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النائب، استنادًا إلى نصوص الدستور هو ممثل األمة جمعاء.

صحيح أن بيئته املحلية حملته إلى الندوة اللبنانية للتعبير والدفاع عن همومها وحاجاتها، إال أن 
مهامه األساسية تكمن يف:

اقتراح وإقرار القوانين الناظمة للحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وملتطلبات الوطن واملواطن، علمًا 
أن حاجتنا، اليوم، كبيرة إلى تحديث القوانين اللبنانية يف املجاالت كافة، لتلبية حاجات املواطنين ومصالح 

الدولة ومواكبة ضرورات العوملة والعالقات مع الدول.

ممارسة حقه الدستوري بمراقبة ومحاسبة أداء السلطة التنفيذية بفعالية من خالل األسئلة واالستجوابات، 
وطرح الثقة بالحكومة أو بأفرادها عند الضرورة.

من ضرورات انتظام العمل البرملاني إعادة تصويب مهام النائب ضمن األطر الدستورية، بحيث يؤّدي 
دوره الوطني، بعيدًا عن صورة النائب »مقّدم الخدمات«.

1

2
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يعاني لبنان من غياب التخطيط والرؤية واعتماد سياسة االرتجال يف إقرار املشاريع وإلغائها 
وطغيان السياسة الفئوية واملناطقية يف كثير من املشاريع. 

من هذا املنطلق، الحاجة ملّحة إلى وضع خطط علمّية وعملّية تنطلق من الدراسات الكثيرة 
املوجودة يف أدراج اإلدارات، تلّبي حاجات الوطن يف كل القطاعات.

إن سياسة االرتجال سبب أساس يف شّل مرافق اإلنتاج وزعزعة أسس االقتصاد واملجتمع.

لهم  مشهود  أخّصائيين  بإدارة  املناسبة،  الخطط  وضع  تتوّلى  مستقلة  هيئة  أو  وزارة  استحداث 
حدود  ضمن  كافة  املعنية  واإلدارات  الوزارات  مع  والبناء  اإليجابي  بالتنسيق  والكفاءة،  باملوضوعية 

الصالحيات الدستورية. 

تفعيل دور مديرية اإلحصاء املركزي وتحديثها لتزويد الوزارات باإلحصائيات واألرقام التي تساعد ىلع 
ترشيد أدائها.

تقضي الضرورة:
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أسباب األزمة االقتصادية متشعبة ومتفرعة.

وطغيان  السابقة،  السنوات  خالل  الصعد،  كافة  ىلع  واإلشكاالت  األزمات  وتراكم  العامة  املالية  إدارة  سوء 
السياسة ىلع االقتصاد يف التجاذبات السياسية ما عّطل الحلول وجّمد وضع الخطط االقتصادية املبنّية 
الكثير من  القرارات املسؤولة والجريئة، يف ظل فساد مستشٍر يف  اتخاذ  العلم واملوضوعية وغّيب  ىلع 

مواقع اإلدارة العامة.

خدمته  وفوائد  العام  للدين  الخطيرة  األرقام  وازدياد  العامة  املالية  يف  العجز  تفاقم  إلى  األمور  هذه  أّدت 
الباهظة، وبالتالي تراجع الدولة عن االستثمار العام الهادف واملنتج، ما أدى إلى انكماش يف االقتصاد املحلي، 

ومضاعفات ىلع البطالة والحياة االجتماعية، وتراجع موقع لبنان املالي يف التصنيف الدولي.

أصبح متعّذرًا إيجاد الحلول لهذا الوضع عبر الوسائل التقليدية، وبات من الواجب اتخاذ قرارات مسؤولة وجريئة 
تطال قطاعات متعددة عامة وخاصة وتسلك مسارات مختلفة ولكن بشكل متواز تؤدي يف املحصلة إلى 
زيادة حجم االقتصاد وإعادة التوازن إلى املالية العامة وتخفيف الضغط املعيشي واالجتماعي عن الطبقات 

االجتماعية. 

األسباب:
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النقل، املرافئ، املطار، وسائل االتصاالت، شبكات  التحتية كافة )الطرقات، وسائل  البنى  إعادة تأهيل 
الصرف الصحي، شبكات املياه...( باالشتراك بين القطاع العام والخاص استنادًا إلى قانون الشراكة بين 

القطاعين، الذي يقتضي وضعه موضع التنفيذ بأسرع وقت.

إنشاء مناطق صناعية هادفة يف املناطق البعيدة عن العاصمة، بعد تزويدها بالبنى التحتية الالزمة 
لخلق فرص عمل للقاطنين فيها ال سيما للمهنّيين من الشباب.

إقامة مناطق حّرة يف الداخل لتزويد البالد املجاورة بالبضائع والحاجيات ما يؤدي إلى تفعيل اقتصاد 
هذه املناطق.

2 - البنى التحتية

إقرار موازنة سنوية ترتكز ىلع الشفافية واملوضوعية وتحّدد استراتيجية الدولة املالية. 

وقف اإلهدار يف املال العام ال سيما يف الكهرباء؛ مكافحة التهريب يف املرافق الحدودية؛ مكافحة 
التهرب الضريبي؛ إلغاء كافة الصناديق واملجالس التي تشكل إحدى صيغ هدر املال العام؛ وقف تسديد 

األموال غير املنتجة. 

تحديث وتطوير اإلدارة عبر مكننتها ورفدها بالعناصر وفقًا للكفاءة بعيدًا عن املحاصصة؛ مكافحة الفساد 
يف اإلدارة العامة ورفع الغطاء عن العناصر الفاسدة.

