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ية. لبنان ال يمكن أن نشعر في لبنان أننا نسير من دون أي رؤية اقتصادية. كل يوم بيومه. ليس هنالك اهتمام جدي بالحفاظ وبتطوير عالقاتنا االقتصادية الدول
تحفيزا للنمو والتنمية. لبنان  .  ال بد من عالقات من والى الخارج لتشجيع االستثمارات وتطوير الصادرات2لمك 10452يعيش اقتصاديا فقط من نشاطات الـ 

، وما زلنا نتخبط حوله منذ ذلك الحين؟ ما هو نموذجنا اليوم؟ فعال 1975االقتصادي أكبر من الجغرافيا بفضل المغتربين والنموذج الذي أعطيناه للعالم قبل 
الشفافية والمسؤوليات، كما غياب القيادات النوعية التي يمكن أن نصفه والى أقصى الدرجات. هو نموذج الفساد والنفايات وتقييد الحريات وغياب محزن، كيفما 

 .تنقذ لبنان وتحمله الى عصر التكنولوجيا واآلداب حتى ال نبالغ ونقول عصر الفضاء واالكتشافات
أهميتها. الرقابة مهمة، لكن رقابة ماذا ول الدول تصميمها وتنفيذها، بالرغم من ست هي السياسات االقتصادية التي تحاأسعار الفروج ومشتقاته كما الخبز لي

؟ غياب وكيف؟ المحاضر على المخالفين ال تكفي وال نجد من يحاسب فعال. كي تكون المحاسبة قوية وعادلة يجب أن يعرف المواطن الى أي اتجاه يسير
نا االحصائيات واالستفتاءات لمعرفة نسبة اللبنانيين الذين والشفافية هي أكبر مسهل للفساد الذي يضرب كل شيء في لبنان. لألسف اذا وضع الرؤية والوسائل

 يصدقون أن الفساد سيضرب في لبنان، لوجدنا ان النسبة قليلة جدا. هل هذا مستقبل لبنان؟
الحكومية. يجب تحقيق  يجب أن تبحث ضمن األولويات؟ التخبط الحاصل والمزمن سببه غياب الرؤية التي الى أين نسير في لبنان وما هي هويتنا االقتصادية

لبنان وليس  ورش عمل لوضع الرؤية التي تساعد كل أطراف االنتاج على االستمرار وعلى التعاون. هذه الرؤية تنتقل عبر الحكومات ألنها ترتبط بمستقبل
. هل من يفكر على صعيد قطاعنا العام بهذه مواجهات االقتصادية الحاصلة اليوم هي من أسوأ ما يكون وال تنتج اال الخرابالحكومات. أجواء ال« عظمة»بـ

لة وما هي التكلفة. األمور المصيرية؟ نهتم حكوميا وسياسيا بتعيين موظف أكثر بكثير من اهتمامنا بما يمكن أن يحصل الشهر المقبل حتى ال نقول السنة المقب
 .اع. نتكل على الحظ وهذا قصير النظرلرياح تسير في اتجاهاتها ونحن نتلقى الضربات الكبيرة دون أي قدرة على الدفا

آب الضخمة. هذه ليست حجة أو تبرير لعدم  4مشاكل لبنان حكما سياسية تنعكس سلبا على االقتصاد والمجتمع والصحة وعلى المعالجات المفترضة لخسائر 
يوم أننا نتخبط أمام مشاكل كبيرة من دون أي احتساب تصاد وبتخفيف أوجاع المواطن. السياسة في لبنان تخرج عن أي منطق والمدهش الاالهتمام باالق

اسية تمامات السيللخسائر الطويلة األمد. ال نرى السياسيين اللبنانيين يتوجعون مع المواطن في مشاكله وخسائره. هنالك نوع من االنفصال التام بين االه
على االستمرار؟ من له أي تصور جدي عملي النقاذ القطاعات االقتصادية؟  واهتمامات المواطن المعيشية. من يهتم بمشاكل القطاع الخاص وعدم قدرته

 .التقصير هو كلمة متواضعة تساير المسؤولين وال تعبر عن حقيقة الواقع المحزن
دة أصال. ال نصدق أي محاوالت اذا ألن القدرة على التمثيل مفقو يليات التي رأيناها من قبل السياسيين ال تجدي من يحلم في لبنان اليوم بمحاربة الفساد؟ التمث

