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الهدف :لبنان 2020
ي على الحرية
للبنان من المؤهالت والقدرات والطاقات ما يخوله ،إذا اعطي له المجال ،أن يكون من أقوى بلدان العالم .والنموذج اللبناني المبن َّ
والتعددية واالنفتاح والحركة والتواصل واالنتشار والليونة والقدرة على مواجهة غير المتوقع والتأقلم معه قد يكون األنسب لعصر ما بعد العولمة
الذي نعيش .لكن لبنان ،مع هذا وذاك ،يتعثر ونموذجه في خطر الزوال.
فلماذا؟
منذ أكثر من عشرون سنة والجواب على هذا التساؤل يحملني على بحث ودراسة وتعليم استراتيجيات ونمازج الدول االقتصادية في العالم ،إضافة
إلى عملي كمحام في مجال األعمال ،وكمستشار في القطاع الخاص وكناشط في الحقل العام احلم بإنقاذ لبنان ليكون بلد القيم التي اعتقد بها وأريد ان
انقلها لألجيال التي تخلف جيلي.
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الموجز التنفيذي:
صر
ما اطرحه هو عرض لبعض األفكار التي أودّ أن اناقشها معكم في نطاق االنتخابات المقبلة .وفي سياق ما تقدم ،أعتقد أن مرحلة البحث والتب ّ
لوضعنا الحالي ومناقشة االحتماالت المتاحة توصال للمناظرة حول القرارات التي يمكن اتخاذها والمشاركة في مواجهة تلك الخيارات يشكل المرحلة
األهم من مراحل اتخاذ القرارات ذلك أن كافة الخطوات السابقة لها وتلك الالحقة بها كاتخاذ القرار وتنفيذه ليست سوى النتيجة الحتمية لهذه المرحلة.
وقد إخترت عنوان "لبنان الـ  "/2020/لهذا المشروع ألن في العام  2020قد يكون قد مر  100سنة على تأسيس لبنان الكبير والعتقادي أن الوقت قد
ق ونحن باقون فيه .واآلفاق التي أرنو إليها مبنية على اإليمان بطاقات لبنان
حان ألن نتطلع إلى األمام ونواجه تحديات المستقبل وليقيني أن لبنان با ٍ
الهائلة وعلى الثقة باللبنانيين ،بعيدا ً عن بنية الخوف والتخويف من بعضنا البعض وال أريد أن أنتقد أحدا ً وال أن أحاكم أحدا ً ألنني أعتقد جازما ً أننا
حر ،مستقل أؤمن بالقيم المسيحية المبنية على االنفتاح على االخرين واالنخراط
كلنا في المسؤولية سواء .كذلك إنني أقدم افكاري كشاب لبناني ّ
بالمجتمع الذي أعيش فيه والتأثير عليه إيجابيا وأؤمن بالحرية واولها حرية الذكاء وخصوصية كل انسان واعطائه اإلمكانية بأن يفكر باألشياء ويتخذ
قرارات ه بإرادته الحرة .ارغب بأن يكون االنسان وسط كل سياسية اقتصادية وخاصة ان تكون األولوية للشباب ألنهم هم المستقبل .وال أؤمن باألرقام
التي تأخذ مكان األفراد .األرقام تذ ّكرني بالسجون حيث يكون لكل سجين رقم وهنا االحظ أن واقعنا وباألسف أسوأ من السجن الننا نقبل أن ننتمي الى
مجموعتين لكل منها رقم ،وفي داخلها أرقام ت ّجير وتشتري وتمتلك أرقاما أخرى ...ما هي هذه األرقام وماذا تخفي؟ هل هي األرقام نفسها التي تنزل
الساحات وتبلغ الماليين؟ أم هي نفسها الضحايا غير المسماة التي تموت على الطرقات والتي يصادف وجودها عملية اغتيال أو عملية اجرامية ...هذه
األرقام لها اسماء ولها هوية ولها أحالم ولها امهات وأباء ولها عائالت ومن غير الالئق والحضاري االشارة اليها باألرقام...

ي يقضي بكسر الجمود الطاغي على الحياة السياسيّة ،واالقتصاديّة ،واالجتماعيّة ،وفتح نافذة أمل لجيلنا الحاضر
ما اطرحه هو مشروع جماع ّ
والجيالنا المستقبلية.

حر يريد أن يحاول تحريك األمور واعادة القليل مما أعطاه إياه وطنه
انني أنظر الى لبنان الذي سيبقى ما بعد خالفاتنا ،مع األمل بنقل رسالة انسان ّ
إلى هذا الوطن .اعتبر نفسي رابحا إذا تم ّكنت من التأثير ولو قليال على القليل من األشخاص.
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يتألف مشروعي من ثالثة أجزاء:
في الجزء األول احاول تشخيص الوضع من خالل عرض صورة توضي ّحية موجزة لبعض المؤشرات التي من شانها أن تبيّن كيف ّ
أن
يدور النظام اليوم في حلقة مغلقة مؤلفة من خانات متتالية ومر ّكبة بشكل تسلسلي متكامل .هذا النظام القائم صلب جدا وهو وليد توافق
داخلي وآخر خارجي لذلك من الصعب جدا تبديله ما لم تتوافر على األقل أربع عوامل مجتمعة وهي:
 .1االدراك أو الوعي بوجود أزمة خطيرة تهدد النظام والوطن والحضارة،
 .2وجود ظروف دولية مؤاتيه ألحداث تغيير في النظام وتوافق دولي على التغيير،
 .3وجود رأي عام محلّي مشمئز من الوضع ويرى أن التغيير أصبح ضروريا،
 .4وجود طبقة سياسية تقبل بالتنازل عن بعض امتيازاتها ،ولديها المصداقية والرغبة والقدرة الالزمة لالستفادة وتحويل االشمئزاز
العام نحو رؤية للوصول الى مشروع متكامل يعرض المشاكل وطرق حلّها.

