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 الوضعين المالي واالقتصادي الحإلص مكنةخطوات م

 
 دان قزي 

 نننا، االنر  إل  تا خ  نداننا من منطلق مملّي، توو  التدختا  والمصال  والمناففا  دون ال يّتخذ صفة "الميؤوس منه". إاّل من منطلق تقنّي، الوضع في لبنان 
 .قّدم، والوضع يزداد سوءًا يومًا اعد يومالت

 .الوضعين المالي واالقتصادي نقاذاعد إلهناك خطوا  ممكنة 
يتا  في إشا ة إل  ميزان المدفوما . إليقاف النزخف، يجب إق ا  قانون الفاباه الشق األو  م خضًا يعاني نزخفًا وادًا، ُيقَسم الوضع إل  شّقين: مالي واقتصادي. يش

تقديم  اقتصادية واّدة مل  المواطن الفقي . وخجب وق اللبنانية، إاّل نن لألم  تاعا و فع الدمم من اعض المواد، كالوقود، لتخفيف خ وج الدوال  من الس كونت و ،
 .الدمم من الوقود ومن السلع التجا خة، وتقديم القسانم لمن هم في واجة لإلفادة منهاالمسامدة المااش ة له ووده، مب   فع 

ل  طاع المزخد إ انية نوو الخا ج، ومب  استاعاد فك ة اللجوءمن استنزاف الدوال  من السوق اللبنويمكننا الود من تدهو  سع  ص ف اللي ة مقابل الدوال  مب  الوّد 
 .متهاودانع ممتاء المصا ف، ويث تعتب  اآللية "هي كا " مقّنعًا، من ختا  إفقاد اللي ة قيمن العملة الوطنية لتأمين 

ي اد يعتمد مل  االستجيع اإلنتاج الموّلي، ألّن قطامنا الصنامي لند  وقطع التبديل الخاصة بها، وتشس 6وهناك ض و ة لزخادة الض انب مل  الفماليا ، كسيا ا  الـ
 .ين م نة، لتشجيعها مل  االستثما  فيهجب االهتمام االشّق المعلوماتي، والسماح بتأسيس ف وع لش كا  نجنبية في لبنان اقواناالد جة األول . كما ي

  سالة إل  الشااب
تاذًا في الجامعة كن  نسولة نثناء االنهيا  االقتصادي األخي ، وين للشااب وو  مصلوتهم، لفّنني م    بهذه الم  مل  ماتقي تقديم النصان   ي نن آخذال يمكنن

الث لم يكن متاوًا لشااا  خيا  ثن يعاد  الفثي . فغاد   لبنان. لفن، في وقتنا هذا، لدى الشااب وااألمي كية في بي و . تقاضي  وينها  اتبي األخي  الذي ما كا
. كتطوخ  الب امج والتطبيقا ، الذي يتي  لنا بيع خدما  إل  الخا ج داع في مجا  االقتصاد ال قمي مب  االنت ن ،دما كن  في مم هم، وهو القيام بنوع من اإلبمن

 .ماالغ كبي ة إمتامية مالمية، تقاضيُ  من ختالهاة مل  العمل دون الجسد، وقد جّ بتها يوم ن سلُ  مقاال  لمؤّسسا  تقتص  هذه الهج  
لتوتية ا ا  وتصاميم موّلية، يمكن إنتاجها في لبنان، إاّل نّن األم  يعتمد االد جة األول  مل  تأمين البن لبناني إنتاج تطبيقا  وب مجيوتسم  التفنولوجيا للشااب ال

 .تها ش كا  لبنانية نافس  من ختالها تطبيقا  مالميةطبيقا  إلفت ونية طّو  وشاكة اإلنت ن  الثابتة. وقد ننتج لبنان نماذج ناجوة لت
 سابق وااوث جامعي.في مص  

 
 
 

 


