
Kulluna Irada
Beirut Digital District ı BDD 1281, Ground Floor ı Syriac Patriarche Street ı Bachoura, Beirut, Lebanon
T +961 1 640 020 ı E info@kulluna-irada.org

ندوة لـ«كلنا إرادة« 
أبعد من »سيدر«: نحو إصالحات جذرية في لبنان« 

٢3 آذار ، ٢٠١٨

من  بدعوة  نيسان،   6 بتاريخ  باريس  اإلقتصادي يف  »سيدر«  مؤمتر  يعقد  بيروت، 
الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون، ويسبق املؤمتر اجتامع تحضريي بتاريخ 26 آذار 

يف العاصمة الفرنسية.

حّضت الحكومة اللبنانّية برنامجًا ضخاًم للبنى التحتية يتضّمن حوايل 250 مرشوع 
والثاين  األول  الجزء  باريس  يف  سيعرض  سنة.   12 ملدة  دوالر  مليار   22 بكلفة 
 %30 بنسبة  املواصالت  مشاريع  عىل  الرتكيز  مع  دوالر  مليار   16 بكلفة  الخّطة  من 

والكهرباء بنسبة 20% واملياه بنسبة %30. 

يف  والتأكد  منها،  كبري  جزء  لتمويل  االستثامر  خّطة  تفّحص  إىل  »سيدر«  يهدف 
الوقت عينه من الرؤية االقتصادية للحكومة وبرنامج اإلصالحات املخطط لها لتأكيد 
الدويل  البنك  آلية  عرب  أسايّس  بشكل  التمويل  سيتأمن  االستثامر.  خّطة  استدامة 

للتمويل امليّس وآلية مامثلة لالتحاد األورويب. 

يف وقت يرّن فيه »صندوق النقد الدويل«، وآخرون، جرس اإلنذار بشأن استدامة 
النموذج االقتصادي واملايّل اللبنايّن ومع إجراء أول انتخابات يف البالد منذ العام 
الحدث مناسبة إلحياء  أن يشّكل هذا  مايو املقبل، من املفرتض  أيار-   6 2009 يف 
نقاش وطني حول السياسات املالّية وباألخص حول التحّول من منطق الحفاظ عىل 

االستقرار إىل منطق اإلصالح االقتصادي املستدام.

ويف غياب املشاورات العاّمة يف هذا الشأن، تأخذ »كلنا إرادة« املبادرة من خالل 
العام،  القطاع  الخرباء االقتصاديني، ممثلني عن  السياسات،  جمع عدد من صّناع 
وسائل اإلعالم، األحزاب السياسّية والجهات املانحة خالل ندوة تعقدها يف 23 
آذار – مارس بعنوان: »أبعد من »سيدر«: نحو إصالحات جذرية يف لبنان«. تتضّمن 

الندوة 3 محاور هي:
• من »باريس 3« إىل »سيدر«: ماذا تغرّي؟

• حاجة االستقرار: كيف ننجح »سيدر«؟
• مبعزل عن »سيدر«: نحو مساٍر مستدام لإلصالح االقتصادي

تختتم الندوة بتوصيات سيتّم رفعها إىل االجتامع التحضريي ملؤمتر »سيدر« يف 
باريس.

نعتقد أنه من خالل اعتامد نهٍج تشاريك يف صياغة السياسات والنقاش، ميكن للبنان 
أن ينجح يف امليض قدًما يف خيارات سياسية واقتصادية أكرث فاعلية. 
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تؤمن  السيايس  لإلصالح  مدنية  منّظمة  إرادة« هي  »كّلنا 

بالقدرة عىل وضع أسس لدولة عرصّية، آمنة، فّعالة عادلة 

ومستدامة من خالل إدارة قوّية وعادلة. متويلها لبناين بحت 

يسعون  ومغرتبني،  مقيمني  لبنانيني،  مواطنني  من  يأيت 

إرادة«  »كّلنا  تؤمن  وطنهم.  يف  إيجايب  تغيري  إلحداث 

بالشفافية واملحاسبة ومشاركة املواطنني كمكّون أسايّس 

لإلدارة الجّيدة وأن القدرة عىل التأثري يف مسار اإلصالح 

العاّمة  القضايا  حول  الوعي  نرش  إىل  بحاجة  السيايس 

تزامنًا مع العمل عىل حّلها. وميكن أن يتّم ذلك عرب إرشاك 

مكونات املجتمع كاّفة: املواطنون املعنّيون أو املهتّمون 

يف الشأن العام، املنظامت غري الحكومية والخرباء. كذلك 

البلديات وأعضاء الربملان والحكومة.
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