قوانينها  وتطوير  واستقالليتها  صالحياتها  وتعزيز  للتأديب  العليا  والهيئة  الرقابة  أجهزة  دور  تفعيل 
بدورها  للقيام  والتقنية  البشرية  بالطاقات  وتزويدها  عملها  يف  السياسي  التدخل  ومنع  وأنظمتها 

والتقّيد بقراراتها.

اإلدارات  دور  وتفعيل  العاّمة  الصفقات  وتنفيذ  إقرار  اإلدارية يف  واألنظمة  القانونية  النصوص  تطبيق 
املختّصة كديوان املحاسبة وإدارة املناقصات والتقّيد بقرارتها وعدم تجاوزها.

تطوير وتأهيل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ىلع الصعد القانونية واملالية واإلدارية ما يؤّهل 
هذه املؤسسة للقيام بدورها االجتماعي الجوهري.

أفكار لحلول أساسية

1 - القطاع العام
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اإلدارية  املعامالت  وتبسيط  وتسريع  للمستثمرين  تقديم حوافز ضريبية  لبنان عبر  االستثمار يف  تحفيز 
ووقف الفساد يف اإلدارات العامة ورفع إنتاجية املحاكم إلرساء مناخ من االطمئنان لدى املستثمر.

تطوير القوانين اللبنانية الحالية وإقرار قوانين جديدة تمنح املستثمرين حوافز إلقامة مشاريع يف لبنان 
وتأخذ بعين االعتبار التحوالت والتغيرات الكبيرة، التي حصلت يف امليادين والصعد كافة.

مختلف  يف  أبنائه  وبطاقات  والثقافية،  التقليدية  التراثية   - الدينية   - الطبيعية  بمواقعه  غنّي  لبنان 
اًل لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم ما ينّشط الحركة السياحية عامة ويساهم  امليادين، ما يجعله مؤهَّ

ويؤمن دخاًل مهمًا لالقتصاد الوطني.

4 - تحفيز السياحة 3 - تحفيز االستثمار
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االستمرار واملساهمة  بنيوية تضع ىلع املحك قدرتهما ىلع  القطاعان من مشاكل  يعاني هذان 
اإليجابية يف االقتصاد الوطني.

يتحتم ىلع الجميع إيالء هذين القطاعين االهتمام الكبير ملا يمكن أن يكون لهما من تأثير إيجابي 
ىلع االقتصاد وىلع إيجاد فرص عمل جديدة ال سيما يف األرياف واملناطق البعيدة عن العاصمة 
إلى  الهجرة  أو  العاصمة  إلى  مغادرتها  وعدم  أرضهم  البقاء يف  املواطنين ىلع  وبالتالي تشجيع 

الخارج.

5 - تحفيز الزراعة والصناعة

وضع الدولة خطة واضحة وجريئة لنهضة هذين القطاعين.

منح الصناعيين واملزارعين حوافز مالية وضريبية وتخفيض كلفة املواد األولية ورسوم التصدير والنقل.

إيجاد السبل القانونية لتفادي إغراق األسواق املحلية بالبضائع واملنتجات األجنبية.

استحداث املناطق الصناعية والزراعية وإيجاد البنى التحتية األساسية واملالئمة فيها. 

حّث املصارف ىلع زيادة حجم التمويل الصناعي والزراعي وبكلفة متدنية عبر منحها الحوافز الضريبية 
واملالية املناسبة وإعطائها الضمانات الالزمة لتسليفاتها.

وضع التشريعات الالزمة وتفعيل دور أجهزة الرقابة لتحسين نوعية وجودة الصناعات واملنتجات الزراعية 
ما يعيد ثقة املواطنين اللبنانيين بها ويفتح لها أبواب التصدير إلى الخارج.

ضبط عمليات التهريب عبر الحدود.

تفعيل دور وزارة الخارجية والسفارات والهيئات االقتصادية إليجاد أسواق للصادرات اللبنانية.

إصالحات ملّحة تؤدي إلى زيادة حجم االقتصاد وتخفيف البطالة وتحقيق اإلنماء املتوازن وتخفيف 
حدة الفوارق االجتماعية. 

اقتصاد  إلى  وصواًل  الدورية،  واملساءلة  الناظمة  القوانين  استحداث  األمة  نواب  واجبات  أولى  من 
متعاٍف ومتوازن.

إن تحقيق هذه األهداف يقتضي:
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قانون املوازنة يضع تصّورًا لتقدير اإليرادات والنفقات العامة للدولة لسنة مالية مقبلة وهو العمود 
الفقري للمالية العامة الصحيحة والسليمة إذا ما تم التقّيد بالنصوص القانونية واألنظمة اإلدارية 

لدى وضع املوازنة ويف معرض تنفيذها.

شهد لبنان سنوات من دون موازنة وتم اإلنفاق ىلع أساس القاعدة االثني عشرية، خالفًا للدستور 
انعكست سلبًا ىلع  معقدة  وقانونية  دستورية  وإشكاليات  مخالفات  العامة يف  املالية  أدخل  ما 
املسار  وتصحيح  السلبية  أثارها  واستيعاب  لتدارك  املعالجة  من  سنوات  تتطّلب  وباتت  االقتصاد 

املالي للدولة. إن هذا األمر ال يمكن أن يتحقق إال بتنفيذ خطوات عديدة منها:

دور النائب دراسة مشروع املوازنة واملشاركة يف مناقشته من منطلق وطني موضوعي ال مناطقي 
العامة  اإلدارات  لدى  املوازنة  تنفيذ  حسن  مراقبة  واألهّم  املالئمة،  التعديالت  واقتراح  فئوي،  أو 

وإخضاع السلطة التنفيذية للمحاسبة للمساءلة. 

اإليرادات  أرقام  موازنة  وتجاوز  املالية  الدولة  استراتيجية  لتحديد  والرؤية  التخطيط  موازنة  إلى  االنتقال 
والنفقات الكالسيكية.