مجرد اعادة توزيع نفوذ وامتيازات بين أطراف الطبقة السياسية
وفي حال لم يتوافر أحد هذه العوامل فلن يكون هناك تغيير بل لألسف
ّ
ذاتها .وهنا نرى ان كل هذه العوامل مجتمعة باستثناء العامل الرابع ،من هنا ضرورة القيام بثورة ديمقراطية إلنفاذ لبنان.
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في الجزء الثاني أطرح جملة أسئلة أهمها ربما التالي:
ّ
ي ووضع آبائنا مع محاولة تخيل وضع أوالدنا في ظل
هل نحن راضون عن الوضع الحالي أم ال؟ ومعيار ذلك يكمن في مقارنة بسيطة بين وضعنا الحال ّ
النظام والطبقة السياسية الحاليين .كذلك نتساءل حول النموذج الذي نرغب أن يمثلنا ويمثل أوالدنا.
في حال كنا راضين بوضعنا الحالي ،فال ضرورة للتغيير ومن المنطق اعادة انتخاب الطبقة السياسية نفسها.
في حال كنا غير راضين عن الوضع ونعتقد أن الطبقة السياسية فشلت في تأمين حياة أفضل لنا ،فهناك يكون لنا الخيار:
 اما أن نعيد انتخاب هذه الطبقة السباب غير تلك المتعلقة بالمحاسبة والمساءلة وهنا من المنطق أن نتح ّمل نتيجة خيارنا، وأما أن نختار بدائل للوجوه واالسماء الحالية.في الجزء الثالث ،أقدم اقتراحا بديال ،وفي هذا السياق أقترح اعادة توجيه السياسات المالية واالقتصادية وأضع رؤية للبنان واستراتيجية لتحقيق هذه الرؤية.
تُبنى هذه الرؤية على عنصرين ،كل منها يك ّمل اآلخر ويشكل محورا مستقال لمعنى وجود لبنان ودوره.
لبنان مساحة تالق وهذا بحد ذاته تحد لنا ،يحملنا على رسم استراتيجية سياسيّة واجتماعيّة للعيش معا بحريّة واطمئنان .وفي الوقت نفسه لبنان نقطة انطالق
القوة التي تشمل
قوة لبنان التي تتض ّمن الشبيبة وروح األبداع والمخاطرة ومدى هذه ّ
وهذا يحملنا الى تخيّل استراتيجية اقتصادية حديثة تأخذ بعين االعتبار ّ
االنتشار اللبناني في العالم.
وأؤ ّكد هنا بكل تواضع ،أن اعادة الثقة هي العنصر األهم .وأساسها امكانية التجدد واعادة بناء الدولة .وأشدد على مشروع بناء الدولة وأعتقد ،بكل صراحة،
أننا نكون غير موضوعيين إذا اعتقدنا أنه باإلمكان التقدم الى األمام دون بناء دولة.
أخيرا  ،وفي سياق هذا العمل ،لن ادخل في معالجة التفاصيل والمسائل الخاصة ولن أتعمق في المواضيع ،اذ أرغب فقط بإعطاء صورة شاملة حول طرق
التفكير والمساهمة في نقل الحوار إلى المسائل األساسية وجعلها في صلب النقاش .المهم أن نكون حاضرين للمساهمة في العالم الجديد الذي يبصر النور وأن
نأخذ قدرنا بأيدينا .وهذا ليس طموحا فرديا بل أتمنى ان يكون عمالً جماعياً ،عمل جيل عاش الحرب وعاش زمن سلم مزَ َّور لم يؤسس اال لحروب جديدة،
جيل جاهز اليوم ألخذ المبادرة وقلب األوراق .فهل ينجح؟ هل ننجح؟
يمكن للراغبين في التعمق في أي موضوع مطروح هنا أو المساهمة في النقاش حول أي من المواضيع أن يزوروا الموقع اإللكتروني
 www.adibtohme.comالذي يتناول كل هذه المواضيع في التفاصيل.
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 .1تشخيص الواقع :اقرار بالفشل
في واقعنا الحالي ندور بحلقة مغلقة تقوم على الدين والفساد واللجوء الى البنى البديلة والهجرة وتشكل بدورها خانات متّصلة ومتسلسلة ونظاما متكامال يعيد نفسه من جيل الى جيل .السؤال الذي
يطرح نفسه :هل يمكننا االستمرار بنموذج يقوم على نمو اقتصادي مبني على تراكم الدين من أجل تمويل االستهالك؟
4

3

2

بلغ اجمالي النفقات منذ عام  102 1992مليار دوالر وهي ّ
موزعة كما مبيّن اعاله وقد
بلغت كلفة الكهرباء وحدها  13مليار دوالر وكلفة الفوائد  32مليار دوالر من بينها 14
مليار فوائد على أعمال االعمار...

5

نمو الدين العام من  3مليار دوالر سنة  1992الى  49مليار دوالر سنة  2009بينما الناتج
المحلّي جامد ويتراوح في حدود ال 28مليار دوالر نتج عن ذلك بلوغ الدين العام  %160من
الناتج المحلي وهذا من اكبر المعدالت في العالم
ال اصالح ،انفاق غير مجدي ،كلفة مض ّخمة ،فوائد مرتفعة
عدم المقدرة على اعادة توجيه السياسات المالية
عدم القدرة على سلوك أقرب منعطف للخروج من الحلقة
ال تخصيص لميزانيات كافية لالستثمار في المشاريع التي تنهض باالقتصاد
ال اصالح بل محاصصة وتقاسم النفوذ والمغانم والمكاسب والمحسوبية
اللجوء الى الزعيم والتمديد لألشخاص والشعارات والممارسات نفسها

أي دين عام ،عندما يملكه عمالء داخليّون بجزء
أي دين داخلي يُفقر ويُغني في ٍ
آن معاً :إنّ ّ
آن واحد عبئا ً على المدين ،وثروة للدائن ،هذه حال الدين العام اللبناني الذي
كبير ،يكون في ٍ
تملكه  %90منه المؤسسات واألسر اللبنانية بطرق مباشرة أو غير مباشرة (وتملك المصارف
اللبنانية  %80منه).
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1

تداعيات األزمة العلمية:

6

من المتوقع أن يؤثر الركود العالمي وضعف التوقعات االقتصادية لمنطقة الخليج سلبا على تحويالت المغتربين
والسياحة واالستثمارات االجنبية المباشرة واستثمارات المحافظ المالية وتدفق الودائع وعلى وظائف حوالي
ثلث اليد العاملة اللبنانية في منطقة الخليج .ان االنكماش االقتصادي سيصيب دول المنطقة (والعالم) «اكثر
فاكثر» والحل هو «ان يلعب القطاع العام (وفي هذه الحال قطاع الدولة اللبنانية) دوره لمنع انهيار الثقة في
القطاع الخاص ما يمكن ان يؤدي الى دائرة مفرغة .وان لم تقم الدولة اللبنانية بلعب دورها ،فان القطاع
الخاص اللبناني امام توقع انحسار النمو العالمي يبدو ايضا امام صعوبات وتحديات ابرزها تزايد المطالبات في
الواليات المتحدة واوروبا والعديد من دول العالم ،بـ«حماية» الصناعات الوطنية لهذه الدول.

بلغت خدمة الدين  4.2مليار دوالر لسنة  2009وهي تقارب  3مليار دوالر
سنويا .اما كلفة التحويالت الى مؤسسة كهرباء لبنان فهي تقدّر ب  1.3مليار دوالر
لسنة  .2009و تشكل كلفة الدين وحدها  %80من االيرادات و  %42من النفقات.

