك  أمر
املؤسسة  إنقاذ  إىل  يهدف  مبارشة  االنتخابات  قبل  الصفقة  هذه 

الراهن.  الوضع  على  والحفاظ  السياسية 

تعود  بسمعة   الدويل  النقد  صندوق  يتمتع  ذلك،  عن  النظر  وبرصف 
املتخلفة  البلدان  يف  وخاصة  النيوليرالية  للتغيرات  بقوة  ترويجه  إىل 
املصالح  يز  لتعز أداة  باعتباره  إليه  ينظر  ذلك،  على  عاوة  والنامية. 
اإلقتصادية للواليات املتحدة والدول األوروبية الي تهيمن على عملية 
النقد  صندوق  دعم  املثال،  سبيل  على  الصندوق.  يف  القرار  صنع 
املادة  بالدوالر وذكر رصاحة يف  العملة  ربط  الدويل لفرتة طويلة  عملية 
املايل  االستقرار  محور  لبنان  مرصف  كان  „لقد   :2019 لعام  الرابعة 
تكثيف  حساب  على  ولكن  بالدوالر،  العملة  ربط  عملية  وحماية 
استقرار  على  مخاطر  تشكل  والي  السيادية،  البنوك  بن  الروابط 
ربحية  حماية  مع  العمومية  مزيانيته  وإضعاف  املرصيف،  القطاع 
البنوك“. ويف حن أن عنارص برنامج صندوق النقد الدويل ال تزال غر 
تتمثل  تقشفية  بتدابر  يبدأ  أن  املرجح  فمن  وغامضة،  واضحة 
العمومين،  املوظفن  مزايا  وخفض  العامة  الرواتب  بتخفيض 
كبر  بشكل  يد  تز أن  شأنها  من  الي  يبية  الرض التدخات  إىل  باإلضافة 

املبارشة. الرضائب غر  من 

تأثر  الدويل  النقد  صندوق  لرنامج  سيكون  بإختصار،  املسألة  لطرح 
الي  اإلنتقادات  بن  ومن  الباد.  يف  ضعفا  األكرث  الفئات  على  سليب 
الكلي  الطلب  ضغط  على  كبر  بشكل  يعتمد  أنه  الصندوق  طالت 
الطبقات  على  يؤثر  مما  الحكومي،  اإلنفاق  من  يقلل  وبالتايل  املحلي، 
املهمشة واملنخفضة الدخل، والنساء اللوايت يمثلن ٪31 من املوظفن 
النقد  صندوق  يشجع  أن  املرجح  ومن   .)CAS، 2011( العمومين 
بذلك  القيام  وسيؤدي  الفساد.  مكافحة  يعة  بذر الخصخصة  الدويل 
إىل تفاقم حالة القطاع العام الذي يعاين قبل ذلك من نقص التمويل 
والكهرباء  واالستشفاء  التعليم  مثل  األساسية  اإلحتياجات   وسيحول 
الناس.   من  قليل  عدد  سوى  تحملها  يستطيع  ال  فاخرة  سلع  إىل 
تحقيق  إىل  ذلك  إىل  إضافة  الدويل  النقد  صندوق  برنامج  يهدف 
املساواة  عدم  بأوجه  االهتمام  دون  املدفوعات  مزيان  يف  االستقرار 
ودعم  الفقر  من  للحد  شاملة  إجتماعية  حماية  خطط  تنفيذ  ورضورة 

الباد. الفقراء يف  ثليث 

2. برنامج صندوق النقد الدويل للبنان: إما الفشل
أو النجاح؟

3 Read more on: https://www.unicef.org/lebanon/press-releases/hurtling-toward-precipice-no-parachute-attached

4 Read more on: https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621062/bp-imf-lebanon-economy-crisis-121020-en.pdf

5 Read more on: https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/04/07/pr22108-imf-reaches-agreement-on-economic-policies-with-lebanon-for-a-four-year-fund-facility 

6 Read more on: http://www.cas.gov.lb/images/PDFs/Gender_statistics/Status%20of%20Women%20in%20Lebanon_Dr.%20Maral%20Tutelian.pdf 

3

4

5

6

https://www.unicef.org/lebanon/press-releases/hurtling-toward-precipice-no-parachute-attached
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621062/bp-imf-lebanon-economy-crisis-121020-en.pdf
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/04/07/pr22108-imf-reaches-agreement-on-economic-policies-with-lebanon-for-a-four-year-fund-facility 
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2.2. ما الذي ال يزال باإلمكان القيام به؟

املجتمع  منظمات  مع  يتشاور  أن  الدويل  النقد  صندوق  على  يتعن 
من  وغرهم  املهنين،  ونقابات  املستقلة،  العمالية  والنقابات  املدين، 
املجتمع  فئات  جميع  تمثيل  ضمان  أجل  من  املصلحة  أصحاب 