لذي عين وغطى لم تترافق بسرعة مع تنفيذ واقعي وعادل وليس عبر التجني والتعدي على المساكين فقط وان كانوا فاسدين ألن المذنب األكبر هو السياسي ا
 .العادلة ألرفع المسؤولين السياسيين المذنبينالم المنمق فقط ال يكفي. كي نصدق يجب المحاسبة العملية القضائية القاسية و وأهمل وهدد. الك

بتحقيق هذه  تقييم السياسات االقتصادية في أي دولة يعتمد على معايير عدة. أولها ما هي أهدافها؟ ما هي الوسائل التي في يد السلطة التي تسمح لها
ت معينة أو تدعم شراء مادة مهمة للمواطن كالنفط أو القمح وما هي نسبة هداف؟ هل تعتمد تعديال ضرائبيا؟ هل تستعمل وسائل االنفاق المركز على قطاعااأل

بين القدرة المالية وتشكيلة الدعم؟ هل نجحت هذه السياسات ولَم ال؟ في لبنان اليوم أي الغاء للدعم دفعة واحدة سيفجر الوضع وال بد من سياسات ذكية وسطية 
 .السلع المدعومة كما النسب

أساسية في أي اقتصاد بما فيها لبنان يجب حلها سوية لمصلحة المواطن وهي النمو والتضخم والبطالة.  أيهما أسوأ التضخم المرتفع أم هنالك ثالث مشاكل 
 البطالة العالية أم النمو المنخفض أو السلبي؟

الى المستوى الذي اذا ارتفع يضرب الفعالية العامة والقطاعية ية دائما بكيفية زيادة فعالية االنتاج، ال بد من النظر تم العلوم االقتصادفي البطالة وحيث ته
ن نزيد الكتلة ناويضر باالقتصاد. البطالة متنوعة ويجب دراسة التفاصيل. ال يمكن تخفيف البطالة عبر تخفيض األجور ألن ذلك يضر بانتاجية العامل. في لب

لفضلى الحداث التضخم وافقار اللبنانيين. من يهتم في لبنان اليوم بضرب البطالة ومحاربة الفقر؟ النقدية مع انخفاض في النمو واالنتاج وهي بالتالي الطريقة ا
رها وما هو دور وزارة العمل؟ هل العمال وأرباب العمل ما هي السياسات العامة الهادفة الى ذلك؟ هل نعرف النسبة الحقيقية للبطالة مفصلة مناطقيا ومهنيا وغي

ارة العمل؟ لماذا ال يتكلمون وال يصرحون بالحدية التي نراها في أمور أخرى كسعر الفروج مثال؟ هل لهم توصيات محددة ويتابعونها مع راضون عما تقوم به وز 
 الوزارة ويحاسبونها عليها في االعالم وفي الواقع؟

ان أصحاب األجور، بالليرة طبعا، أصبحوا جميعا فقراء. كيف ومؤلما حيث يفقر الجميع وخصوصا أصحاب األجر المحدود. في لبن بقى داء كبيراأما التضخم في
ما تكون  اهلل تحول أجر بألوف الدوالرات الى آخر بمئات الدوالرات خالل أشهر قليلة ألن الليرة سقطت. اللبناني حكما صبور ويعاني صمتا ويقول ان شاء

كما يجري في بيالروس وكما جرى في الماضي في أوكرانيا وأرمينيا وهونغ كونغ وغيرها؟  أسوأ. هل هذا مقبول ولما ال نجاهر أكثر علنا بغضبنا وحزننا تماما
من المسؤولين اللبنانيين ألن التضخم كيف نحارب التضخم؟ عبر توسيع االقتصاد بحيث يرتفع عرض السلع والخدمات أمام الطلب. هل هنالك من ال ينام الليل 

 أكل الجيوب وما فيها؟



 
اللبناني سيئة ألننا نعاني في نفس الوقت من تضخم وبطالة مرتفعين مع ضعف في النمو. النمو ضعيف ألن االستثمارات غائبة وال رغبة  أوضاع االقتصاد

وح لة غياب الثقة في األوضاع ال تعالج بسهولة وقد عبر الرئيس ماكرون عنها بوضبالتوظيف في لبنان ألسباب معروفة منها التعثر المصرفي المقلق. مشك
ماعي. نحن حقيقة في ودقة. هنالك أيضا سوء توزع الدخل والثروة الذي أثر سلبا على االستثمارات وبالتالي على العمالة كما ضرب االستقرار االقتصادي واالجت

 وضع ال نحسد عليه.
 
 

 


