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 2015حزيران،  11الخميس، 

 

 تحدّيات تمويل الدول املتوّسطة الدخل أثناء األزمات

 

جذب مساعدات ل ،افرصً أيًضا  لكن  و  ،تحدّيات  ها تداعياتو  األزمة السوريةامتدادات من  املنهكلبنان يواجه 

،، مليون الجئ سورّي  1.2وجود عّد وي   هو في أمّس الحاجة إليها. ،ةماليّ  في  األساس نصر العفي لبنان  على أقّل تقدير 

ا من ذلك .القائم التأسيس لهذا الوضع
ً
ن معهد عصام فارس م   كل   عقدهااملتحّدثون في الندوة التي ، شّدد انطالق

 ى جانبإلوهذا ة، للسياسات العاّمة والشؤون الدولية واألمم املّتحدة على الحاجة إلى مزيد من املساعدات املالّية الدوليّ 

 علىمن شأنها إصالحات داخلّية لبنانّية  االفتقاد إلى
ّ

ق املساعدات.  الحث
ّ
ر املتحّدثو وقد تدف

ّ
نن حذ األمم  باسم كّل م 

مة التعاون اإلقتصادي واإلنماء )و املّتحدة، 
ّ
ن(، والبنك الدولّي، ولبنان OECDمنظ  ةة واإلقتصاديّ السياسيّ تداعيات ال م 

ن اال جئين السوريينال لزمة األ  ن املقتصادّيةاالضطرابات ، وم  ه أن ذفمن شأن  اللبنانّي. الحوكمةفي نظام شاكل ، وم 
ّ
لك كل

ًرا و في  مسه  ي  
ّ
ا.جعل من املشهد اللبنانّي متوت

ًّ
ز د. ناصر ياسينفي هذا الصدد، و هش

ّ
األبحاث في معهد فارس  دير م ،رك

 الحالة اللبنانية. جهها التي توا ةمجثيالتحدّيات ال محوريةعلى ، وميّسر الندوة

 

ت عن ثّم  ،لوضع اللبنانّي تعقيد ا عرَضتأّما سيغريد كاغ، املنّسق الخاص لألمم املتحدة في لبنان، ف
َ
تساءل

أعلى ستوعب فيما هي تفي منطقة مأزومة  اللبنانية القابعة وضع الدولةل الدول ذات الدخل املتوّسط مالئمة معايير 

ت  في العالم. رين مهّج  نسبة
َ
ت إلى البعد اإلنساني للمسألة كاغوتناول

َ
 كاغكانت وفيما  .الحاجة إلى املساءلة، كما تطّرق

ت  لبنان، نحو استثمارات طويلة األمد  ذبات جتبحث في كيفيّ 
َ
هقال

ّ
الشفافّية واملساءلة، وهاتان هما  نعاين"علينا أن  إن



ستثمارات بيئة تشّجع على جذب اال ياس ّي والقضائّي، ونحتاج إلى في النظاَمين الس علينا أن ننظر و لبنانّيتان؛  نمسؤولّيتا

د من أن لبنان ليسلل ،ددقدامى وج ،املنّسق الخاص، "تعمل األمم املّتحدة مع مانحينأفاَدت كما الخارجية." 
ّ
في  بعد تأك

 طّي النسيان."

مة التعاون اإلق
ّ
تصادي والتنمية فقال إّن لبنان وأّما إريك سولهيم؛ رئيس لجنة املساعدة اإلنمائّية في منظ

عيقيواجه تحدّيات 
 
لالتنمية االقتصادية. سريع لجهة  على مسار  هوضع ت

ّ
 ، بحسبلتمويللالعوامل املفاتيح  وتتمث

لًما أّن  ،ت والضرائب واالستثمارات الخاّصةاملساعدا في ،سولهيم لساعدات تامل ع 
ّ
. وشرح فاعلّيةالعامل األقل  شك

تنميتها يصعب الخدمات التي ، وغيرها من والبنية التحتية ،والتعليم ،هي الضامن الحقيقي للصّحةئب سولهيم أّن الضرا

ز سولهيم سليم وموّجه. من دون تأسيس نظام ضرائبيّ 
ّ
 على دور الشتات اللبنانّي  ،إلى جانب غيره من املتحّدثين ،وقد رك

 نح  واألغى  في العالم."عّد الشتات اللبناني  من بين األ في تمويل لبنان، فقال "ي  

 