14

7

والموازنة هي في عجز دائم أي لبنان يصرف أكثر مما يربح .والعجز لعام  2009هو
 3.25مليار دوالر سوف يضاف الى عجز الموازنة .لبنان يحتاج كل سنة الى تحويالت
تقارب  10مليار دوالر يأتي قسما منها من اللبنانيين غير المقيمين الذين يحولون سنويا
 7مليار دوالر
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التحرك ،ال حل اال بزيادة الضغط الضريبي كزيادة الضريبة على القيمة المضافة او
في ظل انكماش هامش
ّ
على الودائع المصرفية ،والح ّد من قدرات الدولة على تأدية الخدمات التي يتوقعها منها المواطنون ،وهذا
يعني إفقاد الدولة مصداقيتها أكثر فأكثر بالنسبة إليهم .ويعني أيضا ً تحفيزهم على الهجرة ودفعهم لاللتجاء
إلى كنف البنى البديلة عن الدولة ،ألنه من دون هجرة متواصلة ،يجف تدفق رؤوس األموال التي تدخل
إلى البلد ،ومن دون البنى البديلة عن الدولة ،سرعان ما يتحول تراجع القدرة على اإلحاطة بالسكان
المهمشين عبر حلقات الزبائنية إلى مصدر للمشاكل.
13
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افالسات

8

منذ 1996
اقفال 5000مصنع
المكرسة للدفاع
استمرار مزيد من المديونية العامة ونقص صارخ في موارد الدولة
ّ
والتعليموالحمايات االجتماعية وهجرة الكفاءات والبطالة متفشيّة وزيادة الفقر والتهميش
وعدم المساواة الفرص الضائعة
تعامل حكومي دون مستوى التحديات مع الملفات في كل من:
 التعليم ،المدرسة ،الضمان ،الصحة ،البيئة ،المياه ،الكهرباء ،االدارة....مجال ترشيد االنفاق اصبح ضيقا جداً

يعمل لبنان لتسديد فوائد الدين ودفع المعاشات والتحويالت الى ادارات وصناديق
ومؤسسات غير فعاّلة .فالذي يجري فعليا هو نقل لألموال من فئة الى فئة وتفقير من
جيل الى جيل ورهن المستقبل لحساب طبقة سياسية في منأى عن المحاسبة
والمساءلة فالى جانب الرواتب واالجور وعجز الكهرباء وخدمة الدين العام ،هناك
الدفعات للصناديق والمجالس التي تستعمل لسياسات المحسوبية والزبائنية والخدمات

12

هدر وفساد وعدم فعاليّة ولبنان وصل الى بالمرتبة  160من أصل  200بلد األكثر
فسادا
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ولبنان غير قادر على المنافسة يستهلك أكثر مما ينتج ويبلغ العجز التجاري  12مليار
دوالر والتصدير  %10من االستيراد .لبنان يستدين من الخارج لالستهالك من الخارج
ويعيش في وهم اقتصادي
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الواقع باختصار:
-

ديموقراطية سطحيّة /وهم الديموقراطية
الدولة ،بحضورها وغيابها ،تمارس وظيفة إعادة إنتاج النظام الطبقي الطوائفي-االقطاعي وحمايته والدفاع عنه
مصرف واحد وقوات مسلحة متعددة تتعايش في ظل دويالت ،جمود وخوف ،وجماعات تمشي وراء زعماء ...ونظام متكامل يدور في حلقة مقفلة...
عجز في الموازنة وفي الميزان التجاري تلكؤ في التعيينات االدارية وعن اقرار الموازنة وبت أي خطوة باتجاه اصالح الطاقة والكهرباء والضمان االجتماعي
والصحة...

السؤال :كيف يمكننا التقدم الى االمام وبناء دولة واقتصاد حديث وأسواق حرة واحقاق مساواة في الفرص والحقوق من جهة ومن جهة اخرى االبقاء على نفس األشخاص
ونفس النماذج والمحافظة على االمتيازات السياسية واالقتصادية لزعماء الجماعات التي تتقاسم النفوذ والمغانم والمكاسب؟
اذا أردنا أن نغيّر...
تجرد وطرح االسئلة قبل اتخاذ القرارات .األساس هو محاولة فهم لماذا ومن بعدها كيف وصلنا الى هنا
نبدأ بالعودة الى األساس ) (back to basicsلفهم المفاهيم االساسية والتفكير في االمور بكل ّ
لمعرفة أين سنذهب .واالساس يقضي بأن نتجدد ّ
حرية وانفتاحا ومساواة وسالما واستقرارا ونطمح تأسيس اقتصاد حديث
ألن كل جيل له تحدياته...واألساس يقضي بان نعرف ما نريد :نحن نريد ّ
ومزدهر وصناعات فريدة مبنية على الفكر والثقافة والعقل...

تعصف بالعالم عامة وفي لبنان خاصة أزمة حادة وهي في الوقت نفسه خطر وفرصة للتفكير بنظامنا ...حان الوقت ألخذ المبادرة...
التحديات كثيرة ّاولها :أي لبنان نريد؟ أين نريد أن نموضع لبنان على الخارطة العالمية وما هو الدور الذي نريد أن نلعبه ،في أية قطاعات وفي اية مرحلة
من سلسلة خلق القيم والثروات نريد أن نرتكز و ما هي شبكات المشاركة والمنافسة التي نريد أن ننسج .ماذا سنفعل لخلق فرص عمل وما هي
الستراتيجية لمكافحة الفساد والبطالة والهجرة .ما العمل لجذب االستثمارات االجنبية ولتنمية وتطوير مؤسساتنا وامكانياتنا .علينا أن نواجه المشاكل
الحقيقية التي تعيق تقدمنا كغياب الدولة و تنامي الدين العام وعجز الموازنة و العجز التجاري وعلينا فتح باب الحوار حول مسائل متعلقة عضويا بمهمة
لبنان وبالقيم التي وجد من أجلها كمكافحة التهميش واأللغاء ولت مييز على مختلف أنواعها .وعلينا أن نعلم أن االستثمار بالفكر والعلم والمعرفة والثقافة
نحول مؤسساتنا العامة الى أدوات
واالبداع واالبتكار والصحة هو االستثمار االساسي الذي سوف يمكننا من االستمرار ومواجهة التحديات ...وعلينا أن ّ
اكثر فاعلية وانتاجية...وعلينا أن نتسأءل لماذا ينجح اللبناني في الخارج ويفشل في لبنان ...أسئلة كثيرة تبدو خارج اطارها في الوقت الحالي...
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 .3قبل أن نبدأ :أين
نحن؟

نقاط الضعف :غياب الدولة

نقاط القوة :االنفتاح
و ع و ن خ و جغر ف ( التس ع و شكل و ب ع )
ثرو ت ب ع ( ه و غ ز)
النتش ر لبن ني في ع م
شب ب
رج
كتسب
ق ر ت و ه ر ت ال ر و تقن
روح ج زف و النفت ح و تفوق و ت لع ى السو ق
رج
ون وتك ف ألش ص و شرك ت ع تغ ر ت رج
عم عربي و و ي
و تر ث و النفت ح
ثق ف و تع
و حر
قر

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

الفرص المتاحة :الحرية

وأين نريد أن نذهب؟

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

نته ء الحتالل ألجنبي لبال
غز
و ألز في ن ق
ألز ع
وفي
ول في تف ت نظ تج رة ع
فرص
ت س ر عرب
تف
توس
شر ك الوروب
ول ى السو ق سور
فرص
و
حك جز ئ
ع وال ت تح ة ال رك
عق شر ك تص
نتق ل وة ع م الستهالك ى آس و ل ج عربي
ع ة نظر في ف ه م ال تص و س س
و الستر ت ج ت على ستوى ع ي
ع ة بن ء و
تكر س ن وذج لبن ني

