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 قلقون...واآلتي اعظم 7,61من اللبنانيين محبطون و 9,9

ضغغغغغعيش م ياغغغغغية يافسمة ية يههاغغغغغية ييافببة المياشي ال اهةهم ةم ُيةسج الييمية س س رف   -المركزية
 ااغغغغغغغسهةدار سلى درااغغغغغغغة يشهية  فرسبة 11مي اصغغغغغغغ   1اي  %9,9اإرسهةع م دالت االكسئةب الى 

IDRAAC  ة الههاية ال ةلمية. كمة اي ُّ مي  %1,,1اةلس ةيي مع فةم ة هةرةةرد ضمي درااة الص
 .7,ال اهةهييي قد يصةايي اةإلكسئةب قا   مر الـ

ُةلة مي اليأس ياالاغغساغغن  سهسةب م ل  ال اهةهيييي الاغغيمة في  الاغغاةب هسيفة اغغ اغغ ة مي ا زمةت 
صغغغغغةدية يالمةلية يارسهةع م دالت الاشةلة يسيقّال الُيةسية السم س صغغغغغال اةُنمب . ةةلماغغغغغكنت االقس

قريض االاكةي يكةرثة الههةيةت السم سفّر يراءهة اهساةر ا يائة يا مراض الم زمهة يغنء ا ا ةر 
الذي يزُال هُي ا قاغغغةش المدراغغغية يالماغغغس زمةت العذائية يااغغغ ةر الدياء يارسهةع ةةسير  الشاةاة 

الُية  السم اةست سك اّل المياشي ال اهةهم ثمهةر اةهلةر لسأميهبةي هةهيك  ياالاغساهةءي يغيرهة مي موّيمةت
 ي س ّيث الميةه ياهوشةع الكبراةءي ك ّبة ااغاةب ماةاغر  سدةع ال اهةهم الى االاغسان  يس ني البزيمة 

 .ةم يشي ل  ي د يّساع الااش موّيمةت الُية 

ه يهساغغغغغغغر ايي ال اهةهيييي اذ يفّر م ج الو   سُاةش ياضغغغغغغغشرااةت ياكسئةبد يال يادي اي االُاةش يُد
 .ياالضشرااةت الههاية ياالكسئةب



يالرئيس اةليكةلة لدائر  شب الههس ي  مج ةم ماساهى  AAL يايضغ  رئيس فم ية الزهةيمر لاهةي
الوغغديس فغغةيرفييس الفغغةم م ةم ايريت يك يغغة الشغغب ةم فغغةم غغة الا مهغغدي الغغدكسير فير  كر  

مي ال اهةهييي ي ةهيي مي اضشرااةت الو  لي يااةر الى لاي ههةك رااشةر  %,,11لـغغلالمركزيةل لاي 
 ."ايي اإلكسئةب يالو  ي اُيث اي البرميي المس    اةلو   ياإلكسئةب هي ههاج

شر  الم ةلفةد هذه االرقة  السم س سار لمرسه ةل ةم ا د صغغغغغغغعير فعراةيةر ي دد اغغغغغغغكةهج ال يس شى 
 .سفّهابة يس هيض م دالسبة  ار اّساةع شر   نفية ااةايةاالرا ة م ييي يهصالي ي مكي 

ةةلى ال ن  الههاغغم يضغغرير  ااغغساغغةر  ا سصغغةصغغييي ةم ُة  الاغغك اإضغغشرااةت ههاغغية اي  ار 
ا دييةي سُّدث الدكسير فير  كر   ي شر  ل يقةية مي اليقيع ةم اغغغغغغغاةك االُاةش ياالكسئةب ل   

مي ةضنر  ي ممةراة اارزهة اّساةع هلة  ُية  صُم كممةراة  ُّ الريةضة اةهسلة  يسهةي  الش ة  الص
 ."هاةشةت سرةيبية يافسمة يةي  ي لالرااش اإلفسمة م مب  فدار ل يقةية مي الماةك  الههاية

 ."يل  ياسا د الدكسير كر  اي يؤدي االكسئةب ياالُاةش الى االهسُةر كمة الى ماكنت فادية يشاية

االرقة  لةةفأتل الاةُثة ةم     االفسمةع الاغغيةاغغم الدكسير  هبن الاغغّبة   ارقة  م هةفئة! غير اي هذه
لفبة هاغغغغغغاسبة المسدّهية. ةار يبة ا د يهي  م د  ديهج ال ة  المئة م يةر ديالر يف   مي هاغغغغغغاة االُاةش 
 ءياالكسئةب مرسه ة كثيرار. يااغغغغةرت لـغغغغغغغغغغلالمركزيةل الى لاي ةوداي الثوة ياالم  اةلا د ف   مي ااهة

الشاوغغة الهوير  ي فغغأيي الى الم غغدرات ا غغدمغغة اقه غغت امغغةمب  شري  البفر ي ةم ُيي اي ااهغغةء الشاوغغة 
 ."الياشى يبةفريي اُثةر  ي ةرص  م 

يي غةهم لاهغةي مي سرّدي االيضغغغغغغغةع االقسصغغغغغغغةديغة يالمغةليغة مي ديي اي سلبر ةم االة  ُ ي  فّدية 
اُ  ال اهةهييي يُويقب  الاديبيةي اذ س عد    يب   يفغذرية س  يد سرمي  مة ارسكاسج الشاوة الاغغغغغغغيةاغغغغغغغية

الي يد مع ك  ااغسُوة  اهس ةام لسسُّي  الُوةر الى اغ ةرات ال س صرال ةم ميزاي مصةلُب  الشةئهية 
 .يالُزاية

ياغغألت الدكسير  الاغغّبة  لاذا كةي االُاةش ياالكسئةب مهساغغريي االي ااغغك  كاير ايي ال اهةهييي ةكيال 
 ا يص هة الى االهبيةر السة  ل ا د )اةت ار يبة قرياةر( مي الهةُية االقسصةدية يالمةليةل؟اسكيي الُة  اذ

الاشةلة اّ  المصغغغغغغغةئبد يس سار الاشةلة  ّ  المصغغغغغغغةئب السم يرز  سُسبة الاغغغغغغغاةب ال اهةهم لمة لبة مي 
اُثةر  ي اه كةاغغةت   ى المياشي مي ُيث االُاغغغةس ا د  االاغغغسورار يا مةي مة دة ب  الى البفر  
 1112لومة ال يش. يةم درااغة ُديثة صدرت مهذ اابري ةةي  دد ال اهةهييي الذيي هةفريا ةم ال ة  

ي معةدر  ,111اغغ صغغةري مي ديي  ي  يد  سلى اليشيي ةيمة كةهت ُصغغي ة  ة   711 لهة ي 43ا غ 
 .ا صةر  171 لهة ي 11ي كةي ال دد 1111لاهةهيةري ةيمة  ة   214 لهةر ي 12
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