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  التحديات االقتصادية: الجلسة األولى
  *فؤاد زمكحل، رئيس تجمع رجال األعمال اللبنانيين

   
نعيش منذ خمس سنوات تراجعا في النمو االقتصادي وتراجعا و ،االقتصاد اللبناني يمر بأصعب أيامه يمر

مليار،  2.5مليار ووصلت اليوم إلى  4.5: 2010في االستثمارات الداخلية والخارجية التي كانت عام 
شھدھا لبنان، كان  يالت خالل الحرب .وسبب تراجعھا ھو تراجع المردود على االستثمار في القطاع الخاص

تراجعت السيولة وتراجع  ،اليوم. وأكبر شركاتنا أنشأت في ھذه الفترة% 15المردود على االستثمار يوازي 
نعيش منذ سنتين شلال تاما . مردود االستثمار، ولذلك بات رجال األعمال يفضلون وضع استثماراتھم خارجا

على مصداقيتنا االقتصادية الدولية، وفي ظل وجود على صعيد عمل المؤسسات الدستورية، ما يؤثر سلبا 
  .ھذا الكم من المخاطر ال أحد جاھز لالستثمار في لبنان

  
. ما يحصل إقيلميا يؤثر أيضا على لبنان السيما وأن ساحته أصبحت صندوق بريد لكل الصراعات إن

عدة أي محتاج ولدينا دور مضياف، وواجبنا مسا شعب اللبناني الشعببالنسبة ألزمة الالجئين السوريين، 
موقف رجال االعمال اللبنانيين ھو مساعدة الغير ولكن . إنساني لطالما لعبناه ولم نقصر يوما ولن نقصر

  .ضمن إمكاناتتا وال يمكن لنا تخطيھا
  

سنة على انتھاء الحرب، لم نتمكن من إعادة بناء البنى  20إن البنية التحتية في لبنان مترھلة، إذ أنه بعد 
لجأ اللبنانيون إلى القطاع الخاص لحل مشاكل الكھرباء والمياه مثال، . تكفي اللبنانين لتحتية والتي أساسا الا

القطاع الخاص قد يحل بعض األمور ولكن ال يمكن له أن يحل مكان الدولة وأكبر مثال على ذلك ھو إال أن 
ولم نتلق . ل ھذا العدد من الالجئين السوريينالبنية التحيتة في لبنان ال يمكن لھا ان تحتم. أزمة النفايات

الفقر اللبناني يزداد، أكثر من . مساعدات إال حين شعرت الدول الغربية بوطأة ھذا األزمة على أرضھم
تقديم نفس المساعدة ب نطالب ،للنازح السوري تقدم أي مساعدة. من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر% 30

  . صعدة التربوية واالستشفاء والغذاءللفقير اللبناني على كل األ
  

Yk أوال التعليم، فمن المھم تأمين التعليم للجيل : أي حل ألزمة الالجئين يجب أن يرتكز على نقاط أربع
الشاب السوري لكي نحصنه ضد التنظيمات االرھابية، وعدم تعليم أطفال الالجئين يشكل جريمة اجتماعية 

مذكرا بإمكانية استخدام واقتصادية سندفع ثمنھا مستقبال ونكون نحضر لحرب جديدة وننشأ أجيال حرب، 
 منازل ومستشفيات نبني عليھاوثانيا، تأمين منطقة آمنة بين الحدود السورية واللبنانية . كترونيالتعليم االل
المجتمع الدولي المساھمة في بناء مدارس  وأناشد ھنايقيم فيھا النازحون السوريون الفقراء،  ومدارس



ضروري في ظل األزمة الراھنة ولكن يبقى الحل األول واألخير  وثالثا كل ما تقدم. ومستشفات على الحدود
كد أن مشاكل رجال األعمال ووخامسا وأخيرا، أ. ھو إنھاء الصراع القائم في سوريا ووقف إطالق النار

  .خيار أمامھم سوى االستثمار في لبنان والبقاء في لبنانال اللبنانيين كثيرة لكن 
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