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

غ ب و
زب ئن و فس و ه ر وع م ف عل ال ر ت ع
قر
ع م س و ة م ع وع م ت ب ق قو ن وع م تح ثه
ج و و ق و تغ ر
بق س س
ر وتالزم ق ع
ق ع ت ال تص ( صن ع و زر ع  )...في ئرة
صرفي عضو ب و
غ ب ؤسس ت و ن ر ب جو ة
كلف ث بت ع و كالف النت ج ع
سوق حلي ض ق
بن تحت ت هورة وشبك و غ ر ت ورة وغ ر نظ
ص ر ت و ل غ ر ك ف و كلف وع م وجو سو ق
ع م وكلفته وته ش ق ع ص صلح ت و ل و
حجم
غ ب تف هم على ق م شترك وعلى ه ن وذج لبن ني ورؤ وح ة
و ل ألجل
لبن و وره وغ ب رؤ و ستر ت ج تص

المخاطر :االنزالق والفراغ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

( ركو ع ي ،س ئر في ح فظ
ع
ت ع ت الز
صن ع ت و السو ق و ن )...
و عق ر  ،تب ؤ تحو الت ،ح
ع م الستقر ر و حرب في ن ق
ع م ق رة على الصالح ال ري و ق نوني و تنظ ي
ني
ألصو ت و تش
الره ب
ل و ر النزالق في صر ع ت ح ور
صر ع ت
ع كس ى بن
هجرة و هب ى رج وهجرة سور
بل و بي ع ل في ألسو ق ل ج
ظهور ن فس ج
زو ل ن وذج لبن ني
تفكك رو ب ع ئل
ع م وجو نظ م ح ي الفر و س ن ج وع ت
فقر و أس و ت ز و فرو ت وع م س و ة الجت ع و نع م ثق
ب ستقبل

نقاط الضعف أكثر من نقاط القوة والمخاطر المحدّقة أكثر من الفرص المتاحة ...وهذا الوضع يشكل في آن واحد مسرحا التخاذ القرارات
الحاسمة التي يتوقف عليها مصيرنا ومحكّا ألهليتنا ونضوجنا ألتخاذ تلك القرارات والنتزاع مصيرنا من أيدي الخارج ...
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 .4تحديد الرؤية :رؤيتي للبنان
في هذا العالم الذي يبصر النور بعد األزمة
للبنان دور خاص .لبنان فسحة تالق
وتواصل بين افراد ذات حضارات وثقافات
وهويات متنوعة وفي الوقت نفسه هو نقطة
انطالق لمجازفين وأصحاب مواهب نحو
العالم .لبنان هو فسحة تالق ونقطة انطالق،
هذه هي رؤيتي للبنان.

يشكل لبنان في الوقت ذاته ملجأ وأرض فرص ألبنائه .وهو مبني على تعايش أفراد مختلفين يرغبون في خلق الثروات
معا .والتاريخ قد منحه مه ّمة حوار بين أفراده وجعله نقطة انطالق لمجازفين حول العالم .وهو قد أعتمد العولمة قبل
مفهوم العولمة ونظرا لمؤهالته عليه أن يكون حاضرا في الطليعة لمرحلة ما بعد العولمة.

الرغبة في العيش معا
لبنان فسحة تالقي :كلنا للوطن
في كيان نهائي

 .5األولوية :التوافق على الرؤية
والمشاركة النجازها

خلق ثروات
لبنان نقطة انطالق:
تواصل لبنان مع العالم

األولوية تكمن في الحوار والتبادل لحمل
جميع الفرقاء المحليين والدوليين على
التوافق على الرؤية والمشاركة الفعلية
بتطوير وبانجاز مشروع اعادة لبنان الى
العالم .من هنا تكمن اهمية تحويل فترة
االنتخابات النيابية الى حوار ونقاش حول
رؤية كل مرشح للبنان ودوره وسبل انقاذه...
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لالسواق العالمية

ما ينقصنا هو االيمان بالنموذج اللبناني الفريد المبني على الحرية وعلى امكانيات العقل والفكر التي ال
حدود لها ...لبنان "شيء عظيم" (حسب تفسير مجموعة "لسان العرب") وهو بحد ذاته قيمة للعالم
وتحد ألديان والحضارات وهو يقيس نضج العالم العربي والعالم الغربي وبُعد نظرهما على السواء.
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 .6لماذا هذه الرؤية :نحن والعالم
ف ه م ال تص
ع ف ه ر جع وتح
نن حظوظو ألنن نع ش حظ ت ت ر
ك نت كرس وغ ر بل لج ل ،و ع ف ه رسم ر ئ س س و ال تص و
أل ص.

و س س و الجت ع تي
في ع م وفي شرق الوس على

فر ة ل س ه في نق ش ع ي حول الفك ر و ف ه م تغ رة ،وب ت ي
إ ع ة نظر هذه ،ت ه ن فرص ت ر
وتكر س ن وذج لبن ني ك ر
ن فس ع
س ه في بلورة ر ت ج ة الع ة ت وضع بن على ر
و ت ى آ ر ،ان تاريخ العالم يسير في اتجاه الحرية
شو ئب تي تعترضه
ت بق ع تج ه ت ت ر خ .ب رغم
و صالت و التص الت و صح و نفت ح
ذهل و صوص ً في
ت ور تكنو وج
والديمقراطية واالنفتاح.
علو ت ،جعل المعرفة والتعليم وطريقة التدريس
ك ف بل على بعضه بعض وعلى ص ر تنوع وه ئل
والتفكير من الميزات التفاضلية االهم للبلدان .هذ ب إلض ف إ ى أ تض عف حرك ت نزوح و النتق ل و حرك و تب ل
الليونة والتعددية والتنوع
تلف  ،جعل
ع م وتجزئ ر حل النت ج و تسو ق على ك
ر ع ى رى
والقابلية على التأقلم والتجدد واالنفتاح ،نقاط قوة تحمل البلدان الى االبداع واالبتكار لخلق ثروات جديدة واعادة توزيعها
لق ثرو ت ج ة تك له ضرورة المحافظة على الثروات القديمة ت ثل ب ثرو ت غ ر
عل
على مواطنيها.
ن خ و ه وغ ز تي
ل وس ك ثق ف و تر ث و بر ت كتسب و هو ت تع ة كل نس و ثرو ت ب ع
هن تتجه ج ع س س ت حكو في ع م
نالحظ أكثر فأكثر أه ته ون رته وضرورة رته بشكل ج وفع ل.
ى التركيز على الموارد الطبيعية العطاء معنى لخطط اعادة إطالق عجلة اقتصادها .ع م تجه ى تك ثر حرك ت
ن زح وحرك ت ال و ل و الفك ر في كل التج ه ت وهو تسم بصف ت ع م رح  ،تتغ ر عه ف ه م ح و و فهوم
ق  ،وتجعل من الضروري انشاء نطاق جغرافي يتجاوز حدود البلدان ويكون فسحة
ن ق جغر في وك ف تح
تبادل اقتصادية وثقافية واجتماعية تمكن البالد ذات المساحة الصغيرة والتي تتمتع بانتشار اغترابي واسع من التموضع
على سلسلة خ لق القيم والتمتع بقوة جديدة تتجاوز حجمها الجغرافي .ومع تعدد االقطاب وتنوعها تكون الكيانات الصغيرة
والقابلة للتفاعل والتأقلم السريع مع المتغيرات اكثر اهلية للنجاح ولمواجهة هذه التغيرات والسير قدما بفاعلية وشفافية
أكثر.
العالم يتغير فهل سنتغير؟ هل سنالحظ يوما ما ان النموذج اللبناني هو النموذج االكثر مالءمة لوضعنا ولسنا بحاجة
القتناص نماذ ج من الغير؟ ان االزمة االقتصادية العالمية أعادت عقارب الساعة الى الوراء في عدد كبير من الدول
الصديقة والمنافسة لنا واعطتنا مجاال وهامشا جديدا للنهوض والمنافسة والمناقشة في ماهية نظامنا وفي سبل تطويره
لكي يكون اكثر فاعلية واكثر عدالة واكثر مساواة ،فهل نجعل الحوار يرتقي إلى هذه المستويات أم سنبقى مغمضي
االعين ورهائن استبداد االفكار الجامدة ونضيع السنوات تلوى السنوات والفرص تلوى الفرص؟
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Insanity is doing the same thing
over and over and expecting
different results.
Albert Einstein
جنو هو تكر ر ش ئ نفسه رة بع
حصول على نت ئج تلف .

