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 مروان اسكندر

م والسعي إلنقاذ البلد واقتصاده وآمال شبابه وشاباته من االنهيار، يحتار في مدى الجمود الذي يبدو بوضوح على مستوى على مستوى الحك لبنان# أّي مراقب لما يجري في
 .اإلنجاز اإليجابي

ة بتععيل تحّرك السلعة التنفيذية؟ أن يواجه مشكل لية الحكم وعدم ضضوعه لتهديد مقاععة مجل  الوزرا،، فكي  يأّي بلدبالتأكيد إقالة وزير اإلعالم مبادرة تبرهن على استقال
نحو وضع  لي  يأّي منهما شأن بتحقيق تقّدم على صعيد آمال اللبنانيين وعموحاتهم، التحّرك( االعالم والضارجية)وكي  لحكومة غير قادرة على ضبع تصّرفات وآرا، وزيرين 
 مارات؟استقعاب االستثأفضل يمّهد للقيام بجهود حقيقية الستعادة مناخ النمّو، و 

ى في أّي يوم هو معيار تسويق إننا ندرك أن مستويات االستيراد تدّنت يأن القوة الشرائية انحسرت مع ارتفاع ايأسعار وتفارق أسعار الصر  بحيث أصبح سعر الصر  ايأعل
 .الضرورية المستوردة حتى التي منها للعناية بالصّحةالضدمات والمنتجات 

ري  كالمجّدرة والبعاعا والمشروبات الروحية أصبحت في المعاعم المتوّسعة أغلى بالكلفة قياسًا على أسعار صر  الدوالر أغلى مّما هي في باجبات المعتدلة إن أسعار الو 
ضًا كأسعار الوجبات متجاوزة للضدمات تعمل أصبحت أي يحققوا استقعابًا للزّوار؟ علمًا بأن أسعار الفنادق التي ما زالت فكي  للبنانيين أن. وقبرص وبالتأكيد الكويت والبحرين

كال  النقل كانت إن غال، ايأسعار يضّر بمستويات حياة اللبنانيين، وقد أضي  إليها وقع أكال  االنتقال من مناعق السكن الى مناعق العمل، وأ. المقابلة في البلدان العربية
لوظائ ، وهنالك موظفون في القعاع العام ال تغّعي معاشاتهم وتعويضاتهم أكال  النقل واالنتقال وبالتأكيد لى االلتحاق بافي السابق غير مؤثرة على مستوى المعيشة والقدرة ع

 .النقل حتى في باصات نقل التالمذة التمّكن من إرسال ايأبنا، الى المدار  الضاصة وحتى الى المدار  الرسمية، بسبب أكال 
اشتراك شقة بالمياه، التي ال تتوافر بالكّميات المتعاقد عليها والتي ُتعتبر بالحد ايأدنى لحفظ النظافة واالستحمام، ارتفعت عشرة ف. مات العاّمةبدأت معالم الغال، تلحق بالضد

 .هوات  المنقولةمتوافرة على الوات  ايأرضية وربما تععيل إمكانية التضابر بالضيارات المّجانية الأضعا ، وفي القريب من المتوقع ارتفاع أكال  المضابرات باله
ليرات شيًا على ايأقدام، تتجاوز بالفعل، وباللقد أصبحت ميزانية العائلة المكّونة من أب وأم وثالثة أوالد مع التقييد وضبع كّميات االستهالك للمأكوالت واالنتقال قدر المستعاع م

افر للقسم ايأعظم من اللبنانيين، وأن هذه الوضعية المرّشحة للتفاقم مع اعتماد تسعيرات واقعية المعدل غير متو ومن المعلوم أن هذا . اللبنانية، ما يساوي أل  دوالر شهرياً 
وللتذكير فقع بالتأثير الكارثي لغال، . 9172تشرين ايأول من عام  71لفرض الرسوم الجمركية أمر سيؤّدي حكمًا الى انتفاضة شعبية تتجاوز ما شهدناه منذ سنتين في 

