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زياد عبد ال�صمد
�صبكة املنظمات غري احلكومية للتنمية

املدير التنفيذي 

املوؤ�صـرات  بع�س  اىل   2008 العام  انتهى 
املالية  االزمة  من  الرغم  على  االيجابية 
ن�صبة  فاقت  اإذ  العاملية.  واالقت�صادية 
املركزي  البنك  م�صادر  )ح�صب  الـ8%  النمو 
اللبناين واملوؤ�ص�صة الدولية للتمويل(. وجتدر 
تعود  امنا  هذه  النمو  ن�صبة  اأن  اىل  االإ�صارة 
وقطاع  والعقاري  الريعى  القطاع  منو  اىل 
ال�صيما  املالية  واخلدمات  وال�صياحة  البناء 
تعود  اأ�صا�صي  ب�صكل  وهي  امل�صـريف.  القطاع 
اخلارج  يف  املقيمني  اللبنانيني  حتويالت  اىل 
يقارب  ما   2008 العام  يف  حجمها  بلغ  والتي 
ي�صكل  ما  اي  امريكي  دوالر  مليارات  ال8 
يف  املرتاكمة  الودائع  من  ال10%  حوايل 
كما  لبنان.  يف  واال�صتثمارية  التجارية  البنوك 
انخف�صت ن�صبة الدين العام من الدخل القومي 

من %180 اىل 162%)1(.
يف  �صاهمت  التي  االأخرى  االأ�صباب  من 
املالّية  باالأزمة  كثرياً  يتاأثر  مل  لبنان  اأن 
اقت�صاده  حجم  �صغر  العاملّية  واالقت�صادّية 
املايل  والقطاع  املالية  العمليات  وحجم 
يف  املحقق  للنمو  املتوا�صعة  والن�صب  فيه، 
القطاع  انكما�س  وعدم  املا�صية  ال�صنوات 

 95 توازي  مالءة  تتوفر  حيث  فيه  امل�صـريف 
 322% يوازي  ما  اأي  اأمريكي،  دوالر  مليار 
املركزي  البنك  يقوم  الوطني  الدخل  من 
الهبات  حجم  اىل  باالإ�صافة  بتنظيمها، 
اخلارجية التي ت�صاعده على جتاوز التحّديات 

االقت�صادّية واملالّية.
من  يعاين  اللبناين  االقت�صاد  اأن  غري 
عر�صة  منه  جتعل  عديدة  بنيوية  اختالالت 
عجز  بينها  من  االأزمة،  بتداعيات  للتاأثر 
ميزان  وعجز   30% البالغ  العامة  املوازنة 
وعبء  الثلثني  اىل  ي�صل  الذي  املدفوعات 
الـ%216 من  الذي يفوق ن�صبة  العام  الدين 
الذي  الت�صخم  اىل  باالإ�صافة  القومي  الدخل 
املتوقع  من  انه  كما  الـ10%.  ن�صبة  يتجاوز 
املقيمني  اللبنانيني  حتويالت  تتقل�س  ان 
التي  املعاك�صة  الهجرات  وتتزايد  اخلارج  يف 
العمالة.  على  الطلب  تزايد  اىل  توؤدي  �صوف 
االأزمة  تفاعل  مع  تظهر  بوادرها  بداأت  وقد 
دولة  يف  ال�صيما  اخلليج  دول  يف  العاملية 

االإمارات العربية املتحدة.

يف هذا االإطار، تتوقع اأكرث التقديرات تفاوؤال 
 2009 العام  يف  النمو  ن�صبة  تنخف�س  اأن 
الدويل  النقد  )�صندوق  الـ5%  دون  ما  اىل 
ن�صبة  ارتفاع  اىل  باال�صافة  املالية(.  ووزارة 
ب�صبب  القومي  الدخل  من  العام  الدين 
لبنان  وحاجة  املوازنة  يف  املرتاكم  العجز 
النفقات.وتتوقع  لتغطية  اال�صتدانة  اىل 
تقديرات وزارة املالية زيادة يف الدين العام 

تبلغ 4 مليارات دوالر.
العاملية  املالية  االزمة  تفاقم  واأن  كما 
العربية  اال�صتثمارات  تراجع  اىل  �صيوؤدي 
واال�صتثمارات االأجنبية املبا�صـرة واىل تراجع 
املانحة  الدول  موؤمتر  يف  املوعودة  الهبات 
يعرف  بات  ما  )اأي   2007 عام  باري�س  يف 
فاإن  املقابل  باري�س3()2(. ويف  الحقا مبوؤمتر 

