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 كفى تشويهًا لهوّية لبنان االقتصادية

 
 انطوان منسى

ربي، وكفل حرية تنّقل الرساميل لبنان وطن حرّية الرأي والمبادرة الفردية، وهو يتمتع بقوانين مالية مرنة منذ االستقالل، حيث شّكل واحة ضرائبية فريدة في محيطه الع    
 .وقانون السرّية المصرفية
 .تياز، ويعود الفضل في ذلك الى النظام اإلقتصادي الحّر، الذي نّص عليه الدستوركانت جسر العبور وبوابة الشرق باممة المالية للمنطقة، فولعبت بيروت دور العاص

ا الى ما نحن عليه اليوم من حالة يرثى لنإّنها بالحقيقة الركائز األساسية التي بنيت عليها الجمهورية ومؤسساتها، وفي اآلونة األخيرة بدأت تتآكل هذه الصورة تدريجيًا حتى وص
 .ليها أبداً لها، ال نحسد ع

ت إنتاجية وبخاصٍة سواعد شبابه لبنان وطن نهائي لكل أبنائه، ولبنان لن يقوم من كبوته، إال بوحدة شعبه، وبتكاتف وتضامن كل شرائح المجتمع من هيئات إقتصادية وقطاعا
 .يا الصادقةوطاقاته اإلغترابية وأصحاب الهمم والنوا

 : الحفاظ على الجمهورية هو واجب كل واحد مّنا، ومسيرة اإلنقاذ تبدأ
 .بتفعيل السلطات الدستورية، من سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية، والتزام تطبيق بنود الدستور نصًا وروحاً  -1

 
قرار استقاللية القضا -2  .ساس ضمان اإلستثمار و رؤوس األموال وحقوق األفراد والشركاتء، وهو بأتنظيم السلطة القضائية، وتحريرها من الوصاية السياسية، وا 

 
 .تحديث القوانين اإلدارية والمالية -3

 
 .افحة الفسادتطبيق مبدأ فصل السلطات وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية وتطبيق اإلصالح اإلداري، على قاعدة اإلختصاص والكفاءة والنزاهة والشفافية ومك -4

 
ادة والزود عن ت األمنية والعسكرية وعدم التعرض لها، وبخاصٍة مؤسسة الجيش، وهو عماد الوطن حامي الحمى، يلبي النداء ويقدم التضحيات على مذبح الشهالمؤسسدعم ا -5

 .الحدود
 

لوطني ومالية الدولة، وعدم المّس بقانون النقد نقد اأخيرًا وليس آخرًا، دعم المؤسسات المالية وتجريم كل من يتعرض لها، وعلى رأسها المصرف المركزي الضامن لل -6
ت اليه األسواق المالية، وما يعاني القطاع والتسليف، والكّف عن التدخالت بسياسة الحاكم النقدية، واحترام استقالليته، والنأي به عن التجاذبات السياسية التي أسفرت الى ما وصل

 .مقابل الدوالر األميركيليرة المصرفي من أزمة سيولة، وتدهور سعر صرف ال
 

 .انها المؤسسات التي قامت عليها هيكلية الجمهورية، وهي األعمدة الصلبة لقيامة الدولة
 

 .باتناكتسونخسر بالتالي كل مكفى تدميرًا وكفى تهديمًا بها، كي ال يقع السقف على رؤوس الجميع، فينهار الهيكل ويتحطم بذلك اإلطار الذي صنع دور لبنان في محيطه، 
 

م، والكّف عن الجدل العقيم، إّن منسوب الوعي واإلدراك عند القّيمين يجب أن يكبر، و يعلو عن الصغائر و عدم ادخال البالد في المجهول، والخروج به من النفق المظل
 .وصراعات المحاور والسياسات الضيقة

 .في الهوة وعلينا المضي قدما بحماية آخر معاقل الدولة من اإلنزالق أكثر
إنها الدرع الواقي، وعلينا حمايتها بكل ما أوتينا من عزم وقوة، إذ نعّول عليها . إّن مؤسسة الجيش والبنك المركزي، يشكالن السد المنيع لبقاء هيكلية الدولة حصينًة منيعًة قوّية

 .بة تدوم لعقود، وتؤسس على مداميكها لمستقبل زاهر وجيل واعد واقتصاد مزدهرلتكون األساس المتين التي على قواعدها سنعيد بناء المؤسسات، فتقوم على أرضية صل
ن ومؤسساته وعودة الثقة والمصداقية إّن الوالء للوطن وصون حرّية الفرد وحماية الملكية الخاصة، واحترام القوانين، هي مقومات النهوض، ورسم خارطة طريق إلعادة بناء لبنا

 .ودوره الرائد عربيًا ودولياً  هدليعود لبنان الى سابق عه
 .إّننا على يقين بأّن لبنان سيقوم ال محال من أزمته الراهنة، بإرادة شعبه العنيد، المؤمن بوطنه والمتجّذر بأرضه

 
 .HALFA الفرنسيين -رئيس تجّمع رجال األعمال اللبنانيين  *
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