اإلقتصادي. االنتعاش  كها يف وضع اإلصاحات وخطة  وإرشا
التونسية مع صندوق  التجربة  نتعلم منها  أن  الي يمكن  األمثلة  ومن 
الروط  للعمل  التونيس  العام  االتحاد  رفض  حيث  الدويل،  النقد 
الباد حيث نفذ إرضابا  الضارة واملؤملة لناحية طرح قرض جديد إلنقاذ 
الحقوق  عن  الدفاع  إىل  اإلرضابات  وهدفت  العامة.  الركات  يف 
القطاع  رشكات  بعض  بقاء  وضمان  للعمال  واإلجتماعية  اإلقتصادية 

عامة. امللكية  تحت 

اللبناين  املدين  املجتمع  منظمات  على  يجب  نفسه،  السياق  ويف 
على  قائمة  اسرتاتيجيات  نحو  جهودهم  تعبئة  العمالية  والنقابات 
إىل  التوصل  باتجاه  والدفع  السياسية  القرارات  على  للتأثر  األدلة 
للسكان.  اإلجتماعية  الحماية  يضمن  الدويل  النقد  صندوق  مع  اتفاق 
تحالف  إنشاء  املستقلة  واملنظمات  الشعبية  والقواعد  للعمال  ينبغي 
إليها  الوصول  يمكن  شموال  كرث  أ إقتصادي  انتعاش  خطة  إىل  للدعوة 

الغاية. لهذه  تحقيقا  شامل  إجتماعية  رعاية  ونظام 

ييب يف بلد غر متكائف النظام الرض  .3.1

يؤثر   الرتاجعية، مما  املبارشة  لبنان بشكل كبر على الرضائب غر  يعتمد 
كر على  األشخاص ذوي الدخل املنخفض. على سبيل املثال،  بشكل أ
املضافة  القيمة  يبة  رض  ،2013 عام  يف  تسدد  أن  املالية  وزارة  توقعت 
املتوسطة  والطبقة  الفقرة  لألرس  االستهاكية  النفقات  من   3.9٪

ياء.  واألثر العليا  املتوسطة  الطبقة  لألرس من   7٪ مقارنة ب  الدنيا، 
املمتلكات  ودخل  األجور  على  برضائب  متمثل  قديم  ييب  الرض النظام 
من  الرغم  على  للغاية  تقدمية  غر  تزال  ال  تصاعدية  بمعدالت  واملراث 
إىل   20 من  األعلى  الدخل  ألصحاب   2019 عام  يف  األخرة  يادة  الز

.25٪
مشكلة  إن  لبنان،  يف  كبر  بشكل  املساواة  عدم  مبدأ  إلنتشار  نظرا 
وقد  جوهري.  أمر  الخصوص  سبيل  على  تعد  الحايل  ييب  الرض النظام 
أظهرت العديد من الدراسات الرتكزي املفرط للدخل. على سبيل املثال، 
حصل   ،  2021 عام  يف   ، العاملية  املساواة  عدم  بيانات  لقاعدة  وفقا 
على   50٪ أفقر  وحصل   ، الباد  دخل  من   55.5٪ على   10٪ أغىن 
املعدالت  أعلى  بن  من  هو  املستوى  هذا  عند  التفاوت  فقط.   10.3٪
املتكائف  غر  يع  التوز نذكر  أن  أردنا  إذا  متطرفا  أيضا  ويعتر  العامل  يف 
بشكل كبر للودائع املرصفية وعدم املساواة يف الرثوة ، حيث أن   أعلى 

٪10 يمتلكون ٪19 وأدىن ٪50 يمتلكون ٪0.1 فقط. 

واملستدام الشامل  اإلقتصادي  للنمو  الالزمة  اإلجراءات   .3.2

واإلقتصادية  املالية  لألزمة  لاستجابة  الرئيسية  املكونات  أحد  يتمثل 
البدء  اإلقتصادي يف  للنمو  دينامييك ومستدام  الحالية وصياغة مسار 
والعدالة.  الكفاءة  يبية على أساس مبادئ  الرض القاعدة  بناء  إعادة  يف 
الحكومة.  يف  الشعب  ثقة  دون  ذلك  تحقيق  يمكن  ال  ذلك،  ومع 
أوال  ييب  الرض والتهرب  ييب  الرض التهرب  مكافحة  تتم  أن  يجب  لذلك، 
واحدة  ملرة  يبة  ورض تصاعدي  ييب  رض لنظام  يق  الطر تمهيد  أجل  من 
رشط  املرصفية  ية  الرس إلغاء  فإن  السياق،  نفس  ويف  الرثوة.  على 
واملكاسب  الحرة  املهن  عائدات  على  رضائب  لفرض  مطلوب  مسبق 