إصدار املوازنة يف املواعيد الدستورية.

املوازنة  تنفيذ  حسن  من  للتأكد  املنصرمة  السنة  ميزانية  إلى  بالنسبة  الحساب  قطع  قاعدة  تطبيق 
واملساءلة عند املخالفة.

اعتماد الشفافية املطلقة يف وضع املوازنة، ومن هذا املنطلق ال يجب تحميل املوازنة موادا« قانونية 
ملعالجة مسائل مختلفة خارجة عن األطر القانونية والعلمية لقوانين املوازنات، فغالبًا ما تأتي املعالجة 

متسرِّعة وال تحقق األهداف املرجوة.

التقّيد بأرقام املوازنة عند اإلنفاق ووقف الصرف من خارج املوازنة إال يف حاالت الضرورة.
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املركزية اإلداريةالالمركزية اإلدارية

VS
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الدستور. وقد حرص  الطائف يف صلب  اتفاق  أدخلها  أن  بعد  واقعًا »دستوريًا«  اإلدارية  الالمركزية  أصبحت 
أو  التباس  وإزالة كل  الالمركزية املطلوبة،  القائم حول شكل  للجدل  الطائف ىلع وضع حّد  دستور ما بعد 
تتناول  مناقشة  كل  وجه  يف  نهائيًا  الباب  ُأقفل  وبذلك  اإلدارية«.  »الالمركزية  بوصفها  ملضمونها  تفسير 
الدولة  السياسي واإلداري، ووضع اإلصالح املطلوب يف ما يتعّلق بتنظيم مرافق  أو تنظيمها  الدولة  شكل 

وهيكلّيتها، ىلع املستوى اإلداري وليس السياسي.

ولكن بالرغم من مرور حوالي ٢٨ سنة ىلع اتفاق الطائف، لم يصدر القانون الذي يضع اإلطار القانوني والعملي 
لالمركزية اإلدارية بغية تطبيقها ملا لها من فوائد كبيرة ىلع لبنان.

 
إن تطبيق الالمركزية اإلدارية يف لبنان ضرورة لتحسين الخدمات العامة وتسهيل حياة املواطنين وإفساح 
مناطقهم  بحاجات  معرفتهم  إلى  نظرًا  مباشرة،  واالجتماعية  واملالية  اإلدارية  شؤونهم  لتوّلي  املجال 
ومتطلباتها. وهكذا تكون الالمركزية اإلدارية ركيزة أساسية لإلنماء املتوازن وتشجيع املواطنين ىلع البقاء 
يف مناطقهم، فضاًل عن أهميتها يف تعميق وتطوير التجربة الديموقراطية بإتاحة املجال أمام املواطنين 

للتعبير عن مصالحهم املحلية وانتخاب ممثليهم املحليين واالشتراك يف إدارة شؤونهم املناطقية.

وكيفية  للوطن،  السياسية  بالوحدة  التمّسك  يف  اإلدارية  الالمركزية  مسألة  يف  الكبيرة  التحّديات  وتكمن 
تحديد صالحيات السلطات املحلية ومدى استقاللها وعالقتها بالسلطة املركزية، والعالقة بين السلطات 
إلى ذلك من  وما  االنتخابي املحلي  النظام  املحلية، وصيغة  السلطات  تمويل  والبلديات، ومصادر  املحلية 

مواضيع حساسة ودقيقة سوف تطرح لدى مناقشة هذا املوضوع أمام املراجع الدستورية املختصة.    

تقتضي املصلحة الوطنية بضرورة إقرار الالمركزية اإلدارية يف أقرب وقت ممكن وذلك عبر مناقشة مجلس 
النواب لصيغ املشاريع املوجودة بروح وطنية عالية بعيدًا عن املصالح السياسية واملناطقية والطائفية 

الضّيقة.
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ويحدد  والحقوق  الحريات  ىلع  يحافظ  مستقل  قضاء  وجود  العصرية  العادلة  الدولة  أسس  من 
املوجبات.

إن استقاللية السلطة القضائية قاعدة أرساها الدستور وهي إحدى األسس يف الدول الديمقراطية، 
القضائية  السلطة  والتنفيذية تحصين استقاللية  التشريعية  بالسلطتين  ومن هذا املنطلق يجدر 

بالفعل واملمارسة وليس بالنصوص فقط. إن هذا األمر يتطلب:

يف املقابل، ىلع السلطة القضائية وبحركة داخلية ذاتية، أن تحّصن استقالليتها ملعالجة الشوائب 
ل عملها واإلنتاجية. وُتفعِّ

إن العدالة الصحيحة والسريعة هي حقٌّ مطلٌق للمواطن.

والضغوطات  التأثيرات  كل  عن  بعيدًا  مهامهم  ممارسة  من  ليتمكنوا  ومعنويًا  ماديًا  القضاة  وضع  تعزيز 
املعيشية واملادية واالجتماعية والصحية.

عدم الخوض يف مقارنات بين القضاة وبين باقي موظفي اإلدارات العامة يف تحديد الحقوق والواجبات، 
فالقضاء سلطة مستقّلة بحد ذاتها لها خصوصياتها وال يخضع أعضاؤها لنفس الشروط الوظيفية لباقي 

موظفي القطاع العام.

حصر التشكيالت واملناقالت القضائية بالسلطات القضائية املختصة وحدها بمنأى عن التدخالت السياسية، 
وباالستناد فقط إلى معايير الكفاءة واالستقامة واإلنتاجية.

عصرنة القضاء وتعزيزه بموظفين عديدًا وكفاءة.
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الصّحة  ىلع  خطرًا  ويشّكل  اللبناني  للمواطن  كبير  قلق  مصدر  أصبح  لبنان  يف  البيئة  حال  ترّدي 
العامة وإرهاقًا لالقتصاد وتشويهًا لصورة لبنان السياحي وأحد أسباب هجرة الشباب.

