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 بيت المستقبل، بكفيا
  
  

  التحديات االقتصادية: الجلسة األولى
 * "مؤسسة البحوث واالستشارات"مدير ، كما حمدان

   
  .ركز على موضوع العملأمن مالحظتين و يفي مداخلت سأنطلق

  
تناول المالحظة األولى األثار السلبية لما يجري في المنطقة بعامة وسوريا بخاصة على الحالة االقتصادية ت

من الخدمات كالسياحة مثال قد تضررت السيما وأنھا تعتمد بشكل كبير على  هاذ كل صادرت في لبنان،
  . المحيط العربي

  
مالحظة الثانية ھي خطأ األرقام التي يعطيھا البنك الدولي حول وضع االقتصاد في لبنان، إذ أن ھذه ال

وما يضخم . األرقام مبنية على الفرضيات أي الدخل التي كان يمكن للبنان تحقيقه ولم يحققه بسبب األحداث
والتي شھد فيھا  2009و 2007مي ھذه األرقام التي يعطيھا البنك الدولي ھو أنه بنى على ما كان سائدا عا

  .لبنان أكبر نمو اقتصادي
  
ألف خريج  35النمط االقتصادي السائد في لبنان ال يخلق فرص عمل، فقد أعلن السنة الماضية عن  إن

ومع افتراض أن . ألف خريج من التعليم المھني النظامي وغير النظامي 15جامعي في لبنان يوازيھم تقريبا 
ألف عاطل عن العمل بين خريجي الجامعات والمھنيات  50ھاجر، نقدر أنه يوجد سنويا بعضھم يسافر أو ي

مؤسسة العاملة في لبنان ال تلبي سوى  200أن الـ  إذ، اإن االقتصاد اللبناني ال يخلق فرص. والمتسربين
  . من الطلب على العمل وھذا قبل أزمة الالجئين السوريين% 15

   
مليون  4.1ھي األولى من نوعھا، يوجد في لبنان ووفقا لدراسة أعدتھا مؤسسة البحوث واالستشارات 

مليون يبلغ عدد القوى العاملة بينھم  5.7مواطن، ويصل عدد المقيمين فيه مع الفلسطينيين والسوريين إلى 
  .ألف 100يعمل منھم في لبنان ألف سوري بتقديرنا  800ھناك مليون و. الف  100مليون و

   
مع وجود ھكذا وضع في سوق العمل وفي ظل أزمة الالجئين السوريين، علينا ان نصل الى استنتاج مفاده 
أن على الطبقة السياسية دراسة كيفية تغيير النظام االقتصادي في لبنان الذي أثبت عدم جدواه وغالبا ما يدفع 

 يعلينا االنكباب على تعديل ھذا النظام االقتصاد. واألدمغة الشباب إلى الھجرة فنخسر القوى العاملة الشابة 
على اللبنانيين التفكير . أزمة الالجئين فرصة لنقوم بذلك أو تشكل كارثة علينا وقد تكونعبر رؤية واضحة، 

فوق الصناعة بخالفنا  زكل الدول الحديثة لم تقففبإحياء الصناعة كخيار استراتيجي لوقف ھجرة الشباب، 



من الناتج % 10علينا إعادة التفكير في الصناعة التي تشكل . دول العربية وذلك بسبب لعنة النفطفي ال
تستحيل . وأردف، لدينا موارد وانتشار لبناني في الخارج%. 30مع الزراعة تشكل المحلي وكانت سابقا 

كلف المجتمع الدولي المھاجر السوري ي. معالجة الوضع دون دعم دولي ولكن ليس على طريقة البنك الدولي
دوالر سنويا للفرد الواحد، وحتى ولو أضفنا مصادر أخرى، ما زالت كلفة المھاجر السوري في  1200

على المجتمع الدولي دعم لبنان في ھذه المرحلة . إلمانيا مثال أكثر خمس مرات مما ھي عليه في لبنان
 نريد إعطاءھم صفة الالجئ ألن وجودھم ھو ال نريد ترحيلھم وال. المؤقتة من وجود الالجئين على أراضيه

أضاف إلى البنى التحتية  تقم الحكومة بأي استثمار، لم  خالل السنوات العشر األخيرة. نزوح مؤقت
علينا إعادة . المترھلة، ونحن بحاجة إلى برنامج من عشرات مليارات الدوالرات إلعادة تاھيل البنى التحتية

  . سواء المباشر أو غير المباشر، فھو وحده يخلق فرص العملاالعتبار لالستثمار الحكومي 
االغاثة ال تحل المشاكل . من حقنا مطالبة األسرة الدولية بمساعدتنا على تسويق منتجاتنا في الخارجأخيرا 

إذا . ھناك خيار واحد امام النازحين وھو توظيفھم في مجال تأھيل البنى التحتية واإلنماء في االطار المحلي
زنا على الصناعة والبنى التحتية والبلديات وفرضنا على المجتمع الدولي تصريف انتاجنا سياعدنا ذلك رك

  .على الصمود وتخطي األزمة
 

 

 

 

 

 

 عن التقرير النھائي*