الخارج. إىل  اللبنانين  من  األموال  وتحويل  الرأسمالية 

فقرا، مما  الناس  أشد  عاتق  العبء على  الحايل  ييب  الرض النظام  يضع 
من  سيكون  بالتايل،  اإلقتصاد.  وبالتايل  الطلب  انكماش  إىل  يؤدي 
من  الرضائب  دفع  لتحويل  املالية  األعباء  تحول  تدابر  تنفيذ  الرضوري 
ييب  الرض النظام  جعل  أجل  من  ثراء  األكرث  إىل  فقرا  األكرث  األشخاص 
الوقت  يف  اإلقتصادية  الحالة  يف  االستقرار    تحقيق  مع  عدالة  كرث  أ

 . نفسه

من  وعاجا  اسرتاتيجيا  إصاحا  التصاعدية  يبية  الرض السياسة  تعتر 
إقتصادي  استقرار  إىل  سترتجم  الي  املحلية  األموال  جمع  شأنه 
مثل  العامة  الخدمات  على  إنفاقها  عند  الناس  ظروف  وتحسن 

الصحية. والرعاية  والنقل  التعليم 

3. السياسات املالية يف أعقاب أسوأ األزمات يف لبنان

7 Read more on: https://www.reuters.com/world/africa/tunisian-labour-union-warns-strikes-imf-talks-loom-2022-10-03/ 

8 As mentioned in: https://www.arab-reform.net/publication/which-tax-policies-for-lebanon-lessons-from-the-past-for-a-challenging-future/

9 Read more on: https://www.arab-reform.net/publication/which-tax-policies-for-lebanon-lessons-from-the-past-for-a-challenging-future/ 

10 See more on: https://wid.world/country/lebanon/ 

78

9

10
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ية والرضور العميقة  السياسات  استكشاف   .4.1

إعادة هيكلة  لبنان إىل مساعدة مالية دولية كبرة فضا عن  سيحتاج 
ووضع  اإلقتصاد  يف  االستقرار  تحقيق  من  والخارجية،  الداخلية  ديونه 

األجل. الطويل  املستدام  للنمو  األساس 

برسعة،  اإلنسانية  الكارثة  وحل  اإلنتاجي،  اإلقتصاد  إنعاش  أجل  من 
رسمي.  تمويل  إىل  حاجة  هناك  ستكون  املفرط،  التضخم  ومعالجة 
إمكانية  ضمان  فإن  أعاه،  املذكورة  األقسام  يف  ذكر  ما  إىل  باإلضافة 
للتنمية  أساسيان  رشطان  هما  الكلي  اإلقتصاد  ومرونة  الديون  إدارة 

الدولية. املال  رأس  إىل أسواق  السلسة  والعودة  واالستثمار 

املزمنة  الخسائر  من  للحد  الازمة  والتدابر  اإلجراءات  إتخاذ  أيضاً 
الجهات  عمل  وإدارة  مراقبة  للدولة.  اململوكة  املنظمات  من  للعديد 
ومجلس  اللبنانية  والجمارك  لبنان  ومرصف  الوزارات  مثل  العامة 
بالنفع  اإلصاحات  تعود  أن  ينبغي  ذلك،  إىل  إضافة  واإلعمار.  التنمية 
وأصحاب  ياء  األثر على  فقط  وليس  لبنان  يف  السكان  جميع  على 
وإنتشار   اإلجتماعية  االضطرابات  حل  أجل  من  النفعية  العاقات 

املساواة على نطاق واسع. عدم 

للتوضيح، إن وضع وتطوير شبكات أمان إجتماعي دائمة وبديلة تليب 
والتعليم والصحة  واملأوى  الغذاء  للمجتمع من  األساسية  االحتياجات 
الصعبة.  األوقات  هذه  يف  الناس  ملساعدة  قصوى  أهمية  ذو  سيكون 
وتجدر اإلشارة إىل أن الحكومة مسؤولة عن توفر هذه املتطلبات من 
والتضامن  اإلجتماعية  العدالة  قيم  على  تقوم  شبكة  تنظيم  خال 
وبرامج  اإلجتماعية  الحماية  التميزي. ويستلزم ذلك سن قوانن  وعدم 

