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 الى التضّخم العالمي المخيف؟ من أزمتنا االقتصادية الداخلية الكارثية

 فؤاد زمكحل. د
ي واالجتماعي والمالي والنقدي، وأزمة إجتماعية خانقة، فيما ال نزال نعبر ال شك في أّن لبنان يمّر في أصعب فترة في تاريخه االقتصاد

 .وميًا عكس الضوءالنفق األسود، ونحفر ي
  

فالعالم ككل يعاني أزمة اقتصادية . هذه األمور السوداوية والتشاؤمية يجب أاّل تمنعنا عن التفكير والنظر إلى ما يحدث حولنا إقليميًا ودولياً 
عادة هيكلية مطلقةاجتماعية، وت  .ضخمًا مخيفًا وبطالة خانقة وا 

  
عادة الهيكلية الداخلية،  وبناء بدأت كل البلدان تستيقظ من جائحة كورونا، وتحاول بلسمة جراحها، وتعمل لياًل نهارًا الستعادة نشاطاتها، وا 

أما . قف سالسل التوريد، التي ندفع ثمنها حتى اليوماالستراتيجيات الجديدة، والخطط الحديثة، من بعد سنتين من الَحجر االقتصادي، وتو 
 .طبع وضخ السيولة لمساعدة اإلقتصادات والشركات والشعوب، أّدت إلى زيادة الكتلة النقدية وتضخم نشعر به اليوم أكثر فأكثر

  
ق والغرب زادتا من اضطرابات سالسل األوكرانية، والحرب الباردة بين الشر  -من جهة أخرى في الوقت عينه، أّن الحرب الساخنة الروسية 

 .في الموارد الغذائية، وأّدتا إلى تضخم كارثي بالنفط والغاز وكل المشتقات التابعة لهاالتوريد، والنقص 
  

اليوم هذه الحرب بين العمالقين العالميين لها تداعيات كبيرة على كل اقتصادات العالم، وعلى العرض والطلب، وخصوصًا تزيد من 
 .ّخم مفرطم الذي يرتفع يومًا بعد يوم، وُيمكن أن يؤدي إلى تضالتضخ

  
وحتى إذا كان لبنان في أحلى أيامه وأعلى أرقامه، فقد كان من المستحيل مواجهة هذه األزمة العالمية الكارثية، ومواكبة هذا التضخم 

 .من حاجاته% 08اد يستورد المخيف، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، ومتابعة الدعم غير المنتج في اقتص
  

والتاريخ برهن . بمرونة اللبنانيين وروحهم الريادية، وأفكارهم الخاّلقة لمواجهة كل األزمات الداخلية، اإلقليمية والدوليةإننا كّنا دائمًا نفخر 
عد لديهم األسلحة االقتصادية والمالية أما اليوم ولسوء الحظ، لم ي. عن قوتهم، ليس فقط للمواجهة، انما للفوز على هذا النوع من المعارك

 .واجهة والتغّلب على هذه األزمة الدوليةالفّعالة للم
  

فهم محكومون بإعادة . إّنهم اليوم ال يمتلكون سيولتهم، وقد خسروا كل أبواب التمويل، وال يستطيعون التطور وال حتى التنويع للمواجهة
عادة الهيكلة المالية والنقدية، ستأخذان فهذه العملية اإلنقاذ. ، وحتى إعادة رساميل شركاتهممن جديد« فريش»الهيكلة وبناء سيولتهم بالـ  ية وا 

 .وقتًا كبيرًا لمواجهة األزمة االقتصادية المستجدة، ليس فقط في لبنان لكن أيضًا إقليميًا ودولياً 
  

خليًا دا. ر أزمات على الصعيد الداخلي، اإلقليمي والعالميفي الخالصة، إّن لبنان واقتصاده وشركاته وشعبه، يعاني ويواجه ثالث أكب
عادة هيكلة كل اقتصادات العالم، ومواجهة العالم  ما بعد يعاني أكبر أزمة اقتصادية واجتماعية في العالم، ودوليًا يعاني تضّخمًا كارثيًا، وا 

 .الجائحة وتداعيات حرب عالمية باردة، كما يعاني نقصًا في كل الموارد
 

 