اعتبار االعتداء ىلع البيئة بمثابة االعتداء ىلع األمن الوطني ويتوّجب التعامل معه ىلع هذا األساس. 

الطبيعية والحيوانية واملياه  الثروات  البّر والبحر واألنهر وىلع  البيئة يف  التعّديات ىلع  لكاّفة  التصّدي 
الجوفية وإنزال أشّد العقوبات باملخالفين.

وضع خّطة علمّية وعملّية لتوسيع املساحات الخضراء ال سيما عبر زرع االشجار وتطوير املحميات الطبيعية 
وحمايتها من التوسع العمراني. 

معالجة مسألة املقالع والكسارات وفقًا لألسس واملعايير املعتمدة عامليًا بما يضمن الحفاظ ىلع البيئة 
وعدم عرقلة قطاع البناء.

ترشيد استعمال املياه، وحمايتها من التلوث واملبادرة السريعة يف إقرار املراسيم والقرارات التطبيقية لـ 
»قانون املياه« وتفعيل دور مؤسسات املياه وتزويدها باإلمكانيات اللوجستية ألداء مهامها.

 1

2 - إعالن حالة طوارئ بيئية لتحقيق ما يلي:

من هذا املنطلق يجب:
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والعبرة يف  املوضوعة،  للخطط  وتطبيقًا  املعروفة  العلمية  للوسائل  تبعًا  للنفايات  مستدامة  معالجة 
اّتخاذ الدولة القرار الحاسم، دون مواربة وبعيدًا عن املحسوبية الشعبوية الضّيقة.

معالجة املياه املبتذلة عبر استكمال مّد شبكات الصرف الصحي واستحداث محطات التكرير.

تطبيق املعايير العاملية املعتمدة يف استعمال األدوية واألسمدة الزراعية والتشّدد يف مراقبة استيرادها 
وتسويقها.

تطبيق املعاهدات والقوانين واملراسيم التنظيمية املتعّلقة بالبيئة بجّدية وحزم.

تفعيل دور النيابة العامة البيئية والعمل ىلع إنشاء الشرطة البيئية. 

مواكبة التطّور العلمي وتطبيق خبرات الدول املتطّورة، واعتماد الطاقة البديلة النظيفة )الشمس والهواء 
واملاء(.

وقف املراجعات والتدخالت لتسهيل وتغطية التعديات واملخالفات والتجاوزات البيئية.

واجب النائب إيالء هذه املسائل أقصى االهتمام عبر متابعتها ضمن صالحيته الدستورية يف التشريع 
ال سيما لجهة تشديد العقوبات ومتابعة أداء السلطة التنفيذية واإلدارات املختصة يف هذا املجال 

وعدم الترّدد يف كشف التجاوزات والتعّدي ىلع البيئة.
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النفط مورد اقتصادي استراتيجي، واجبنا االستفادة منه لدعم اقتصادنا الوطني وإعادة التوازن إلى 
املالية العامة مع حفظ حقوق األجيال القادمة يف هذه الثروة الوطنية.

واستثمار  وإدارة  للتنقيب  ورؤيوية  شاملة  استراتيجية  بوضع  تقضي  العليا  الوطنية  املصلحة  إن 
هذا املرفق وفقًا ألىلع معايير اإلدارة الرشيدة والشفافية واملهنية، بعيدًا عن املصالح الشخصية 

واملحاَصصة السياسية والفئوية.

إن استثمار وإدارة قطاع النفط يتطلبان اختصاصات وخبرات، يتمتع بها شباب لبنانيون موجودون 
بالخارج، وهي اللحظة املناسبة لخلق فرص عمل جديدة وإعادتهم إلى لبنان.

يجب أن تتم مقاربة سّن القوانين الناظمة إلدارة واستثمار هذا املورد وعائداته بعناية فائقة ومهنية 
عالية ومسؤولية وطنية، سيما تلك العائدة للصندوق السيادي، الذي يقتضي تحصينه باستقاللية 

ورؤية عصرية توازن بين املصلحة االقتصادية اآلنية واملحافظة ىلع حقوق األجيال اآلتية.

إن النائب أمام مسؤولية تاريخية يف مقاربة هذه املسألة الجوهرية.
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يف لبنان، قطاع صحي ناشط ومتطور يوفر خدمات صحية ذات مستوى عال ولكن بكلفة مرتفعة، 
ما يشكل عبئًا كبيرًا ىلع املالية العامًة وىلع االقتصاد واملواطنين. بالرغم من ذلك، فإن نحو %50 
فقط من اللبنانيين مشمولين بتغطية صحية من قبل املؤسسات الرسمية، ويعانون من الخلل يف 

عدالة وموضوعية توزيع االرصدة املخصصة للعالج والدواء. 

إن هذا األمر يحتم ىلع الدولة اتخاذ اجراءات عديدة لتقليص الفاتورة الصحية وزيادة حجم التغطية 
الصحية. ىلع سبيل املثال:

تطبيق القرار املتخذ بتوحيد التعرفة االستشفائية لدى الصناديق الضامنة الرسمية، كخطوة اساسية 
يف مسار توحيد هذه الصناديق؛ تحفيز الطب الوقائي؛ تفعيل عمل املستشفيات الحكومية ودعمها 
ىلع كافة الصعد؛ تفعيل الرقابة ىلع املستشفيات ملكافحة الهدر والفساد؛ تبسيط املعامالت 
الصحية؛ تحفيز  الخدمة  املواطنين لالستحصال ىلع  تنقل  اعباء  لتخفيف  النظام  االدارية ومكننة 
ودعم الصناعة املحلية لألدوية مما يخفض سعر الدواء ويخلق فرص عمل متخصصة؛ اعادة دراسة 
التعريفات الطبية إليجاد توازن بين الخدمة املقدمة والبدل املدفوع تعزيزًا وتفعياًل للقطاع الصحي؛ 
الخدمات  مستوى  ىلع  ايجابًا  ينعكس  ما  لبنان  يف  املستشفيات  اعتماد  نظام  تطبيق  استمرار 

الصحية.