املحمية. غر  الفئات  إىل  وصولها  نطاق  وتوسيع  العمالة  حماية 

يف  اإلستثمار  أيضا  تتناول  أن  وامللموسة  العاجلة  لإلصاحات  ينبغي 
الطرق.  بعض  وإصاح  الشوارع  إنارة  يتجاوز  بما  التحتية  البنية 
تديره  مشرتك  هيكل  إطار  يف  الدولة  أصول  توحيد  أن  والواقع 
بشكل  إدارتها  يسهل  أن  شأنه  من  واضح  إطار  ووضع  الحكومة 
والقوة  الحوكمة  يز  وتعز الفساد  من  الحد  يف   يساهم  وبالتايل  سليم، 
املؤسسية. لذلك ، يمكن توليد أرباح سنوية من أجل تمويل الخدمات 

التحتية. والبنية  الصحية  والرعاية  التعليم  مثل  األساسية  العامة 

املنتجة  للركات  حوافز  إعطاء  ينبغي  ذكره،  سبق  ما  على  عاوة 
وتنتج  مجتمعاتها  تخدم  الي  التضامن  ومؤسسات  والتعاونيات 
بالطاقة  تزويدهم  للحكومة  املثال  سبيل  على  يمكن  احتياجاتها.  
يز  التكاليف وبناء وتعز املدعومة أو املواد الخام ملساعدتهم على خفض 
يادة  ز على  تشجع  أن  السياسات  لهذه  وينبغي  اإلنتاجية.  قدراتهم 
البىن  يف  بعيد  أمد  منذ  القائمة  الفجوات  على  للتغلب  اإلستثمار 

كبرة. عمل  فرص  تطوير  من  والتمكن  التحتية 

ية  يجب على الحكومة إضافة إىل ذلك إعادة النظر يف اتفاقياتها التجار
بالنفع على جميع األطراف على قدم  يقة تعود  الدول األخرى بطر مع 
املساواة، حيث فتحت بعض االتفاقيات أسواقا جديدة أمام مصدري 

اللبنانين.  ين  للمصدر أسواق جديدة  فتح  دون  األورويب  االتحاد 

جودة  معاير  لتحسن  جادة  تدابر  اتخاذ  يلزم  مماثل،  نحو  وعلى 
وبالتايل،  الصادرات.  يادة  وز الدولية  املعاير  إلستيفاء  املحلية  املنتجات 
االتفاقيات  وتوقيع  كات  الرا بناء  على  يقترص  ال  الحكومة  دور  فإن 
واملنتجات  الفنية  باملهارات  وتزويدهم  املنتجن  صغار  دعم  أيضا  ولكن 

التعاون. شبكات  وإنشاء  اإلنتاجية  القطاعات  يز  لتعز املالية 

األنسب  هي  البلديات  فإن  واملحلي،  اإلقليمي  الحكومي  الصعيد  على 
مع  وللتنسيق  اإلقتصادية  التنمية  لخطط  محلين  كمروجن  للعمل 
ينبغي  املوارد.  وتبادل  الازم  الدعم  على  للحصول  األخرى  البلديات 
خال  من  االبتكار  يز  تعز يف  داعما  دورا  تلعب  أن  املحلية  للسلطات 
يب والدعم للركات  إنشاء حاضنات أعمال محلية يمكنها توفر التدر
املواقع  إختيار  على  الركات  مساعدة  البلديات  على  يجب  الناشئة. 
من  مخفضة  إيجار  بتكاليف  لها  مساحات  وتوفر  لعملياتها،  املناسبة 
يز سبل العيش  يز اإلقتصاد املحلي، وخلق فرص العمل، وتعز أجل تعز

كمله. بأ للمجتمع 

خاضعة  إدارة  توفر  أن  ذكرُه  سبق  ما  إىل  إضافًة  البلديات  تحتاج 
يقة  بطر الخدمات  تقديم  وضمان  املحلية  للمجتمعات  للمساءلة 
بيئة آمنة وصحية وتشجيع  التشجيع على الحفاظ على  مستدامة مع 

تؤثر على حياتهم.  الي  القرارات  املشاركة يف  الناس على 

4. مرحلة ما بعد األزمة يف لبنان

11 Read more on: https://www.meirss.org/assessing-the-lebanon-eu-association-agreement/ 
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املشاكل  معالجة  والفعالة  االسرتاتيجية  اإلصاحات  تستلزم 
ال  التدابر  هذه  ألن  ومنهجية  كلية  بصورة  واإلقتصادية  اإلجتماعية 
تنفيذ  أن  البعض  يعتر  حن  ويف  ناقصة.  أو  انتقائية  تكون  أن  يمكن 
املدى  على  البلد  سكان  معاناة  من  للتخفيف  رضوري  اإلصاحات 
يا،  جذر تغيرا  تحدث  ال  وحدها  اإلصاحات  أن  آخرون  يعتقد  القصر، 