 لبنان
يف مهب االأزمة

بداأت االأزمة االقت�صادية واملالية العاملية حتتل اأهمية متزايدة يف اخلطاب الر�صمي 
الدائر بعد اأن تاأكدت احلكومة اللبنانية من اأن لبنان لن يكون مبناأى عنها فيما لو مل 
يتم التعامل معها باجلدية وامل�صوؤولية املطلوبتني. فعلى الرغم من ان التداعيات 
املبا�رصة لالزمة مل تظهر معاملها على االقت�صاد اللبناين بعد، اإال اأن طبيعة وتكوين 
هذا االقت�صاد يجعالنه اأكرث عر�صة من غريه يف حال ا�صتفحالها وا�صتداد وطاأتها. ومع 
ذلك على الرغم من اأّن هناك حاجة اىل حوار وطني، مل تعقد احلكومة اي م�صاورات مع 

املنظمات غري احلكومية واالأطراف املعنية االأخرى.

)1( بح�صب التقرير الدوري ال�صادر عن وزارة املالية: 
الف�صل  ال�صابع،  العدد  الدين”،  واأ�صواق  "الدين 

الرابع 2008.

لبنان  اأ�صدقاء  "موؤمترات  من  الثالث  3 هو  باري�س   )2(
�صباط/ يف  باري�س  يف  عقد  والتمويل"  لال�صتثمار 
 2002 الثاين/نوفمرب  وت�رصين   ،2001 فرباير 
بعد  االأخري  عقد  وقد   .2007 الثاين/يناير  وكانون 
عام  لبنان  على  االإ�رصائيلية  احلرب  من  قليلة  اأ�صهر 

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية
موؤ�صـر القدرات اال�صا�صية يف لبنان = 95.6

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني
موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني يف لبنان = 46.9

اطفال يبلغون التمكني
ال�صف اخلام�س

والدات باإ�صـراف 
موظفني كفوئني

جتاوز �صن 
اخلم�س �صنوات

الن�صاط التعليم
االقت�صادي
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املحرك  يعترب  والذي  امل�صـريف،  القطاع 
بتداعيات  يتاأثر  قد  لالقت�صاد،  االأ�صا�صي 
ال�صمود  على  قدرته  ويفقد  العاملية  االأزمة 
االأ�صواق املالّية وعالقة  الثقة يف  اأزمة  نتيجة 
مع  بع�صها  واالقليمية  الدولية  امل�صارف 

البع�س)3(.

االو�صاع االقت�صادية 
واالجتماعية

االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  تقرير  ي�صري 
لبنان”  يف  املوارد  وتوزيع  الفقر  “منو 
االقت�صادية  االأو�صاع  اأن  اىل   )2008(
واالجتماعية يف لبنان غري جيدة. واأن 28.5% 
من  الفقر  خط  حتت  يعي�صون  اللبنانيني  من 
بينهم %8.1 يعي�صون يف حالة فقر �صديد)4(. 
ات اىل خلل كبري يف التوزيع  كما وتدل املوؤ�رصّ
يف  يرتكز  بحيث  الفقر  خلارطة  اجلغرايف 
املحيطة  اجليوب  ويف  الريفية  املناطق 
اأن  اىل  التقرير  ي�صري  كما  الكربى.  باملدن 
ومن   .0.375 لبنان  يف  يبلغ  جيني  معدل 
الطبيعي ان يكون ال�صبب يف ذلك ال�صيا�صات 
اذ  �صنوات.  منذ  اتبعت  التي  االقت�صادية 
ركزت احلكومات املتعاقبة على زيادة النمو 
اال�صتثمارات  جذب  خالل  من  االقت�صادي 
من  لبنان،  يف  �صـريبية  جنة  وخلق  اخلارجية 
غري ال�صعي اىل خلق �صيا�صات الإعادة توزيع 
النمو على املجتمع ب�صكل عادل مبا  عائدات 
�صـريبية  �صيا�صات  اعتماد  من  ذلك  يعني 

متوازنة وتقدمي اخلدمات االأ�صا�صية. 
امل�صوؤولون  يعترب  اأخرى،  ناحية  ومن 
ال  اأن  احلكومة  رئي�س  فيهم  مبا  اللبنانيون 
يلحظوا  اأن  غري  من  ال�صوق،  نظام  عن  بديل 