وأيضًا يقتضي ارساء سياسة تعاون بين القطاعين العام والخاص لتفعيل السياحة الصحية، توخيًا 
ملردود ايجابي ىلع قطاعين اقتصاديين هامين.

الصحة حق من حقوق االنسان األساسية واالشخاص االصحاء، اساس يف صحة االقتصاد والوطن.
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منذ عقود طويلة، يعاني لبنان من معضلة ومعاناة موجعة، بسبب عجز الدولة عن تأمين الطاقة 
الكهربائية للمواطنين باستمرار وبدون تلوث وبتعرفة مدروسة وجباية عادلة.

كثيرة األسباب وال أجوبة مقنعة مع غياب مريب للمعالجات العملية ىلع الصعيد الرسمي.

البلد  اإلنتاج وضرورات صيانتها وتجديدها وعن حاجة  سمع املواطن كالمًا مكّررًا عن تقادم مصانع 
الستحداث مصانع توليد جديدة تعمل بالغاز وسواه إضافة إلى ترّهل شبكة جّر الطاقة والهدر يف 

الجباية إلخ...

كانت نتائج هذا املشكلة املستعصية كارثية ىلع املالية العامة وىلع االقتصاد الوطني وطبعًا 
ىلع املواطن املغلوب ىلع أمره. فاملواطن اللبناني يدفع فاتورتين لتوفير الكهرباء وال عدالة يف 

التعرفة إضافة إلى غياب أي سياسة لدعم الصناعة والزراعة.

من الضروري ذكر بعض األرقام للوقوف ىلع حجم الكارثة الناتجة عن سوء إدارة هذا امللف: 

يبلغ إجمالي عجز الكهرباء املتراكم خالل عام ٢6 عامًا )من العام 199٢ وحتى نهاية العام ٢017(، 36 
مليار دوالر أميركي، ما يمثل حوالي 45% من إجمالي الدين العام الذي بلغ 79،5 مليار دوالر مع نهاية 

كانون األول ٢017.

يف املقابل، بلغت التحويالت من مصرف لبنان لتغطية عجز الكهرباء 1،٢95 مليار دوالر خالل العام 
٢017، ما يمثل ٢،4% من إجمالي الناتج املحلي أو 6،٨% إذا ُأضيفت الفوائد السنوية املقّدرة بـ ٢،4 مليار 

دوالر الناتجة عن العجز املتراكم. 
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كان من شأن حّل مشكلة الكهرباء يف أواسط التسعينات، خفض حجم الدين العام إلى 43 مليار دوالر، مع 
نهاية العام ٢017، وتوفير كلفة هائلة ىلع املواطنين تتجاوز الـ17 مليار دوالر )تقّدر حاليًا بما بين 1،1 و٢،1 
مليار دوالر سنويًا( ُتدفع ألصحاب املوّلدات الخاصة عالوة عن األضرار واملشكالت البيئية، وتحقيق نمّو 
إضايف لالقتصاد الوطني بمعّدل يتراوح ما بين 1 و1،5% سنويًا وفق تقرير البنك الدولي، وانخفاض نسبة 

الدين العام للناتج املحلي إلى حدود ٨0% بداًل من حوالي 147%، للعام ٢017.

دولية  مراجع  من  عليها  ومصادق  سنوات  منذ  موجودة  امللف  هذا  ملعالجة  والدراسات  الخطط  إن 
كثيرة  التعاون  وعروض  خاصة  أو  عامة  دولية  جهات  من  متوافرة  التمويل  مصادر  أن  كما  موثوقة، 
ومتنوعة ما يكفل معالجة علمّية وموضوعّية تؤّمن املصلحة الوطنية، إال إذا كان املطلوب استمرار 

األزمة خدمة ملصالح خاصة.

زمنية  فترة  يستغرق  قد  لبنان  حاجات  تغطية  قادرة ىلع  إضافية  كهربائية  إنتاج  معامل  بناء  إن 
بأفضل  أي مصدر  الكهربائية من  الطاقة  العجز، شراء  لتغطية  األوحد  املرحلي  الحل  ويكون  محّددة 

االسعار وبأسرع وقت ولكن ضمن األصول القانونية وباالستناد إلى معايير الشفافية املطلقة. 

مطلوب معالجة سريعة وشفافة ىلع املستوى الوطني بعيدًا عن املصالح الخاصة، من خالل تطبيق 
حديثة  نقل  شبكات  ومّد  منها،  املوجود  وتأهيل  وحديثة  جديدة  معامل  لبناء  املوضوعة  الخطط 
وإصالح الشبكة الحالية، واالستفادة من الطاقة النظيفة كالرياح والشمس واملياه ملضاعفة إنتاج 
الطاقة، ووضع تعرفة مدروسة وعادلة، وتفعيل الجباية، وتطوير املؤسسات العامة التي تدير قطاع 

الكهرباء، وأخيرًا فتح املجال أمام القطاع الخاص للمشاركة يف هذه الورشة الوطنية.