الطويل. املدى  العملية على  تعوق هذه  بل قد 

الي  االسرتاتيجية  اإلصاحات  بن  التميزي  جداً  الرضوري  من  أن  إال 
واإلصاحات  ين  املترضر للسكان  املعيشية  الظروف  كبر  بشكل  تحسن 
الشعب.  وغضب  اإلجتماعية  االضطرابات  لتهدئة  الدولة  تنفذها  الي 
الراهن  الوضع  وآخرها  تلك اإلصاحات الي تساعد يف الحفاظ على 
فإن  لذلك  خافاً  الحايل.   اإلقتصادي  النظام  يف  االستقرار  وتحقيق 
تعزز قدرتهم  املوظفن  الي تحسن ظروف عمل  التكتيكية  اإلصاحات 
العمالية  النقابات  يف  واملشاركة  السيايس  النشاط  يف  املشاركة  على 
ية. من ناحية أخرى، يقال إن مثل هذه اإلنجازات هي  سيف ذو  الثور
يف  أنفسهم  تنظيم  عن  العمال  تثي  أن  شأنها  من  أن  حيث  حدين 
أهمية  يظهر  آخر  مثال  التضامن.  ومنظمات  هرمية  غر  هياكل 
يف  الرثوة.  من  جزء  يع  توز إعادة  إىل  تهدف  الي  التصاعدية  الرضائب 
نفس  على  الحفاظ  إىل  يهدف  اإلصاح  هذا  أن  البعض  يزعم  حن 
يع  التوز لضمان  ية  رضور التصاعدية  الرضائب  فإن  مكانه،  يف  النظام 

اإلجتماعية.  الرعاية  برامج  وتمويل  ييب  الرض للعبء  السليم 

يغر  لن  جديد  وبرملان  جديدة  حكومة  وجود  فإن  ذلك،  على  عاوة 
ية النظام مرة  كثراً يف املشهد السيايس. يف الواقع، تم ضمان استمرار
أخرى من خال وسائل اإلعام الرئيسية، والرصاع الطائفي، والهياكل 
رضوري  أنه  على  املبارش  العمل  إىل  ينظر  لذلك  الزبائنية.  اإلجتماعية 
لهذه  يمكن  اسرتاتيجية.  إصاحات  وتحقيق  حقوقنا  عن  للدفاع 
تنجز  أن  االقرتاع  صناديق  خال  من  املحققة  بالنتائج  مقارنة  العملية 
الذي يجب تسليط الضوء عليه هو  يد يف وقت أقل. والفرق اآلخر  املز
الي  القطاعات  أو  الكيانات  بعض  بها  تقوم  الي  اإلصاحات  أن 
ال  املهندسن  نقابة  مثل  الناس،  من  محددة  مجموعات  تستهدف 
خاصة  تقسيمهم.  بإمكانها  ذلك  من  واألسوأ  بل  العمال  تستويف 
النظام  هذا  نسيج  تغر  الي  والهيكلية  الفعالة  التدابر  إن  القول 

لنموذج عادل جديد. إقتصادنا هي األسس  يعمل فيه  الذي  واإلطار 

4.2. فهم أهمية اإلصالحات وحدودها
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أربع مجموعات، كما هو  اللبناين  إىل  خال ورش العمل واملناقشات، تم تقسيم  النسيج الذي يؤلف املجتمع 
األربع هي كما يلي: املجموعات  )الرباعي(. وكما هو مبن، فإن  أدناه  الربع  موضح يف 

يق لتحقيق العدالة اإلجتماعية وبناء إقتصاد ديمقراطي  5. خارطة طر
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سيستفيدون  ولكنهم  الحايل  والوضع  النظام  بالنظام  سلباً  املتأثرون 
الحلفاء( )فئة  واإلصاحات  الديمقراطي  اإلقتصاد  من 

املجموعة 1

املنتجن صغار 
العمل عن  العاطلون 

الرعاية خدمات  مقدمو 
يفية الر املناطق  سكان 

اإلنتاجية القطاعات 
اإللكرتونية التجارة  األعمال يف  رواد 

الفي القطاع 
النساء

الاجئون
املهاجرون العمال 

األجرة سيارات  سائقي 
الجنس  مثلي  مجتمع 

املوسميون العمال 
التوصيل عمال 

وظائف لديهم  الذين  الطاب 
الخاصة االحتياجات  ذوي 

املنازل  عمال 
السن كبار 

الحكومية الجامعات  طاب 
الصغر واملتناهية  واملتوسطة  الصغرة  واملؤسسات  الصغرة  املتاجر 