نص  ما كانت عليه،  9172مليون مودع أصبح مجموعها بعد سنة من انتفاضة عام  7.1ّسع المعاشات، نشير الى أن ودائع اللبنانيين البالغ عددهم سعار وشّح متو ايأ
أموال وأمالك الغير، أو االمتناع عن إما السعو على يتمتعون بأموال تساعدهم على تحّمل أعبا، أكال  المعيشة، والبديل  وبالتأكيد إن الغالبية المعلقة من أصحاب الودائع ال

 .التصويت لممثلي اللبنانيين في المجل  النيابي، أو ايأمران معاً 
يأي أحزن المشاهد  المداضيل البسيعة الى اعتماد االنتقال على الدراجات الصغيرة، ومن لسو، الحظ، ايأمر ايأكثر ضررًا دفع اللبنانيين الى الهجرة، ودفع اللبنانيين من أصحاب

ايأب يقود بعناية وهو يتمّسك بعفلة في حضنه، وايأم ضلفه تضّم ابنهما الى : لبناني يتمتع بحّ  العدالة االجتماعية أن يشهد عائلة من أربعة لبنانيين ينتقلون على دراجة بسيعة
آبا، وأمهات يبذلون كل ما يستعيعون إليصال أبنائهم الى المدار ، حزن من مشاهدة ولي  هنالك أ... من أّي صدمة أو وقوع بسبب حوادث السير المتعّددة صدرها ضوفاً 

 .وتأمين سندويش بسيعة لوجبة الغدا،
إشاحة سية على صعيد تأمين مستويات المعيشة والعمل للمواعنين اضمحلت بعد لبنان هذا كان ينعم بالكفاية الذاتية منذ عشرات السنين، فكما هو معلوم، مشكلتنا الرئي

تستوجب سنوات لفّض ضصام ين العرب واللبنانيين الميسورين من العمل في الضارج عن االستثمار في لبنان، سوا، بسبب الشروع القانونية المتعثرة أو المحاكم التي المستثمر 
 أين هو هذا اللبنان؟. ةحول مبالغ تقّل عن أكال  المقاضا
العالي في مؤّسسات معروفة، وكانت أوضاع عائلتي مقبولة ولوالدي أمالك في قريتنا في الكورة، وكنت قد حصلت تابعة التعليم سنوات لم 3حينما عدت من الضارج بعد قضا، 

ار منزل مريح لي فرصة العمل في ثالث مؤّسسات مضتلفة لقا، أجر كان كافيًا الستئجعلى منح لمتابعة دراستي سوا، في لبنان في الجامعة ايأميركية، أو في إنكلترا، أتيح 
 .استقبال ابننا بعد عودتنا أنا وزوجتي من الضارجو 

عينيين أحيانًا، وبين الفرقا، اللبنانيين، أين اندثرت ظرو  الحياة في لبنان؟ والواقع أن اللبنانيين الذين عانوا من أهوال الحرب بين الفئات المتقاتلة داضليًا ومع الفلس: أسأل نفسي
وم والمنح وفرص العمل، فأين ضاعت الفرص؟ وهل ستعود وفرة فرص العمل، والفوائد المريحة التي تمّكن اللبنانيين من المعاصرة إن على تحصيل العلكانوا يتمتعون بالقدرة 

 شة مريحة مع تحقيق بعض االدضار؟على صعيد العناية العّبية أو الشروع السكنية أو تغعية أكال  عي
كل ما يشغلنا حاليًا هو تضفي  اآلثار الضاّرة لظاهرة الغال،، وفرص تدري  ايأوالد والثقة بتوافر . ممثلي الشعب في البرلمانعما، ايأحزاب و هذا السؤال الحيوي ال يشغل بال ز 

من الدضل % 01كبرى فيها على ال 2يتواجه مع عالم العولمة اإللكترونية التي ستستولي الشركات الـالدوا،، وفعالية الضمان االجتماعي، واحترام شروع نجاح أّي مجتمع 
 .القومي لمجموع دول العالم
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ونحن، هل ... تشكو من اإلفال ، وقد أفلحت في تفادي الوقوع في إفال  متمّدد 7211إسرائيل بين الدول الناجحة في مجال االقتصاد الحديث والعب المتقّدم، وكانت عام 

 ن؟ن على ما يريدو ننجح سوى في شتم إسرائيل وايأمل في توافق الفلسعينيي
 