رة وتو ع

ب رت نست

ايار 2018



لبنان فسحة تالق :األهداف

األولوية :بناء الدولة
أعني بالدولة الكيان الذي يتخطى
القبائل والطوائف ويحمل قيم مشتركة
ويحافظ عليها .الدولة هي السلطة
المركزية التي تعامل جميع المواطنين
بالمساواة وتدافع عن حريتهم.
ال نستطيع ان نتخطى مرحلة بناء
الدولة بإعادة تسويق مفاهيم قانونية
قديمة كالالمركزية وغيرها :اذا كان
الخالف على القيم فالحل اكبر من
الالمركزية.
وإذا كانت المشكلة بتحويل الصالحيات
فكيف يمكن للسلطة المركزية تحويل
صالحيات ال تملكها الى سلطات
المركزية .فنكون بذلك حولنا الفساد
والزبائنية من الرأس الى القاعدة.

يجب وضع المواطن بوسط كل
سياسة اقتصادية.
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األولوية :اعادة تموضع لبنان على خارطة العولمة ووضع سياسة اقتصادية مبنية
على االبداع

لبنان نقطة انطالق :األهداف

آسيا :الصين ،الهند ،كوريا الجنوبية ،إلخ....

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

السعودية
عمان
قطر
بحرين
ا مارات العربية
الكويت
إيران
أرمينيا

▪

مصر

▪
▪
▪
▪

لبنان
سوريا
األردن
العراق

▪
▪
▪
▪
▪

تونس
المغرب
إسرائيل
الجزائر
ليبيا

▪ تركيا
▪ األراضي الفلسطينية
المحتلة

تحديد سياسات التعاون والمنافسة التي نريد تباعها مع كافة البلدان من اصدقاء
ومنافسين

ا تحاد األوروبي :فرنسا ،بريطانيا العظمى ،اليونان،
إيطاليا ،قبرص ،مالطا ،بلجيكا ،الناروج.
إيرلندا ،بريطانيا العظمى ،السويد ،إسبانيا ،البرتغال.
لكسمبورغ ،فنلندا ،الدنمارك ،إستونيا.
ليتوانيا ،بولونيا ،سلوفاكيا ،تشيكيا ،إلخ....

الفكرة

االنتاج

التسويق

التوزيع

ا تحاد األوروبي ،كندا ،أميركا الجنوبية ،إلخ...

تحديد في أية مرحلة من مراحل خلق الثروات نريد التمركز
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 .7تحقيق الرؤية :المحاور االستراتيجية

ال نحت ج ى جر
أو
ع
ج به ت ع ت ألز
أجل ع ة إ الق عجل ال تص بل
نحت ج ى تن ص فرص ن تج ع
أجل تغ ر س ر
ع
الز
توجه ال تص ي و ى جرأة نكو
ع شع ر تن ...
نسج

-1اعادة الثقة

أجل
-2اعادة بناء
الدولة وتحديد
دورها

الهدف :تطوير
مستوى عيش
اللبنانيين

-3تغيير النموذج
االقتصادي
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-5المحافظة على
الموارد
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-4اعادة تموضع
لبنان
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-1اعادة الثقة

اعادة الثقة
اعادة كسب ثقة اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين والعالم
والثقة بأنفسنا وبلبنان
 التحرر من االفكار الجامدة وملء الفراغ الناتج عن
الجمود
 تشجيع التجدد في الطبقة السياسية ألنه دون التجدد ال
ثقة وال ابتكارا وال خلقا للثروات
 مكافحة الفساد وثقافة الفساد والهدر والمحاصصة
والمحسوبية السياسية والتدقيق في اسباب وسبل
الهدر والفساد واالنتقال الى التوازن الخالي من الفساد
 اعتماد تكافؤ الفرص وجعل فرص االستثمار والكسب
والثروة وانشاء المشاريع في لبنان أكثر جاذبية منها
في الخارج
 طمأنة جميع اللبنانيين على نهائية النموذج والكيان
اللبناني
 تطبيق القوانين بالمساواة على جميع المواطنين ألن
القانون وحده يشعر المواطن انه ينتمي الى وطن
 تحسين المؤسسات المركزية وتفعيلها بدال من اللجوء
الى مؤسسات رديفة
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-2بناء الدولة وتحديد دورها

بناء الدولة وتحديد دورها
مفهوم الدولة:
• حق اصدار النقود
• حق فرض الضرائب
• حق وواجب تحديد االنفاق واعادة توزيع المداخيل
• حق اصدار القوانين وتطبيقها
• حق وواجب الدفاع عن البلد وصون حدوده وفرض سيادته على كامل أراضيه
التوجهات
• تحرير الدولة من السالح
• تحرير الدولة من سالح المال
• تحرير الدولة من السالح والمال (سالح الميليشيات)
التدابير
• اعادة بناء الجيش وتوجيهه الى التخصص في ميادين المعلوماتية والمواصالت واالتصاالت
• تعيل اإلدارة ووضع معايير موضوعية لإلدارة (أهداف ،مهل ،مكافأة)...
• خفص عدد العاملين في االدارات العامة (وضع اهداف زمنيّة لذلك)
• مكننة خدمات االدارات العامة
• مواجهة مشكلة الدين العام والمفاوضة مع الدائنين لحسم القسم المتعلق بالدين غير الشرعي وتخفيض كلفة التمويل
• تقسيم لبنان وحدات جغرافية وفقا لسدود المياه للستفادة وادارة استغمال الموارد المائية
• تشركة المؤسسات العامة بهدف بيعها بمراحل
• تنظيم شبكة تواصل بين لبنان والمغتربين
• توضيح نظام السلطة (السلطة الجماعية) ووضع الية للتحكيم
• انشاء هيئة اشراف وتخطيط وهيئات تنمية واستثمار محلية مزدوجة
المواطن
• مفهوم المواطنية في عصر ما بعد المواطنية
• دمج االفراد في المجتمع والغاء كل أشكال التمييز
•  -حقوق المرأة
المعوقين
•  -حقوق
ّ
• حقوق األطفال
ّ
Page
• of 35-
طعمه
يوسف
أديب
اعادة18النظر في مواد القانون الجزائي والغاء تلك التي تتعلق بالتمييز وبتجريم التمييز

• حقوق المواطن وواجباته
• الجنسية ،االغتراب ،التصويت

السؤال :أية دولة نريد؟

ايار 2018



-3تغيير النموذج االقتصادي
الوضع الحالي :كيف ننفق الواردات (سنة )2013؟
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من األساس النموذج لم يتغير
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وهو مبني على زيادة االنفاق سنة بعد سنة على:
 فوائد الدين، على معاشات وتقاعد الموظفين، -وعلى التحويالت غير المباشرة الى زبائن الزعامات السياسية عبر المؤسسات العامة.

