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 !إن نجحت ثورتهسنوات للنهوض...  10اقتصاد لبنان يحتاج 

 أحمد بومرعي
عد ذلك صالحية بعد عرض ألزمة تركيز االقتصاد اللبناني على قطاعي البنوك والسياحة منذ اتفاق الطائف وحتى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حيث انتهت ب 

ام دوامة "بونزي"، يثار السؤال اآلن عن المرحلة المقبلة، ومتى يمكن لالقتصاد اللبناني أن ينهض ة، وانتقل التركيز على قطاع المصارف باستخدقطاع السياح
 .من جديد بعدما خسر الرهان على أبرز قطاعين؛ السياحة والبنوك

 10جدًدا بعد اتفاق الطائف، وهي ة التي احتاجها االقتصاد اللبناني للنهوض ملكن يمكن القياس على الفتر من الصعب التكهن بجواب قاطع لهذا السؤال، 
واقتصادي جديد للبالد سنوات تقريًبا. وعليه، إن األمل بعودة االقتصاد لن تقل عن هذه المدة مع افتراض نجاح الثورة اللبنانية في االتفاق على نموذج سياسي 

 .العمل به منذ الطائفمختلف عما تم 
هم في السلطة أو استمروا مؤثرين في القرار االقتصادي والمالي، فهؤالء اعتادوا على "البونزي"، وهو فعلًيا األمر سيتفاقم أكثر اذا استمر األشخاص أنفسلكن 

 .نان(ندسة مالية" نفذها مصرف لبتحقيق أموال من دون فعل أي شيء )هناك ماليين صرفت لمديري البنوك كمكافأة على ما يطلق عليه "ه
قتصاد يفترض أن ينمو بصرف النظر عن األلعاب الوهمية في تدوير األموال، بال ناتج حقيقي. وهناك ميزات أخرى المهم االن هو التفكير بشكل مختلف ال

نهاء المركزية في صناعة القرارات االقتصادية، التي أثبتت فشلها بقطاع المجال للمحلية التي يتحدث عنها  ي السياحة والمصرفية، وفتحيفترض التركيز عليها، وا 
وحلواًل عالمي في المخاطر نسيم طالب، حيث يمكن المزارعين في البقاع والشمال والجنوب، على سبيل المثال، أن يجدوا تصريًفا لبضائعهم للخارج، الخبير ال

 .ةالمتفوق جينيًا" في العاصملالزمة البيئية في ضيعهم وبلداتهم أكثر مما يتخيل "اإلنسان 
 

 ظهور صناعات خفيفة
ر صناعات خفيفة في المأكوالت والحلويات والمشروبات وتصديرها للعالم واإلتيان بالدوالرات للبالد. يكفي العلم أن المطبخ اللبناني مشهو كما ثمة إمكان لظهور 

ينما عدد مليون نسمة ب 70نسمة وعدد الفرنسيين قرابة مليون  130عدد المكسيكيين في كل أنحاء العالم اليوم، ومعروف مثل المطبخ المكسيكي والفرنسي )
 .ماليين نسمة( 4اللبنانيين ال يتجاوز الـ

 
 جيل التكنولوجيين

هم ميزات تفاضلية هناك قطاعات أيًضا مهمة مثل قطاعات التكنولوجيا، إذ يوجد عدد كبير من المتخرجين في علوم البرمجة والكمبيوتر في لبنان، وهؤالء لدي
لعالمية بفضل المصادر المجانية والمفتوحة على االنترنت. ويمكن جيل التكنولوجيين اللبنانيين أن يكون اللغات األجنبية ووصولهم ألحدث التقنيات ا في معرفة

 10كاليفورنيا راتبًا يوازي  ر حاليا )يتقاضى مبرمج فيميزة تنافسية في تقديم خدمات ألسواق أميركية وأوروبية بأسعار تنافسية، خصوًصا مع تفاقم أزمة الدوال
 .ينما يمكن مبرمجًا في لبنان أن يقوم بعمله من بعد بأقل من ربع هذا المبلغ وبنفس الجودة أحيانًا كثيرة(آالف دوالر، ب

 
 زراعة الحشيش

رها الكثير، واألهم زراعة القنب أو الحشيش داخلي وعمليات التجميل وغيوهناك ميزات كثيرة يمكن التعويل عليها، والقائمة تشمل صناعات الثياب والديكور ال
ستخدامات ترفيهية أو دوائية الذي اصبح مشّرعًا في أكثر الواليات االميركية تقدمًا بكل المجاالت وأهمها كاليفورنيا، كما أصبح مشرعًا في كندا وهولندا وغيرها ال

 .وعالجية
وتسهيل اإلجراءات؛ فمثاًل تسهيل إجراءات تأسيس  بما يسّرع في تحريك دورة القطاعات البديلة و الحكومة المقبلة أن تقومويفترض بحكومة تصريف األعمال أ

لغاء الحد األدنى من رأس المال، واعتماد شركات األونالين للمبرمجين والعاملين من ُبعد، ورخص ال عمل من المنزل شركات للتصدير الزراعي والصناعي، وا 
 .والمشروبات والمنتوجات الغذائية لديهم مواهب في المأكوالت للذين

لورشة تحتاج إلى مبدعين من المسؤولين وأشخاص مختلفين يدركون أن زمن قطاعي السياحة والخدمات المصرفية انتهى بال عودة، وأن تحويل إن هذه ا
 .عشر المقبلةاالقتصاد نحو قطاعات أخرى ضروري حتى يرى لبنان بصيص أمل في السنوات ال
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