الدولة   يَر على دو  شّدد فريد بلحاج، املدير اإلقليمي للبنك الدولّي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،قد و 

استطاعته، قال  قدر أّن املجتمع الدولي ال يساعد من اللبنانيون  ىيتشاكفي حين و. همامسؤولّياتو  اللبنانية واملجتمع الدوليّ 

ستهان ت دوًرالعبَ  الحوكمةنظام بذات الصلة ّن املشاكل ما مفاده أحاج لب املساعدات الدولية في تأجيل وصول  به ال ي 

، األمر الذي بهما إلمداد االقتصاد اللبناني ادستعدهو على الون دوالر جاهزين، و بي 1.1بنك الدولي للدى ا"، فقال ،املتاحة

ا، 
ً
ا ملحوظ

ً
ل فرق

ّ
وقد لحظ بلحاج ."  مة املعتمدكو نظام الحغير مستغّل  بسبب من يبقى  لهذا املا غير أّن سيشك

تماسك النسيج على و  ،املوازنةعلى مليون الجئ والضاغطة على البنية التحتية اللبنانّية، و  1.2الضغوطات املتأتّية عن 

ا الوضع من خالل زيادة  هذ تداركأن يولّي املجتمع الد ،إلى هذه الضغوطات ستنادباال  ،نادى بلحاجو . االجتماعيّ 

رة الشروط التمنية في لبنان. واقترح بلحاج  خطط ولكن أيًضا من أجل استقرار ،إنسانيةألهداف  ، وذلكالتمويالت امليسَّ

ل لتحول وجود الالجئين العثور أن يحاول لبنان  ب  من دون ، وذلك لتوسيع اإلنتاجية دافع من التزام إلى  السوريين على س 

 .دولةفي ال دمج الالجئين

 



أخذ بعين يّجه وهادف و كون مو يبحيث بشروط ميّسرة لبنان بتمويل  ،وزيرة املال السابقة ،الحسنا ريّ وناَدت 

ة لبنان 
ّ
ة تنموية شاملةلت الحسن إّن لبنان "يفتقد ا. قالتنمويةاالعتبار خط

ّ
ط قابل  ،إلى خط

ّ
بإمكانها أن تترجم إلى مخط

  "للتنفيذ.
ً
قات املاليةنمالتأثير الت الحسن أن حظتعلى ذلك، ل عالوة

ّ
بينما و . في تضاءل مستمّر  وي للعديد من التدف

ساعدات امل تكثيف نحو أن يتوّجه  ّن تركيز املانحين يجبأأفاَدت إلى تحسين آلّية تنسيق هبات املانحين، دعو ت الحسن

 اّص.تحديد مزايا التمويل من القطاع الخو  ،رسم السياساتجهة لوالنصائح الفنّية 

 

الذي سبق أن شغل منصَبي وزير االقتصاد اللبنانّي ونائب حاكم مصرف لبنان، بأّن  ،جادل ناصر سعيديقد و 

ر على املستويات ألبنان شديد الت
ّ
قال سعيدي إّن و ما يحصل في املنطقة. بالسياسية واالقتصادية واالجتماعية كنتيجة ث

عطى م." وتابع، "إّن املجتمع الدولّي بحاجة الن يتقّبل لبنان "هو خيٌر عام للمنطقة... وخيٌر عام للعال
 
من  هويدعمهذا امل

املساعدات من بما فيها تشجيع  ،سلة من االقتراحاتلسلوعرض سعيدي  خالل املساعدات امليّسرة وغيرها من الوسائل."

ع إلى أن يلعب لبنان دوًرا محوريًّ 
ّ
. وتطّرق إلى ة إعادة إعمار سورّيةا في عمليدول الخليج، والتمويل الجماهيرّي، وتطل

الشتات،  العائلية في روابطالاستخدام و توظيف القطاع الخاص في معالجة عدد من التحدّيات منها خلق وظائف، 

ي وبخاصة على مستوى البلدّيات. ، الحواالت املالّية أهمّيةو 
ّ
  وتوجيه املساعدات على املستوي املحل

 

صال بـ باسكال قّسيس ) املستشارة اإلعالمّية في للمزيد من املعلومات، يمكن اال
ّ
( و مايكل  UNSCOL ،elkassis@un.orgت

 (mh205@aub.edu.lbهاير) معهد عصام فارس، 

 إضغط هنا.لالستماع إلى الندوة ، 
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