بلغ اجمالي النفقات منذ عام  1992لغاية عام  2013ما يعادل 162مليار دوالر وهي ّ
موزعة كما مبيّن اعاله وقد بلغت كلفة الفوائد حوالي 65مليار دوالر وكلفة
المعاشات حوالي  50مليار دوالر وكلفة التحويالت الى مؤسسة كهرباء لبنان أكثر من  20مليار دوالر ...
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ومن المستفيد من هذا االنفاق؟
 -1المصارف اللبنانية ألنها تملك  %80من الدين العام،
 %50 -2من موظفي الدولة ألنهم يملكون وظائف وهمية وهي امتيازات أعطاها لهم الزعماء السياسيين،
 -3الزعماء السياسيين وزبائنهم ألنهم المستفيدين الفعليين من هذه التحويالت.

وهذا يؤدي:
 -1الى تضخم في حجم المصارف بالنسبة لالقتصاد:
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 -2الى عدم فعالية الدولة والمؤسسات ألنه ال يوجد مسألة،
 -3الى تردي حالة البنية التحتية ألن ال يوجد هامش للتمويل،
 -4الى زيادة عدم المساواة االجتماعية لن اقلية تغتني على حساب األقلية التي تفتقر،
 -5الى زيادة الدين العام واالستدانة التي تنمو على حساب االقتصاد الحقيقي:

نمو الدين العام من  3مليار دوالر سنة  1992الى  65مليار دوالر سنة  2014بينما الناتج المحلّي جامد ويتراوح في حدود ال  40مليار دوالر نتج عن ذلك بلوغ
الدين العام  %160من الناتج المحلي وهذا من أكبر المعدالت في العالم.
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 -6الى انهيار االقتصاد الحقيقي بفعل الكلفة الزائدة،
 -7الى عدم القدرة على المنافسة عالميا،
 -8مما يؤدي الى عجز في الميزان التجاري وأكبر كلفة في الواردات هي فاتورة المحروقات:

الميزان التجاري سنة 2013

 -9بدال من تحسين القدرة التنافسية لتغطية العجز ،نشجع شبابنا على الهجرة لتحسين الحساب الجاري .فنكون حولنا ثروتنا البشرية الى
تدفقات نقدية.
-10

ويكون نمو اقتصادنا وهمي ،مبني على التدفقات النقدية التي تصب في سندات الخزينة وفي العقارات،

-11

فتزداد أسعار العقارات وتصبح غير متناسبة مع االقتصاد الحقيقي والقوة الشرائية المحلية،

-12

فينتشر الفقر وتزداد الهجرة وتكثر اإلفالسات في ظل تدفق الجئين سوريين ال يستطيع البلد ان يستوعبهم.
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لكن النموذج ال يتأثر طالما نستطيع تأمين واردات لتغطية النفقات وتمويل عجز الموازنة وإعادة جدولة اصل الدين.
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فما هي هذه الواردات:

الواردات الضريبية:
اهم الواردات الضريبية هي المبنية على االستهالك وخاصة
االستهالك من الخارج وعلى البناء .وهذا ينعكس في التضخم
في عدد السيارات ألنها أكبر مصدر دخل للدولة والتضخم في
المشاريع العقارية وفي التضخم في عدد المراكز التجارية.
وبما ان معاش المواطن ال يمكنه من تلبية حاجات االستهالك
فعليه ان يستدين لتغطية هذه الحاجات ويكون الدين هو محرك
االقتصاد.
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من الضحية؟ الضحية هي التي تأتي اخرة في سلم األولويات وفق الدوائر التالية:

الالدولة

الضحية الرابعة

الضحية الثالثة

الضحية الثانية

الضحية األولى
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المصارف

الدولة

المواطن والمجتمع

الطبيعة
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هي ليست بضحية ،لذلك ال يجب ان توجد ضمن
الدوائر ...وعلى صاحبي االمتيازات ان يقبلوا التنازل
عن بعض امتيازاتهم واال الالدولة تستولي على كل
شيء...
ألنها تنمو على حساب االقتصاد ونسيت وهمتها
األساسية وهي خدمة االقتصاد وتأمين التمويل له ...
وفي النهاية أخشى المستفيد سوف يصبح الضحية
المستقبلية...
الدولة ومؤسساتها ألنها غير موجودة وهي ضحية
الفساد والزبائنية وعدم الفعالية .وغيابها يكرث عدم
وجود وطن بل جماعات...
وخاصة شريحة الشباب منه ألن النموذج ال يترك لهم
امل اال الهجرة والبطالة والتعاسة وتسديد تكاليف لم
يستفيدوا منها وبيئة تنهار ويخلق في وجحهم منافسة
جديدة في لبنان والخارج
ألن ال أحد يكترث فعليا اليها وكل النموذج مبني على
تدميرها من بحر وجبال وبيئة وحواء ومياه...

ايار 2018

وما الحل؟
الحل بتبديل سلم األولويات فيكون:
 -1احترام الطبيعة القاعدة األساسية
 -2وضع المواطن و الشباب في وسط السياسة االقتصادي في نموذج مبني على االبداع
 -3بناء الدولة لحماية المجتمع والمواطن
 -4والمصارف في خدمة االقتصاد
 -5اما لالدولة فمن المفروض ان ال يكون لها وجود
االنتقال من:

الى:

 االنتقال من اقتصاد الوساطة الى اقتصاد االنتاج
 وضع المستثمرين والمبادرين والمجازفين في وسط االستراتيجيات
 تفعيل االستثمار في التعليم والبحوث والتنمية
 تمويل ودعم االبداع
 اشراك القطاع الخاص المقيم في لبنان وغير المقيم في تمويل المشاريع
 االستثمار في البنى التحتية
 اعادة التوازن المالي
 خفض الدين العام
 خفض حصة االنفاق العام من الناتج المحلي
 خفض الفوائد على الدين وهامش ربح المصارف
 تغيير طريقة تقديم الحسابات
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في المعرفة واالبداع

األولوية :االستثمار
والبحوث والتعليم
كيف ذلك؟
هنك مبدئيا ثالثة طرق لتحقيق ذلك:
 تحسين النظام التربوي االستثمار في البحوث والتنمية خلق اطار تنظيمي للمبتكرين وللمبدعين:✓ تأسيس شبكات االنترنت السريعة
✓ تحديث قوانين حماية الملكية الفكرية
✓ تنظيم قطاع الرأسمال المجازف
✓ تحديث النظام الضريبي (اعفاءات ضريبيّة
لمنتجي برامج المعلوماتية واالنتاج الفني
واالستثمار في البيئة والطاقة والصحة) ...
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خلق قطاعات اقتصادية جديدة
مالئمة للتوجهات العالمية كالطاقة
البديلة والبيئة والمياه والمواصالت
والنقل وكل ما يتعلق بصحة
االنسان ...واالستثمار في الصحة
والتعليم وفي الثقافة وتشجيع
مؤسسات الفكر والعقل ...
كيف؟ استعمال مداخيل الغاز في
صندوق سيادي لالستثمار في خلق
قطاعات جديدة وتنويع االقتصاد...
اقامة تفاهم بين القطاعين
االقتصادي والمصرفي والحكومة
لتغيير النموذج
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 -4اعادة تموضع لبنان