ي�صجعوا  واأن  اآلياته  مراقبة  يف  للدولة  دوراً 
اأو  املنتجة  القطاعات  يف  اال�صتثمارات 
يرّكز  حني  يف  العمل)5(،  لفر�س  املولدة 
والعقار  البناء  قطاعات  على  امل�صتثمرون 
وامل�صـرفية،  املالية  والقطاعات  وال�صياحة 

فيما مت اإهمال قطاعي ال�صناعة والزراعة.
بيار  اللبناين  ال�صناعة  وزير  اأن  علماً  هذا 
تقّدم  قد  كان   ،)6()2006-2005( اجلمّيل 
وطنية  ا�صرتاتيجية  مب�صـروع  احلكومة  اىل 
 2006 عام  اللبنانية  بال�صناعة  للنهو�س 
تهدف   .”2010 لل�صباب  “ال�صناعة  بعنوان 
ال�صناعة  ت�صجيع  اىل  الع�صـرية  اخلطة  هذه 
دورها  على  الرتكيز  مع  وتقويتها  الوطنية 
الهام يف تعزيز النمو االقت�صادي وخلق فر�س 
�صـرورة  على  اخلطة  هذه  �صددت  عمل)7(. 
ال�صناعة،  لتطوير  وطني  التزام  وجود 
يف  التن�صيق  انعدام  على  ال�صوء  و�صّلطت 
ذلك  من  الرغم  على  الوطنية.  ال�صيا�صات 
اأهملت احلكومة تطبيق هذه اخلّطة الع�صـرية. 
متزايد  ب�صكل  االقت�صاد  توّجه  ذلك،  نتيجة 
نحو اخلدمات املالية وامل�صـرفية واالقت�صاد 
يف  اال�صتثمارات  افتقرت  حني  يف  الريعي، 

القطاعات االنتاجّية.

خطة احلكومة اللبنانية )�صباط 
)2009

املالية  االأزمة  اندالع  على  اأ�صهر  مرور  بعد 
التي  االأ�صوات  من  العديد  ارتفاع  ورغم 
حذرت من تداعياتها، دولياً واقليمياً ووطنياً، 
خطورة  اىل  اأخرياً  اللبنانية  احلكومة  تنبهت 
احلكومة  تقدمت  الواقع  هذا  اأمام  االأزمة. 
اللبنانية بخطة وقائية حت�صباً ملفاعيل االزمة 
العاملية. متتد اخلطة على �صنتني وتتلخ�س 
يف  �صيولة  �صخ   )1 اأ�صا�صّية؛  نقاط  بثالث 
يف  االأجور  زيادة  خالل  من  اللبنانّية  االأ�صواق 
القطاعني العام واخلا�س، وتفعيل امل�صاريع 
االن�صائية من خالل جمل�س االإمناء واالإعمار)8( 

 )2 االأخرى،  الر�صمية  االإن�صائية  واملوؤ�ص�صات 
للح�صول  الالزمة  والربامج  امل�صاريع  تفعيل 
موؤمتر  يف  املقّرة  وامل�صاعدات  الهبات  على 
اال�صتثمارات  ت�صجيع   )3 واأخرياً  باري�س3 
خف�س  خالل  من  اخلا�س  القطاع  وحتفيز 
ال�صـرائب والر�صوم واإن�صاء ثالث مناطق حرة 

يف مناطق خمتلفة من لبنان.
لي�س  املقرتح  ان  يف  تبقى  االإ�صكالية  اأن  اإال 
واالجراءات  التدابري  من  جمموعة  من  اكرث 
وطنّية  خطة  تكون  ان  اىل  ترتقي  ال  وهي 
اأن  اىل  االإ�صارة  من  بد  ال  التحدي.  حجم  على 
التدابري التي اأقرتها احلكومة ل�صخ ال�صيولة 
يف االقت�صاد ت�صل اىل ما يوازي الـ%10 من 
تلك  من  قريبة  ن�صبة  وهي  القومي،  الدخل 
للت�صدي  ال�صناعية  البلدان  اأقرتها  التي 
احلكومة  قدرة  باأن  العلم  مع  هذا  لالأزمة)9(.. 
على �صخ ال�صيولة حمدودة جداً ب�صبب العجز 
املرتاكم، ما يعني ا�صطرارها اىل اللجوء اىل 
العام  الدين  حجم  من  �صيزيد  ما  اال�صتدانة، 