العاملة غر  املرأة 
واملهندسن ين  املعمار واملهندسن  األطباء 

الحرفيات  / التجار 

تطبيق  بعد  كذلك   الحايل  وسيظلون  الوضع  املتأثرون سلباً من 
سلبية(  )فئة  واإلصاحات  الديمقرطي  اإلقتصاد 

املجموعة 2

يون العسكر األفراد 
واملتوسطون الصغار  املودعون 

الصغرة العقارات  أصحاب 

باإلقتصاد  سلباً  يتأثورا  ولن  الحايل  والوضع  النظام  من  املستفيدون 
محايدة( )فئة  واإلصاحات  الديمقراطي 

املجموعة 3

الحكومية غر  املنظمات  يف  العاملون 
التأمن رشكات 

الدولية( )للركات  لبنان  يعيشون يف  الذين  بعد  العمال عن 
الكبرة ماركت  السوبر  محات 

/ الرصافن الرصافن 
محامون

بعد  إمتيازاتهم   والذين سيفقدون  الحايل  الوضع  من  املستفيدون 
املعارضن( )فئة  واإلصاحات  الديمقراطي  اإلقتصاد  تطبيق 

املجموعة 4

الكبرة العقارات  أصحاب 
البنوك أصحاب 

التجار كبار 
املحتكرون

املوتورات  أصحاب 
املقالع  أصحاب 

الدينية املؤسسات 
املرصفيي املودعن  كبار 
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ين التكميليني املسار
القطاعات  إىل  اإلجتماعية  القطاعات  من  األموال  وتحويل  التنمية  يع  مشار نحو  املعونة  توجيه  على  الرتكزي  ينصب  أن  ينبغي  أوال، 
واملنظمات  الدويل  للمجتمع  ينبغي  الطويل.  املدى  على  االستدامة  وضمان  اإلقتصادي  النمو  يف  املساهمة  أجل  من  اإلنتاجية 
البنية األساسية، وبناء مدن أفضل، والقطاعات اإلنتاجية مثل  املوارد وذلك لتستعمل يف  االستثمار يف  الدولية أن يقوموا بإدارة 
ذلك،  على  عاوة  التنمية.  مفهوم  يف  اللعبة  قواعد  يف   ين  تغير عاملن  بوصفهما  والتكنولوجيا  العلم  على  الرتكزي  مع  الزراعة، 
للجميع   الوصول  يف  املساواة  لضمان  العام  القطاع  يف  والتعليمية  الصحية   املؤسسات  تجهزي  على  أيضا  الرتكزي  ينصب  أن  ينبغي 

املهمشة. الفئات  فيهم  بمن 

هو  األول  املسار  متكاملن.  ين  متواز ين  مسار إىل  تستند  شاملة  سياسية  إسرتاتيجية  إىل  حاجة  هناك  ستكون  الوقت،  نفس  يف 
ين سلباً من  املتأثر أشخاص  تنظيم  إىل  بحاجة  ين  املسار كا  بديلة.  بناء أسس  يق  الثاين هو طر واملسار  السياسية،  املواجهة  يق  طر
بناء مجتمع عادل  الجمع بن جهود  أجل  لديهم مصالح مشرتكة من  والذين  الحايل  والسيايس  اإلقتصادي   - اإلجتماعي  النظام 
على  قائمة  جديدة  أسس  وتطوير  تغير  املهمشة  والفئات  والنساء  والعمال  واملزارعن  املنتجن  صغار  على  ديمقراطي.  وإقتصاد 
مع  املتحالفة  السياسية  الجماعات  تحتاج  نفسه،  الوقت  يف  الطائفية.  االنقسامات  من  بدال  واإلقتصادية  اإلجتماعية  املصالح 
ية واسرتاتيجية،  قضايا ومصالح هذه الفئات املحرومة إىل العمل يف مواجهة سياسية جيدة التنظيم من أجل فرض إصاحات جذر

البديل. لبناء  يق  الطر وتمهد  مفيدة  تكون  أن  يمكن  والي 
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لديهم  الذين  وأولئك  الحالية  والسياسات  بالنظام  ين  املتأثر لتنظيم  مختلفن  نهجن  أدناه  الجدول  يبن 
من  الرغم  على  بالتوازي،  املساران  يعمل هذان  أن  يجب  عادل.  ومجتمع  ديمقراطي  إقتصاد  بناء  يف  مصلحة 

مختلفة. عمل  مناهج  لديهما  أن 

يني التكميليني املسار

البديلاملواجـــــــــــــــــهة

خطة العملاملعركةخطة العملاملعركة

 صندوق
 النقد

 الدويل

يو التونيس: تعبئة النقابات واالتحادات  السينار
 العمالية ضد الحكومة لفرض أجندة العدالة