لبنان ال 18مليون لبناني

يجب التركيز ّاوال على االسواق العالمية وهذا ما
تقوم به عادة البلدان ذات السوق المحلي الضيّق:








موضعة لبنان كمختبر وكمركز خدمات
الدولية
وضع سياسة لتشجيع وتدعيم التصدير واعادة تفعيل مركز
مراقبة الجودة
تطوير االدوات القانونية التي تُم ّكن انتقال الخبرة واالصول
غير المادية من لبنان الى العالم
المنافسة العالمية هي منافسة قانونية
الخدمات المتعلقة بالمبيع هي اليوم الجزء االساسي من
عملية البيع
مكننة الصحة ووصلها بالمختبرات والمستشفيات
والجامعات العالمية
انشاء نطاق اقتصادي وثقافي يتضمن لبنان بمساحته
الجغرافية ولبنان المغترب والمنتشر حول العالم وانشاء
الصناديق االستثمارية بالمشاركة بين القطاعين العام
والخاص لحمل المغتربين اللبنانيين على االستثمار بمشاريع
في لبنان.

 توج ه تحو الت

لعمليات البيع

غترب

ى النت ج

 العمل على بلورة استراتيجية تحالف ومنافسة
 العمل على خلق قطاعات ونشاطات قابلة للتصدير
 هناك افضلية أو منفعة استراتيجية للبلدان التي تتمكن من
انتاج مهاجرين وهذا مؤشر جيد ويعكس روح المبادرة
اللبنانية وانفتاح على العالم وضمانة اشعاع الثقافة واالرث
اللبناني وبالمقابل يجلب الى لبنان الخبرات المكتسبة من
الخارج في حال وضعت هكذا استراتيجية

Page 30 of 35

 التواصل مع االنتشار اللبناني لتنظيم شبكة سياسية واقتصادية
واجتماعية ومساحة عامة تشمل لبنان ومغتربيه ...و توجيه
تحويالت المغتربين الى االنتاج
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 -5المحافظة على الموارد

ضروري ح فظ عل ه عبر
أهم و ر ه وهي تي تع ه زة تف ضل الس س ب نسب ن فس ه .ذ
موارد لبنان البشرية
البتك ر و لق ب ئ الئ تفج ر و هبه وتأس س شبك ت ق نون و ال تص و ثق ف
الستث ر في تعل م وتشج ع بحوث وح
و الجت ع تفع ل نش ته ب بن و ع م.

التوجهات المقترحة:


ه و ح فظ عل ه و ع ة ت و ره ب
ضروري ت و ر ص ر
المياه كنز ال ستث ر بف عل .
ه صرف ك ص ر ه شرب و لري تك لي وتنف ذ ش ر ع س و و ت ز رفع
ش ل تنق
ص و ع م.
ق ع
ال ركز و شر ك ب
تلف وذ ك عبر عت
كف ءة تلب ته الحت ج ت
تصل بق
شترك
ه و توع على سؤو
ضروري تحض ر نو تعلق بحق
و
ئ .
ور



ش س  ،فضال ع عم بحوث ضرور
ست م ص ر الطاقة ت ح وتلك رتب ب
تن
وره في نقل تقن ت و البتك ر.
و عوة ق ع ص ل ش رك في هذه ش ر ع و ترك ز على ه



بل حول ك ف ستع ل وس ئل النقل ج عي و ستغال ه ج ي و تس ؤل
ن فس ب
سوف تك
ووضع آ ت و ل تكو
هن ضرورة تفع ل شروع ع ة بن ء سكك ح
حول فهوم س رة.
ص و ؤسس ت وصن ق ت و ل حل و عرب و و  .ك
م ق ع
س ه ف ه فتوح
عوة ق ع ص الستث ر في هذه ش ر ع وتشغ له على سس فن .



وضع أه ف الستع ل الطاقة النظيفة في حرك ت س ر ت وتشج ع وتنظ م ستع ل
.
الستف ة بروتوكول ك وتو.

ل



الستث ر في البحوث والتنمية وتشج ع و عم بحوث في ج ع ت وتنظ م نش ت بحث في ج ع
ض ف و ن وتشج عهم
ذ نشرو كتب و ق الت ش ص ت ذ ت
لبن ن و عتب ر ب حث
و عنو .
نح
على ث برة في نش تهم وعلى توز عه و ع ة نظر في وضعهم





كذ ك في



ع ة نظر في و ن التنظيم المدني و ص في قو ن تي تلزم
حجر و قر وتح ث هذه قو ن في ظل ت ور هن
عن
في ع م بع ح ث  .و عتق أ فتح ب ب حو ر في هذ ج ل




ص رج ل الفن والثقافة تشج عهم وتكر هم و ع ؤهم

الستث ر فى الصحة وتوج ه الب ع تكنو وجي هذ
تس هم في لق فرص ع ل.
كذ ك نش ء صن وق س ي لثروة غ ز .
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وهو

ك ن الجت ع

رجت

تي ستحقو .

ستع ل نسب
ع ر
هن س
هن س و هن س و فهوم ج ل
ضرورة قصوى.
وع ة ع

و تي

أديب يوسف طعمه

ايار 2018



تحقيق الرؤية :التدابير

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

المرحلة 1
الفكرة واالبتكار
لك فكر

لك فكر وهي و ن
 تح ث و ن ح
( م ت رؤ عل ه ال تع الت ف ف ) ترجع ى عه
النت ب فرنسي وهي غ ر الئ ع ت ور
تكنو وجي.
 ع ة تنظ م وتح ث كتب لك فكر و صن ع
في وز رة ال تص و تج رة
 تسر ع الجر ء ت م ح كم
 نض م بن ى ع ه ت و التف ت و
تلك ت غ ر ل وس
 ت
الستث ر في تعل م و بحوث و تن

و عنو
 ع ء ج ع لبن ن ال ك ن ت
ب س س لبحوث
الز تكو
 رب نظ م تربوي ب ب ئ إل تص
عرف وعلى ت ذ
 تحض ر شب ب على تص
ر
ب رة و
 عم وتعز ز رس رس
ن فس لبن ني تشج ع البتك ر و ذي
ص ر نو