وخدمته.
ي�صمل  احلكومة  قرار  اأن  من  الرغم  وعلى 
من  واإعفاءات  واالأجور  الرواتب  يف  زيادة 
هذه  لكن  االجتماعي،  ال�صمان  ر�صوم 
اأن  يف  راغبة  احلكومة  اأن  تعني  ال  التدابري 
الوطني  االقت�صاد  تفعيل  يف  دوراً  تلعب 
اأكرث  لي�صت  فالزيادة  االأزمة.  من  وحت�صينه 
عليها  التي م�صى  لالأجور  من جمرد ت�صحيح 
كما  زيادة.  اأي  دون  من  الزمن  من  عقد 
النفط  اأ�صعار  خف�س  على  اخلطة  وتعتمد 
الكهرباء  انتاج  كلفة  يف  انخفا�س  يعني  ما 
اإعفاء العمال من ر�صوم ال�صمان  اأما  والنقل. 
حقهم  ح�صاب  على  ياأتي  فهو  االجتماعي، 
بال�صمانات االجتماعية يف الوقت الذي يعاين 
كبري  بعجز  االجتماعي  ال�صمان  �صندوق  منه 
جتاه  مب�صتلزماته  االإيفاء  على  قدرته  يهدد 
امل�صتفيدين. �صيوؤدي �صخ ال�صيولة وزيادة 
اللبنانيني  حتويالت  وانخفا�س  العام  الدين 
ال�صغوط على  املزيد من  اىل  املقيمني  غري 

االقت�صاد واملالية العامة)10(.
على  رئي�صي  ب�صكل  احلكومة  وتركز  هذا 
يف  املانحة  الدول  اأقّرتها  التي  اخلطة 

اأهداف  ثالثة  حول  يتمحور  برناجمه  وكان  2006؛ 
رئي�صة هي: )1( الرد على نتائج احلرب االإ�رصائيلية 
على  الرد   )2( واالإعمار،  التاأهيل  اإعادة  حيث  من 
لبنان،  تواجه  التي  واملالية  االقت�صادية  االأزمة 
قدمتها  التي  االجتماعية  العمل  خطة  اإعتماد   )3(
وثيقة   ANND �صبكة  ناق�صت  اللبنانية.  احلكومة 
يف  املدرج  الوطني  التقرير  يف   3 باري�س  موؤمتر 

تقرير املر�صد االجتماعي 2007.
)3( كمال حمدان، 2008. "قراءة اأولية يف االآثار املرتتبة 
العدد  ال�صفري،  واالقت�صادية".  املالّية  االأزمة  من 

10 ت�رصين الثاين/نوفمرب.  ،11146
"الفقر   .2008 وحمدان،  اإ�صماعيل،  واأبو  ليثي،   )4(
من  درا�صة  لبنان".  يف  الدخل  وتوزيع  والنمو 
املركز الدويل للفقر - البلد رقم )13(. برازيليا: 
االأمم  وبرنامج   )IPC( للفقر  الدويل  املركز 

املتحدة االإمنائي.

املنتدى  خالل  االفتتاحية  كلمته  يف  وموؤخراً،   )5(
يف  عقد  الذي  ع�رص  ال�صابع  العربي  االقت�صادي 
بريوت يف 2 و3 ني�صان 2009، اأكد رئي�س الوزراء 
القت�صاد  بدائل  وجود  عدم  على  ال�صنيورة  فوؤاد 

ال�صوق.
)6( الذي اغتيل يف نوفمرب 2006 يف بريوت.

</www.industry.gov.lb> 7( راجع املوقع(
م�صوؤولة  م�صتقلة  بنية  واالأعمار هو  االإمناء  )8( جمل�س 
التحتية  البنية  م�صاريع  وتنفيذ  تخطيط  عن 
حتت  يعمل  وهو  البالد.  اأنحاء  جميع  يف  الرئي�صية 

االإ�رصاف املبا�رص لرئي�س الوزراء. 