 اإلجتماعية ضد أجندة التقشف، وجلب
النقابات إىل أي طاولة مفاوضات

 توصية بشأن السياسات املالية املتعلقة
 بالتنمية املستدامة: تنظيم الفئات املهمشة

 واألحزاب واملنظمات السياسية املتحالفة
 معها يف مقدمة تضغط من أجل الحصول
 على توصية بشأن تنمية القطاع الخاص

(الجدول3)

 توصيات اإلقتصاد الديمقرطي لإلصالحات
 الحكومية: تنظيم الفئات املهمشة واألحزاب

 واملنظمات السياسية املتحالفة معها يف جبهة
 تدفع باتجاه اإلصالحات االسرتاتيجية اليت تعيد
 البناء بدال من اإلصالح، واليت تدفع نحو جدول

 أعمال ورؤية اإلقتصاد الديمقراطي.أمثلة:
 (الالمركزية املجتمعية ، والرعاية الصحية الشاملة

 ، واإلسكان اإلجتماعي ، والتعليم الجيد املجاين
يز اإلقتصاد التعاوين) الشامل ، وتعز

 توجيه املساعدات نحو الزراعة والصحة والتعليم
يادة القدرات  والنقل والبنية التحتية بهدف ز

يد تعاونية مرتابطة  واإلمكانات لبناء سالسل تور
مستدامة

 السياسات
 املالية

 اإلصالحات
 الحكومية

 تمويل
املانحني

الرؤية

رؤية اإلقتصاد الديمقراطي
 نموذج دليل التضامن

 لشبكة إقتصادية قائمة
 على التضامن

(الرسم البياين يف امللحق 1)

 مسار
 العمل

 مسار عمل الرتويج
 والتنظيم ومسار البحث
 لبناء األسس اإلجتماعية

 واإلقتصادية البديلة
يد والقيمة  وسالسل التور

 التعاونية املستدامة املرتابطة
 وفقا لرؤية اإلقتصاد

 الديمقراطي (نموذج دليل
التضامن)

 سيتم النظر يف إمكانات بناء
كرب يف  البديل بشكل أ

 الفصلني الثاين و الثالث
 من منتدى اإلقصاد

الديمقراطي لعام 2022

12 Check out the website of the Solidarity Directory: https://www.daleeltadamon.org/ 

https://www.daleeltadamon.org/ 
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توصية اإلقتصاد الديمقراطي : اإليرادات مقابل النفقات 

النفقاتاإليرادات 

الرضيبة على القيمة املضافة التصاعدية )قطاعي 

وإقليم(

الرضائب املبارشة التصاعدية على الدخل واملمتلكات 

واألرايض وإيرادات اإليجار ومكاسب رأس املال وأرباح 

األسهم والرضيبة املستهدفة )البيئية واإلجتماعية...(

الرضائب على الواردات لحماية املنتجات املحلية

الرضائب املفروضة على املنظمات الدينية والخاصة

رضيبة الركات على أساس حجم القطاع

الرضائب على العقارات الشاغرة

الرضائب على مقدمي الخدمات املايل

املواصات العامة 

الرعاية الصحية والتعليم واالتصاالت السلكية 

والاسلكية والكهرباء واملياه )يجب أن تكون جميعها 

شاملة(

إرشاك النساء واملثلين ومزدوجي امليل الجنيس 
ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسن 

وذوي االحتياجات الخاصة.

مساحات عامة مشرتكة 

الرقمنة والتكنولوجيا، البحث والتطوير

بنية تحتية شاملة

الفنون والثقافة

الزراعة والقطاع اإلنتاجي

الركات الناشئة املحلية

اإلسكان 

إعانات للعاطلن عن العمل

مكافأة نهاية الخدمة

رعاية األطفال ورعاية املسنن ودور األيتام

الطاقة املتجددة )تغر املناخ(
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رشح ملسار بناء البديل

األول(  )املسار  ثاثة مسارات:  من  بديل  نموذج  بناء  للتوضيح، سيتألف 
هو  كما  التنظيم  الثالث(  )املسار  و  الرتويج  الثاين(  )املسار  البحوث، 

أدناه.  موضح 

البحوث

الرويجالتنظيم
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عملية  هذه  ستكون  ين.  اآلخر ين  املسار تدعم  أن  يمكن  الي  السابقة  التجارب  على  سركز  البحث،  األول:  املسار 
مستمرة تعتمد بشكل أسايس على املحادثات واملناقشات مع أصحاب املصالح املعنين. سوف يكون مصدر للمعلومات 
للتعلم  املجال  العملية  هذه  ستفسح  كما  الشعب.  رفاه  مع  تتماىش  معينة  أنماط  و/أو  اتجاهات  تطوير  يف  يستعمل  
تغيرات  إجراء  وسيتم  كمعيار  الرئيسية  األداء  مؤرشات  من  سلسلة  باستخدام  املحرز  التقدم  من  التحقق  يمكن  حيث 