بعيدًا  ومراقبة حازمة ومستمّرة ومساءلة جدّية  امللف تشريعًا خالقًا  مواكبة هذه  النائب يف  دور 
اللبناني واالقتصاد  التي تصيب املواطن  اللعنة،  الضيقة للخالص من هذه  الفئوية  السياسات  عن 

والوطني بالصميم، منذ عشرات السنين!
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يف »يوم املرأة العاملي«، وّجهت األمم املتحدة – قبل سنوات – نداًء بعنوان: »استقاللية املرأة – 
استقاللية اإلنسان«، يف موقف واضح حول ضرورة مساواة الجنسين، كما نّصت شرعة حقوق اإلنسان 

والدستور اللبناني.

قد يكون معيبًا، إثارة تساوي حقوق املرأة بالرجل يف هذا العصر!

اللبنانية يف  املرأة  مشاركة  أن  إلى  تشير  اإلحصاء  فأرقام  للمثاليات،  مطابق  غير  الحال  واقع  لكن 
الحياة االقتصادية تصل إلى حدود 30%، وأن النساء األّميات يشّكلن 10% مقابل 5% عند الرجال، وأن 

نسبة العامالت يف القطاع العام تصل إلى حدود 30 %. ثّمة فجوة يف الدخل بين الجنسين!

وال يقتصر األمر ىلع هذا التمييز بين الجنسين، فاملرأة تتعّرض النتهاكات كثيرة ليس أقّلها العنف 
األسري، واالغتصاب النفسي والجسدي وسائر التعديات.

تقضي الضرورة بإدخال تعديالت ىلع كافة القوانين التي تجيز صراحة أو ضمنًا التمييز بين الجنسين 
ومنها بشكل خاص قوانين األحوال الشخصية حول حصرية دور الوالد يف الوالية الجبرية، وحرمان 

املرأة من منح الجنسية ألوالدها...

العمل  يف  نجاحها  من  بالرغم  وسياسية،  بلدية  من  العاّمة  الحياة  يف  خجواًل  املرأة  دور  يبقى 
االجتماعي. 

واجبنا تحفيز املرأة ىلع االنخراط يف املجالس البلدية والندوة البرملانية بحيث تكون شريكًا كاماًل 
إلى  وصواًل  والسياسة،  والعمل  واالقتصادية  والتربوية  االجتماعية  املسائل  يف  للرجل،  وطبيعيًا 
املشاركة يف القيادة الوطنية، لالستفادة من طاقات الشعب اللبناني كافة دون استثناء أو تمييز.
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يشكو لبنان، اليوم، من هجرة كبيرة لشبابه إلى الخارج، هربًا من البطالة ويـأسًا من تدهور األحوال 
السياسية – االجتماعية.

وقف نزيف هجرة الشباب من خالل برنامج وطني إصالحي – سياسي -اقتصادي شامل ُيعيد الثقة لدى 
الشباب بالدولة ومسؤوليها وأجهزتها.

إقامة مشاريع اقتصادية – إنمائية تلبي حاجات القطاعات واملرافق، وتّولد فرص عمل وإنتاجًا لدعم 
االقتصاد الوطني وإخراجه من نفق العجز.

الوالءات  الكفاءة ال  التوظيف ىلع قاعدة  عصرنة اإلدارة والسعي إلرساء مبدأ املساواة والعدالة يف 
الضيقة.

ترشيد توّجهات التخّصص لدى شبابنا ابتداًء من املدرسة وإيالء التخّصص املهني باألهمية لتطويره 
وتحفيزه بما يتناسب مع حاجات سوق العمل يف لبنان.

تقديم حوافز للمؤسسات االقتصادية، التي تخلق فرص عمل جديدة لفئات عمرية شابة.

إنشاء مشاريع انتاجية يف الريف الذي يشكل أكثر من 70% من مساحة الوطن، تهدف إلى خلق فرص 
عمل متنوعة وتكون حافزًا للشباب للبقاء يف أرضهم ما يحّقق التنمية املستدامة واملتوازنة ىلع 

مساحة الوطن.

الضرورة امللّحة ل:

العمل  يف  االنخراط  ىلع  وتحفيزهم  لبنان  يف  الشباب  لبقاء  إيجابي  مناخ  خلق  جميعًا  واجبنا 
السياسي – الوطني، إلصالح الخلل وإقامة دولة املواطن.
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وسائل  وتجديد  عصرنة  إلى  بحاجة  مجتمعنا  فالجامعة،  فاملدرسة  البيت  يف  تبدأ  املواطن  »صياغة« 
ومؤسسات التربية يف مراحلها كافة.

مناهجنا املدرسية ووسائل وطرق التعليم بحاجة إلى تطوير مستمر. 

لبنان من  املدرسة يف  تتحّول  أن  يجب  االجتماعية،  األنماط  ل  وتبدُّ التربوية  واالختبارات  العلوم  تقّدم  مع 
خّزان معلومات يرتكز ىلع التلّقي التقليدي للمعاِرف إلى مختبر حّي لبناء اإلنسان وتاليًا إلى تخريج أجيال من 

املواطنين املتنّورين، الذين سيحملون أعباء النهوض بالوطن واملجتمع.

بعض من األفكار املطلوب تحقيقها.

دعم وتطوير إمكانات املدرسة الرسمية ملا تشكل من مالذ تربوي لفئات كثيرة من املجتمع وذلك 
عبر: 

تطوير املناهج التربوية وتحديثها ووضع آليات للمراجعة الدورية للمناهج بما يتماشى مع تّطور املعرفة 
منفتح  إنسان  لبناء  إنسانية  وعلوم  وفنية  ثقافية  بمواد  وإغناؤها  الحديثة،  املجتمعات  يف  والعلوم 

اآلفاق والرؤية. 

إدراج »التربية املدنية«، مادة أساسية يف املناهج واالمتحانات الرسمية، من خالل تحديث كتاب التربية 
املدنية، الذي كان معتمدًا يف ستينات القرن املاضي ملحاكاة واقع احتياجات العصر الحالي.