خطتك  الوزراء،  رئي�س  "�صيدي  م.  ا�صكندر،   )9(
العدد  النهار،  مقنعة".  لي�صت   2010-2009

23612، 15 �صباط/فرباير، 2009.
)10( وتقدر وزارة املالية اأن تكون كلفة هذه ال�صيا�صة 

بزيادة يف الدين العام تبلغ 4 مليارات دوالر. 
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يفرت�س  ال  حني  يف  عمل  كربنامج  باري�س3 
اأن تعترب هذه اخلطة اأكرث من كونها جمموعة 
التي  واالقت�صادية  املالية  التدابري  من 
خالل  من  املوازنة  عجز  تخفي�س  اىل  ت�صعى 
اىل  املداخيل  وزيادة  العام  االنفاق  احلد من 
اخلزينة العامة من جهة، واإطفاء خدمة الدين 
القطاعات  بع�س  خ�صخ�صة  خالل  من  العام 
كاالت�صاالت والطاقة من جهة اأخرى. ولزيادة 
ن�صبة  زيادة  على  اخلطة  تعتمد  املداخيل، 
وعلى  امل�صافة  القيمة  �صـريبة  على  معينة 
بع�س ال�صلع اال�صتهالكية االأخرى. اأما يف اإطار 
اخلدمات االأ�صا�صية، فاإن خطة باري�س3، اأوىل 
االجتماعي  اجلانب  اأولت  التي  املوؤمترات 
اأكرث  كونها  تعدو  ال  اأنها  اإال  فيها.  مكاناً 
االأمان  ب�صبكات  ال�صبيهة  الربامج  بع�س  من 
االجتماعي بدالً من اأن تاأتي وفق ا�صرتاتيجية 
وطنية للتنمية االجتماعية. جتدر االإ�صارة اىل 
اخلطة  ت�صمنتها  التي  االإيجابية  اخلطوة  اأن 
برنامج  اىل  احلاجة  اىل  ا�صارت  هي يف كونها 
لالإ�صالح االإداري يطال بع�س االإدارات العامة 

والوزارات املعنّية.
يف هذا ال�صياق يوؤكد كل من رئي�س احلكومة 
ووزير املالية)11( على خطورة االأزمة العاملية 
حماية  اأجل  من  العمل  و�صـرورة  وتداعياتها 
اأنهما  اإال  اآثارها.  من  الوطني  االقت�صاد 
ب�صـرورة  يتعلق  ما  يف  راأيهما  طرح  يعيدان 
باري�س3  وبرامج  قرارات  بتنفيذ  االلتزام 
كما هي ومن غري مراجعة للتدابري املقرتحة. 
والتي تهدف  باري�س3،  املنبثقة من  فاخلطة 
املالية  االأزمة  حتديات  مواجهة  اىل  نظرّياً 
تتجه  لبنان،  منها  يعاين  التي  واالقت�صادية 
التي  االإجراءات  تنفيذ  يف  االإ�صـراع  اىل  عملياً 
التجارة  منظمة  يف  لبنان  اإدخال  �صاأنها  من 
املوجلة  العمل  جمموعة  اأن  ال�صّيما  العاملّية، 
املراحل  يف  دخلت  قد  لبنان  مع  التفاو�س 
الثنائية  املفاو�صات  جولة  من  النهائية 
واملتعددة االأطراف حول ال�صلع غري الزراعية 

والزراعة واخلدمات.
ي�صتدعي كل ذلك اإعادة النظر بخطة احلكومة 
التدابري  ذلك  يف  مبا  باري�س3  عن  املنبثقة 

منظمة  اىل  االن�صمام  وم�صتلزمات  املتخذة 
التجارة العاملية. وينبغي على احلكومة النظر 
يف  االجتماعية  االعتبارات  نطاق  يف  والتو�صع 
ن�صوء  اإمكانية  دعم  ذلك  ي�صتلزم  خطتها. 
يف  اال�صتثمار  على  يقوم  حقيقي  اقت�صاد 
على  االحتكارات  وك�صـر  املنتجة  القطاعات 
�صعود  دون  يحول  مما  الوطني  امل�صتوى 
املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة احلجم)12(.