لذلك. وفقا 

التفاعلي  املرسح  مثل  مختلفة  أنشطة  يف  املشاركة  على  وتشجيعهم  الناس  إرشاك  على  يركز  الرتويج،  الثاين:  املسار 
بما يف ذلك على سبيل  بد منهما،  أمران ال  املبارش والعمل  الرتويج  إن  املدينة والحمات.  واملناقشات واجتماعات قاعة 
الذهاب من مكان  النرات،  يع  توز مثل  إجراءات  للرتويج. ويشمل ذلك  كأداة هامة جدا  االستقصاء  الحرص،  ال  املثال 
اإلقتصادية  املفاهيم  ورشح  املصطلحات  تبسيط  على  ذلك  سيعمل  ذلك.  إىل  وما  فردية،  محادثات  وإجراء  آلخر، 
باستخدام  اإلعامي  الظهور  لنقل رسائل حول سياسات وقضايا محددة خاصة من خال  بكلمات سهلة  واإلجتماعية 

املريئ. املحتوى  إىل  املكتوب  املحتوى  أشكال متعددة من 

للنضال  املجتمع  أفراد  يوحد  املحلية  للديمقراطية  ومنظما  قويا  مروعا  سبق  ما  إىل  إضافًة  التنظيمي  املسار  سيخلق 
الطوائف  على  يركز  الذي  الحايل  التنظيم  عكس  على  واإلقتصادية،  اإلجتماعية  وحقوقنا  مصالحنا  أجل  من  معا 
واملصالح  والقطاعات،  املشرتك،  الهدف  على  هذه  التنظيم  عملية  سرتكز  املجتمع.  لفصل  اإلجتماعية  والطبقات 

والتضامن. واإلقتصادية،  اإلجتماعية 

السياسات،  على  والتأثر  جماعي،  بشكل  للعمل  وتمكينها   تنظيمها  يتم  لكن  ية  المركز املجموعات  هذه  ستكون 
القمة.  إىل  القاعدة  نهج من  باتباع  والدفاع عن حقوقها 

العمل.  الرؤية واملهارات واملوارد وخطة  بما يف ذلك  للتغير اإلجتماعي،  املطلوبة  املكونات  العملية تجميع جميع  تتضمن 
على  يجب  املشكلة،  تحديد  بمجرد  أنه  نعتر  ولكننا  الناس  مع  للتنظيم  صحيحة  يقة  طر توجد  ال  أنه  نعتقد  نحن 
ين وغرهم من املهتمن التجمع من أجل  فتح باب الناقش والعمل معا إليجاد حل يناسب الجميع. األشخاص املتأثر
والبلديات  املنتجن  صغار  دور  يف  اإلقليمي“  „اإلقتصاد  عنوان  تحت  الثاين  الفصل  سيبحث  املنطلق،  نفس  من 
املوارد  على  الضوء  كما سيسلط  لبنان.  يف  مناطق  عدة  اإلقتصاد يف  املحلية يف  الرئيسية  الفاعلة  والجهات  والتعاونيات 
ديمقراطي  لوضع أسس إلقتصاد  املناطق  االستثمار يف هذه  اللبناين  لإلقتصاد  يمكن  وكيف  املناطق  األساسية يف هذه 
عن  بالبحث  الواقع  أرض  على  العمل  وسيستكمل  املحلية.  والسياسة  الديمقراطي  اإلقتصاد  بن  العاقة  عرض  مع 

إقتصاد مجتمعي جديد.  بذور  تسهم يف غرس  أن  اإلقتصادية من شأنها  للتنمية  نهج جديدة 

أجل  من  الصحيح  سياقها  يف  ووضعها  اإلقتصادي  بالتقدم  الصلة   ذات  الناجحة  املمارسات  تجميع  سيتم  وبالتايل، 
والعادل  الشامل  اإلقتصادي  النمو  يعزز  إقتصادي  ونموذج  جديدة  قانونية  أطر  نحو  يق  الطر وتمهيد  النقاش  فتح 

واملنصف.

العام  الصحية  الرعاية  ونظام  املجتمع،  قبل  من  اململوكة  والطاقة  االئتمانية،  االتحادات  مثل  بدائل  يف  سننظر  وأخرا، 
املجتمعية.  امللكية  يز  لتعز بنائها  إمكانية  ونستكشف  واملتكامل، 
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امللحق
التضامن على  قائمة  إقتصادية  لشبكة  التضامن  دليل  نموذج 
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 االقتصــاد الديـــمقراطي