إعادة وضع »كتاب التاريخ« بصياغة وطنية موضوعية، بعيدًا عن املصالح الطائفية والفئوية.

التقنيات  بجميع  املدارس  وتجهيز  الخاصة  االحتياجات  ذوي  للطالب  هادفة  وتربوية  إنسانية  متابعة 
العصرية العلمية والحياتية لهؤالء الطالب تسهياًل الندماجهم يف املجتمع واالستفادة من طاقاتهم.

يف التربية والتعليم العالي

يف املدرسة الرسمية

يف املدرسة

إعادة رسم خريطة انتشار وتوزيع املدارس الرسمية بما يلّبي الحاجات التربوية الفعلية لطالب املناطق 
لبنان كافة.

املناسبة  التعليمية  البيئة  لتوفير  وتجهيزات  مباني  من  التعليمي  للقطاع  التحتية  البنى  تأهيل  إعادة 
وتجهيز املدارس بوسائل التعليم العصرية واملكننة املواِكبة لتطور العصر. 

تعزيز التخّصص املهني مكانًة وإمكانيات وتحفيز الطالب ىلع التوّجه إليه نظرًا إلمكانية خلق فرص عمل 
جديدة يف قطاعات تعتمد العلم واملهارة.    

رفد املدرسة الرسمية بالعناصر الكفوءة املتخصصة واستحداث نظام فعلي لتقييم أداء الكادر التعليمي 
وتطوير األداء باستمرار لرفع مستوى التعليم وملعالجة مسألة تدني املؤشرات التربوية.

وضع القوانين واألطر التنظيمية واآلليات لضبط عملية التعاقد مع املعلمين يف املدرسة الرسمية والعمل 
ىلع تطابق اختصاصات املعلمين مع الحاجات املطلوبة وليس مع الحاجات، التي تفرضها مسائل خارجة 

عن اإلطار التربوي.

ترشيد توّجهات التخّصص لدى شبابنا بدءًا من املدرسة بما يتناسب مع حاجات سوق العمل يف لبنان.
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يف الجامعة

اعتماد معايير التصنيف األكاديمي العاملية والتشّدد يف تطبيقها عند منح التراخيص للجامعات الخاصة 
حفاظًا ىلع مستوى التعليم العالي يف لبنان.

ل أعباء الدراسة الجامعية وتسهيل انخراطهم  االستمرار بمنح الطالب قروضًا ميّسرة ملساعدتهم ىلع تحمُّ
يف سوق العمل لبناء مستقبلهم.   

االجتماعية  والشرائح  الطبقات  الحاضنة ملختلف  والبيئة  لبنان،  اللبنانية ملتقى شباب  الجامعة  تعزيز 
كافة،  االختصاصات  املستوى يف  العالية  التعليمية  البشرية  بالطاقات  ورفدها  املستويات  كافة  ىلع 

وفقًا للحاجات الواقعية للجامعة. 

اعتماد املعايير واملواصفات األكاديمية يف التعيينات اإلدارية والتعليمية يف الجامعة اللبنانية بعيدًا 
عن املحسوبيات الحزبية والطائفية.

السعي لعقد اتفاقيات تباُدل ِمَنح تعليمية لسائر التخّصصات مع الجامعات املعروفة عامليًا، لتشجيع 
الطاّلب املتفّوقين يف الجامعة اللبنانية.

ل التعليم يف لبنان، ىلع مدى عقود طويلة، ثروة حقيقية وميزة ومنارة واجبنا املحافظة عليها  شكَّ
وتعزيز وتطوير هذا القطاع التعليمي مدرسًة وجامعًة، عبر متابعة السطات التنفيذية املختّصة إلقرار 
اإلطار العام لالستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم والعمل يف إطار املجلس النيابي لوضع وتعديل 
القوانين واملراسيم الالزمة لدعم برامج تطوير القطاع التربوي ومعالجة مسألة عدم مطابقة األنظمة 

اإلدارية والتنظيمية للقطاع مع متطلبات التطوير.
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لعبت الثقافة دورًا راجحًا يف تكوين نسيج املجتمع اللبناني – عبر العصور – وتحّولت مشروعًا حضاريًا وطنيًا، 
صار رسالًة للبنان يف محيطه واألبعد...

واملشروع الثقايف اللبناني، كنموذج ملنطقة الشرق العربي، من حيث املعرفة والثقافة والحوار، وحضارة 
قبول واحترام مسلمات جميع املكونات، وشرائح املجتمعات لبعضها البعض، هذا النهج الحضاري – اإلنساني 
لعالقات البشر فيما بينهم، وانطالقًا من التجربة اللبنانية، عّبرت عنه عمليًا اليونيسكو يوم استحدثت املركز 
الدولي لعلوم اإلنسان يف جبيل 1970، باعتبار لبنان جسر الثقافة ثالثي القارات )آسيا، أفريقيا وأروبا( لحضارات 

الشرق بالغرب انطالقًا من جبيل – مدينة مهد األبجدية.

فيما  والجماعات  اآلخر،  الذات  مع  مستمرة  مصالحة  َعبر  إنسانيتها،  نحو  اإلنسانية  ارتقاء  يف  الثقافة  هي 
بينهما لبناء وطن يليق باإلنسان.