دور املجتمع املدين
امل�صاعدات  بفعالية  املعني  املنتدى  �صّدد 
على   2008 عام  اأكرا  يف  عقد  الذي  الثالث 
اأن  وينبغي  الدميقراطية”.  “امللكية  مبداأ 
ينعك�س هذا يف عمليات الت�صاور الوطنية التي 
ل�صياغة  املدين  املجتمع  عن  ممثلني  ت�صمل 
االأولويات  ولتحديد  وطنية  ا�صرتاتيجيات 
االقت�صادية  الوطنية  التحديات  ملواجهة 

واملالية واالحتياجات االجتماعية.
باالإ�صافة اىل ذلك اأكد موؤمتر متويل التنمية 
على   2008 نوفمرب  يف  الدوحة  يف  عقد  الذي 
خالل  املدين  املجتمع  م�صاهمة  �صـرورة 
�صياغة واعتماد ال�صيا�صات الوطنية للتنمية 
اأهمية  على  و�صدد  واالجتماعية.  االقت�صادية 
الربط بني الدميقراطية والتنمية االجتماعية 
للمجتمع املدين. وخل�س  الفعالة  وامل�صاركة 
املوؤمتر اأي�صاً اىل اأن البلدان النامية �صتكون 
معر�صة ب�صكل خا�س لهذه االأزمة العاملية ال 
�صيما فيما لو مل يتم اإعادة تقييم لل�صيا�صات 
اأجل  من  والعمل  االأهداف  وحتديد  املتبعة، 

حتقيقها ب�صكل جماعي وم�صوؤول.
هاماً  دوراً  املدين  املجتمع  منظمات  تلعب 
للتنمية  �صليمة  ا�صرتاتيجيات  �صياغة  يف 
وحقوق  اأولويات  حتقيق  اىل  ت�صعى  التي 
هذه  جهود  وحتقق  املحلية.  املجتمعات 
اعتماد  عملية  يف  م�صافة  قيمة  املنظمات 
واجتماعية  ومالية  اقت�صادية  �صيا�صات 
موؤ�ص�صات  اأثرها. كما وتلعب  مالئمة، ور�صد 
املنا�صـرة  يف  كبرياً  دوراً  املدين  املجتمع 
التي  القوانني  تطوير  اأجل  من  واملنا�صـرة 
واالجتماعية  االقت�صادية  احلقوق  حتفظ 
والثقافية للمواطنني. وقد حقق ن�صال هذه 

املوؤ�ص�صات املتوا�صل وامل�صتمر، على �صبيل 
على  الق�صاء  اتفاقية  تنفيذ  لر�صد  املثال، 
واتفاقية  املراأة  �صد  التمييز  اأ�صكال  جميع 
اىل  باالإ�صافة  كبرياً.  جناحاً  الطفل،  حقوق 
االأخرى  االأمثلة  من  العديد  وبني  ذلك، 
املجتمع  منّظمات  م�صاهمات  نذكر  الناجحة، 
القوانني  اإ�صالح  جمال  يف  الهامة  املدين 
�صياغة  ويف  والبلدّية  الربملانّية  االنتخابّية 

كثري من القوانني ملكافحة الف�صاد.
ال�صيا�صات  ل�صياغة  الت�صاور  اآليات  لي�صت 
املدين  املجتمع  ومنظمات  احلكومة  بني 
منظمات  متثل  ذلك،  ومع  لبنان.  يف  فعالة 
تقدمي  يف  �صلبة  �صـراكة  املدين  املجتمع 
توفري  طريق  عن  اإما  االجتماعية،  اخلدمات 
اخلدمات ب�صكل فردي من خالل مراكز موزعة 
يف اأنحاء البالد اأو يف اإطار �صـراكة مع موؤ�ص�صات 
منظمات  فاّن  ذلك،  ومع  العام.  القطاع 
ك�صب  يف  جداً  ن�صطة  لي�صت  املدين  املجتمع 
واملالية  االقت�صادية  لال�صالحات  التاأييد 
وذلك اأ�صا�صاً ب�صبب افتقارها للخربة يف هذا 
لذلك  االأهمية،  غاية  العملية يف  املجال. هذه 
يجب على منظمات املجتمع املدين االنخراط 
وا�صحة  واأهداف  ا�صرتاتيجيات  وو�صع  اأكرث، 

لنجاح عملها يف هذا املجال.
اجلهود  ت�صافر  اىل  االأزمة  حتتاج  وقت  ويف 
الوطني  امل�صتويني  على  �صـراكات  الإقامة 
واالإقليمي ملواجهة املخاطر التي تهدد لبنان 
جراء االزمة العاملية، اأطلقت بع�س موؤ�ص�صات 
االأزمة،  تتناول  حورات  املدين  املحتمع 
واأ�صبابها ونتائجها وكيفية التعامل معها. اإال 
القرارات  وترجتل  ذلك  تتجاهل  احلكومة  اأن 

من غري الت�صاور مع اجلهات املعنّية.
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