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رالف طراف ،سفير االتحاد األوروبي في لبنان ونجاة رشدي ،نائبة المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان،
المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسانية وساروج كومار جها ،المدير اإلقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي











نقف اليوم أمام المأساة التي وقعت في  4آب  2020في بيروت ،أمام أحد أكبر االنفجارات غير النووية وغير الناتجة
عن كارثة طبيعية التي شهدها التاريخ والذي أسفر عن مصرع  214شخصًا ،وجرح أكثر من  6آالف ،وتدمير حياة
وسبل عيش اآلالف في كل أنحاء لبنان.
بعد  365يومًا ،ما زال الشعب اللبناني ينتظر العدالة التي َو َع د بها صّناع القرار في البالد.
بعد  365يومًا ،ما زال التحقيق متعثرًا في ظل غياب قضاء مستقل فعًال ،قادر على وضع حد للتدخالت السياسية.
بعد  365يومًا ،نكرر دعوتنا إلى إجراء تحقيق فّع ال ومستقل وشّف اف يمنح العدالة للضحايا ويحقق السالم لعائالتهم.
ففي بلد معروف بثقافة اإلفالت من العقاب ،من شأن المساءلة أن ُت برهن أن التغيير ممكن.
وفيما نسترجع أحداث هذه السنة ،نرى مأساة أخرى تتجّلى أمام أعيننا .يعاني لبنان من انهيار اقتصادي له تداعيات
خطيرة على النسيج االجتماعي والرأسمال البشري ،ومن شأنه أن يكّب د البلد خسارة ال ُت عَّو ض .لقد حان الوقت لصّناع
القرار في لبنان أن يرتقوا إلى مستوى مسؤولياتهم ،بصفتهم المولجين بتأمين سالمة وأمن ورفاه شعبهم.

نواصل التأكيد لنظرائنا اللبنانيين على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للخروج من األزمة .وفي أعقاب االنفجار ،قّد م
كّل من االتحاد األوروبي واألمم المتحدة والبنك الدولي خطة محورها االنسان ،تهدف إلى دعم تعافي بيروت وإعادة
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف االرتباط لتحسين األداء الوظيفي ومنحك أفضل تجربة ممكنة .فإذا واصلت التنقل في هذا
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على وجه السرعة لترسيخ االستقرار في مواجهة الظرف المأساوي ،ووضع لبنان على طريق التعافي االقتصادي.
ولسوء الحظ ،لم ينجز سوى القليل في هذا االطار.
نؤكد التزامنا مساعدة الشعب اللبناني .غير أن جهودنا تبقى ذات فائدة محدودة ،ما لم تشهد البالد تحوًال حقيقيًا في
ادارة الحكم .توّف ر االنتخابات المقبلة فرصًة فريدًة للشعب إليصال صوته وإلطالق مسيرة التغيير التي يدعو إليها.
لكن يجب أن يبدأ التغيير اليوم .فالبالد في أمّس الحاجة إلى حكومة قادرة على إدارة األزمة ،تعمل مع مجلس
النواب إلحراز تقدم في اإلصالحات .لقد آن أوان العمل ،فكّل يوٍم مهم.
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يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف االرتباط لتحسين األداء الوظيفي ومنحك أفضل تجربة ممكنة .فإذا واصلت التنقل في هذا
الموقع اإللكتروني إلى ما بعد هذه الصفحة ،فستوضع ملفات تعريف ارتباط في متصفحك .لمعرفة المزيد حول ملفات تعريف
انقر هنا.
االرتباط،
معنا
تواصل
2/3

08/04/2021

×

https://www.albankaldawli.org/ar/news/opinion/2021/08/04/lebanon-365-days-later-every-day-counts.print

لبنان :بعد مضّي  365يومًا ،بات كّل يوٍم مهما

8/4/2021

نشرة مجموعة البنك الدولي
ادخل عنوان بريدك اإللكتروني
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االتصال

لإلبالغ عن االحتيال والفساد

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير المؤسسة الدولية للتنمية مؤسسة التمويل الدولية الوكالة الدولية لضمان االستثمار المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار
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يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف االرتباط لتحسين األداء الوظيفي ومنحك أفضل تجربة ممكنة .فإذا واصلت التنقل في هذا
الموقع اإللكتروني إلى ما بعد هذه الصفحة ،فستوضع ملفات تعريف ارتباط في متصفحك .لمعرفة المزيد حول ملفات تعريف
االرتباط ،انقر هنا.
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