إيماننا اليوم، وكل يوم، وقرار أبناء لبنان، ان يستمر وطن الرسالة يف هذا الشرق. وفسحة التقاء وتناغم األديان 
واملعتقدات، وان يبقى واحة حرية لجميع أنواع التعبيرات كتابة ومسرحًا وموسيقى وغناء وفنونا« مختلفة.
سمة هذا اللبنان الثقايف التي نتمّسك بها، القائمة ىلع هذا التآلف الرائع بين الروحانية واملعرفة الوجودية، 

وّلد عندنا هذه الفرادة التي كّونت مجتمعنا ىلع مدى أجيال، خلقت دينامية رائعة يف مساراتنا الوطنية.
لقد أّدى مثقفونا – عبر السنوات الطويلة – دورًا هائل األهمية يف تكوين حلقة إنسانية، انضوينا جميعًا تحت 

ظاللها، ونعيشها اليوم...

تعطي الثقافة صورة مضيئة عن لبنان وشعبه، عكس ما تركز عليه وسائل اإلعالم العاملية يف إظهار صور 
العنف والقتل والخطف وغيرها من املظاهر املسيئة للبنان والتي من شانها أن تثني السائح كما املغترب 

من زيارة لبنان.
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كما تشكل الثقافة احد العناصر األساسية يف روابط املغتربين اللبنانيين ببلدهم وبمجتمعهم عبر ممارسة 
تقاليدهم وإحيائهم لتراثهم، واالهم ان الثقافة تبقي دورًا للغة األم بين املغتربين ال سيما الشباب منهم.

واذا كان جو الحرية اسهم بوالدة هذا املناخ املؤاتي للثقافة، فان الدولة وتحديدًا وزارة الثقافة، مدعوة إلى 
توفير املزيد من األطر واملؤسسات الراعية الداعمة لألعمال اإلبداعية ىلع تنوّعها، ماديًا ومعنويًا...

ولّعل من أهم الخطوات املطلوبة ىلع مستوى التشريع، السعي إلى إلغاء أحكام الرقابات )السابقة والالحقة(، 
ىلع األعمال األدبية والفنية، وحصرها باملحاكم ذات االختصاص، وذلك لتأمين أوسع فضاء من الحرية واملناخ 

الصحي لنمّو اإلنتاج الفكري.

لبنان، وطن متنّوع ضمن الوحدة والتآلف الوطني، تجربة إنسانية – نموذجية – رائدة، يف أزمنة التمّزق الذي 
يعيشه جوارنا العربي...

هذه التجربة، خالصنا الجميل، واجبنا تحصينها، والدفاع عنها ألجل لبنان واألجيال اآلتية.
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يشهد العالم، اليوم، »ثورة ما بعد الصناعية«، مع ظهور املعلوماتية وبروز مصطلح »اقتصاد املعرفة«، 
املرتكز ىلع: الذكاء، اإلبداع واملعرفة الفنية...

هذا النيو- اقتصاد، كما هو معروف، يستند إلى ثورة املعلوماتية وزوال الحدود وتحرير السياسات.
تقديرات »األمم املتحدة« تشير إلى أن اقتصادات املعرفة تستأثر بحوالي 10% من الناتج اإلجمالي 

العاملي، ويصل معدل نمّوها السنوي حوالي %11.

بأنه  االقتصاد،  هذا   ،2014 العام  خالل  »اليونيسكو«،  مع  بالتعاون  املتحدة«  »األمم  تقرير  ويوّصف 
»التقاء الفنون والثقافة والتكنولوجيا بالتجارة«.

أهمية هذا القطاع أنه سريع النمو، يؤّمن فرص عمل ويرفع الصادرات من املنتجات السمعية – البصرية 
والفنون والنشر... أرقام التبادل التجاري العاملي للسلع والخدمات اإلبداعية بلغت حوالي 800 مليار 

دوالر، يف العام 2016.

ويتمّتع لبنان، ألسباب تاريخية منها تراكم الحضارات ومناخ الحرية املالئم لإلبداع، بخاصية ثقافية 
وفنية تتحّلى بدينامية خاّلقة وتستند إلى رأسمال فكري متقدم. 

نحن بحاجة إلى تحفيز هذا القطاع وتفعيله وخلق املناخ املشّجع لنموه، عبر التشريع واستحداث 
»البنى التحتية« املالئمة باإلضافة إلى اإلقدام ىلع االستثمار يف هذا القطاع، أسوًة بسائر الدول 

املتقدمة.

االقتصادية والسياحية،  الدورة  القطاع نظرًا ألهميته يف تنمية  اللحظة مالئمة لالنخراط يف هذا 
لخلق فرص عمل جديدة واإلسهام يف التنمية املستدامة.

الفنون، والثقافة عامة، لم تعد ترفًا. صارت واحدة من الركائز االقتصادية املنتجة.
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نحن يف لبنان، دولة الوحدة يف التنوع... حاجتنا ملّحة إلى استكمال بناء دولة 
مدنية عصرية تقوم ىلع ُأسس املواَطنة واملساواة واإلنماء املتوازن يف كل 
ُمسـّلــماتها الوطنية وامليثاقية، حيث ال ميزة لدين أو مذهب ىلع آخر، سوى 
الوالء للبنان، وممارسة الشراكة الكاملة بين املسيحيين واملسلمين يف صـنع 
مدماك  لبنان،  يف  وتحديدًا  الشرق  يف  املسيحيين  وبأن  املصيرية،  القرارات 
بالرغم  والذاكرة،  األرض  متجـّذرون يف  اللبناني، وهم  الكيان  قيام  أساس يف 
من األخطار وكل مغريات الغرب للهجرة، ومتمِسكون بمشرقــَيــتهم وعروبتهم 

ومتشبثون بالتاريخ وقيم الَحضارة الخاّلقة.

نـَتـمسك بتجربتنا اللبنانية يف الشراكة املواطـنــية بين اإلسالم واملسيحية 
كنموذج حضاري، مطلوب ِحمايـتها وَتحصيــنها من األخطار وحرائــق املنطقة 

ومن الخيارات املحلية املجافية للواقع والتاريخ.



قراءة وتطلعات