تض :
 عم وت و ل ؤسس ت صغ رة و توس
 ت و ل بحث في ج ع ت
 حو فز ضر ب لشرك ت تي تقوم بنش ت بحوث
و تن
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المرحلة 2
تأسيس الشركات
 تشج ع تأس س شرك ت وت و له
 تشج ع تأ ف و نشر و ف
 تسه ل ع الت تأس س وتوح الجر ء ت
الستث ر في
 ع ء حو فز ضر ب
ضر ء و ه و
عت بئ
ب ل و تكنو وج و نقل
 نش ء ؤسس ت تن و ستث ر على ألس س
عم وتسو ق فرص الستث ر
ال ركز
حل
تج رة تنظ م عال ب
 تح ث و ن
ؤسس و ستث ر
 تغ ر نظ م شرك ت ألوفشور و س ح ه
ب النت ج في بن بغرض تص ر ى
رج
 عم وت و ل ؤسس ت صغ رة و توس
 ك فح الحتك ر
 تشج ع ق ع ت تي ترتكز على الب ع
ك النت ج فني و س ن ئي
لق ع ت
نوح
قروض
 ت ور
نوح
إلنت ج و تكنو وج و قروض
ؤسس ت
عبر ؤسس كف الت وعبر
نوح
و و روض إلسك  ،وتلك
شر ء سن ت و حق رجوع إ ى
ص ره
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المرحلة 3
التمويل
ى ج نب ت و ل صرفي:
 نش ء حض ن ت الع ل
 الئك الع ل
 شرك ت رأس ل ج زف وصن ق الستث ر
ج ة
 لق م
و نش ء ه ئ ستقل ال رة السو ق
 تنظ م السو ق
المرحلة 4
التراخيص
 تسه ل ع ل الستحص ل على تر ص
ع الت ال ر وتسه له
 ك فح فس و تبس
 تح ث و ن الستحص ل على تر ص بن ء وتغ ر ع ر
بق ع ح ث و عو
ني وجعله كثر
بن ء و تنظ م
و نح حر أكبر ل و هب
 تقو سل أجهزة ر ب
المرحلة 5
عالقات العمل
تح ث نو ع ل:
ة
 تنظ م ع ل و م جزئي و ع ل
ح ة
 تسه ل ع ل نتق ل وظف
 لق نظ م حو فز ل وظف ل س ه في
شرك ت ( (stock optionو سهم ج ن
)...

للتتمة والمزيد...

www.liban2020.com

ايار 2018

تطبيق عملي :منطقة المتن؟

التحدّي :يجب أن تبدأ المبادرة من المتن
 المتن صورة مصغّرة عن لبنان منطقة المتن تتمتّع بموقع جغرافي ونسيج إجتماعي متنّوع ونسبة عالية من الشباب المثقّف للمتن المكونات الطبيعية والبشرية والجغرافية لكي يكون منطقة صناعيّة وزراعيّة وسياحيّة وتكنولوجيّة تشكل المختبر أو المكتب الخلفي للعاصمة)(Back Office
 يمكن تقسيم المتن الى مناطق لها صفات خاصة ومتكاملة ومتخصصة بنشاطات معيّنة ) (Clustersيمكن تنميتها وتصديرها (برج ح ّمود،الساحل ،برمانا ،ضهور الشوير ،المنطقة الوسطى)...
 علينا توجيه التمويل الخاص وتشجيع فرص االستثمار في هذه المناطق والنشاطات عبر خلق هيئات محلية لالستثمار والتنمية يتم تمويلهابواسطة المقيمين والمغتربين الذين ما زال لهم عالقة عاطفية مع مناطقهم
تحول الى ممر بين بيروت وطرابلس
المشكلة :كان من المفترض أن يكون قطبا بحد ذاته لكنه ّ
 فقد تم قتل الواجهة البحرية بانشاء االوتوسترادات السريعة وتم تهجير اهالي الساحل وتفقيرهم بتجميد أراضيهم باستمالكات لم تنفّذ لخدمة اوتستراد دائري وهمي غير قابل للتنفيذ وتم في الوقت ذاته فصل الساحل عن الوسط وعن الجبل فاصبحت المناطق معزولة غير قابلة على االستمرارفيما جرى االستثمار في مشاريع غير مجدية
 اما الدليل على عدم االهتمام بمنطقة المتن هو انشاء مكب نفايات عند مدخله -وبدال من االستثمار باالنسان جرى تطويعه وتصغيره الى أن يصبح ذلمالدى اقطاعيات

المهم :أما األهم فهو وجوب تحويل المتن إلى مركز إقتصادي أساسي وجعله وحدة اقتصادية متقدمة ومترابطة عن طريق تطبيق مبدأ
الالمركزية وتوجيه التمويل من غير المقيمين وخلق شراكة فيما بين الداخل والخارج إلقامة المشاريع واالستثمارات في البنية التحتية
والمرافئ العامة التي يستفيد منها ابناء المتن وتأسيس هيئات محلية مستقلة بالتعاون مع البلديات لتشجيع الشباب على المبادرة
الفردية وتأسيس الشركات وايجاد لهم فرص للتسويق في الداخل والخارج.
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تعرف الى أديب طعمه
ّ
و أ ب ع ه في رن ح ر في  31ر  .1968و ه هن س وسف ع ه وو ته ري ت ر ز جبر و ه شق ق و ح
جو ن حب س و ه ثالث أوال  ،جو ،و ور  .ت بع أ ب ع ه ر سته في رس
هو هن س ك ل ع ه .وهو تأهل
ج ع ق س وسف في ب روت ،وس فر إ ى
 ،ش نف ل ،ك ح ي ،و بع ه ن ل إج زة في حقوق
إل وة ر
ب ر س ت بع ر س ته في ج ع  Paris 2 Assasح ث ن ل شه تي ستر( ) Masterو ر س ت عل ( )D.E.Aفي ج ل
نو ألع ل و ضر ب  .بع ن له شه تي ستر و ر س ت عل  ،ت بع أ ب ع ه ر سته في وال ت تح ة ح ث ن ل
ع كب حث وأست ذ ح ضر في  Harvard Law Schoolفي
شه ة ستر في ق نو ()LLM
ج ع  Harvardو ُ
لق وت و ل شرك ت
في ن و ورك وب روت وع ل في
ة ق نو ال تص ي .إنتسب أ ب ع ه إ ى نق بتي ح
رس عل ألع ل في
ج ة .وعل ه ،أك ل أبح ثه و ر س ته في ج ل إل تص ون ل شه ة ستر في إ رة ألع ل
ب ر س .ع أ ب ع ه إ ى بن سن  1996س هم في وضع برن ج ق نو ألنغلوس كسوني وبرن ج شه ة لبن ن في
حقوق ب لغ إلنكل ز  .وعل ه ،تم تع نه ر لقسم ألنغلوس كسوني في ج ع حك في ب روت ،وهو أست ذ ح ضر في
ع ة ج ع ت في بن و رج وع ل ستش ر نظ أل م تح ة لتج رة و تن في ج ل تح ث إل ر ق نوني
ول ال تص  .ه ؤ ف ت ع ة وهو ح م و ي ت صص في ج ل
و تنظ ي في بال عرب وب حث في إستر ت ج
ألع ل و تص ي وض ف برن ج تص ي و ي ه ف ى تفس ر ال تص  .ع ل أ ب ع ح ً وهو شر ك في شرك
وب ن وذج لبن ني فر
تع
عرب و فر ق  ،و ؤ بثق ف بن
ح ة بن ن ه فروع في بن وفي ع ة بل
وبإ ك ن ته لعب ور ً ه ً في ع م بع عو .
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الخطوة التالية

تركت الصفحة فارغة عمدا.

اتصل بنا

adib@atohme.com
www.adibtohme.com
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