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  آلمة رئيس جامعة سّيدة اللويزة األب وليد موسى

  "اقتصاد لبنان بين اليوم والغد"مؤتمر في 

  يلقيها ممّثله األستاذ سهيل مطر
  

  صاحب المعالي، راعي هذا االحتفال  

  أيها األصدقاء  

موضوع آخر، نتخابات البلدية واالختيارية، نقف نحن، مع على مسافة ثالثة أّيام من اال

سبيل الى اختيار االنتخابات .  أبعد ما يكون عّما نشهده من صراعات وتجاذبات وصغائر

الى أحقاد وتصفية حسابات، آم  ، ويا لألسف،انها تتحّولالنخبة، هكذا هو مصدر الكلمة، إّال 

تحمل معادية غيوم برآانية اخل، أما في الخارج فهذا في الد  .نحن بغنى عنها في هذا الوطن

  .التهديد والتخويف، ولكّننا تآخينا مع الخطر، الى حّد التجاهل، ومتابعة الطريق

  أيها األصدقاء

هو باب للنقاش والبحث، ورّبما وصل الى حّد  –أي اقتصاد، في أي بلد  –االقتصاد 

  .الصراع والخصومة والحرب

فوضعنا االقتصادي يعاني مشكالت متعّددة، ال يزال .  ثناءنحن في لبنان، لسنا است

الخبراء وأهل الدراسة والبحث، يتبادلون خاللها األرقام واالتهامات، وليت شعري، ما 

  الصحيح؟

  :أما أنا فأآتفي اليوم، بثالث مالحظات، رّبما، هي تمنيات ناتجة عن خبرتي الجامعّية

وأنا أقّر واعترف أن لبنان ال يملك مسحًا .  بناإيجاد فرص عمل لطّال:  المالحظة األولى -١

لهذا .  واضحًا لسوق العمل وال لما تخّرجه الجامعات من اختصاصيين، نوعًا وآّمًا

 السلطة السياسية والقطاع الخاص والمؤسسات :  أقترح أن نتحّمل جميعًا، وأقصد

 



  

 .ده آقاعدة لعملنا الجامعيالجامعّية، مسؤولية اجراء هذا المسح الميداني الذي يجب اعتما

هجرة داخلية تتمّثل في :  نحن، نعاني، أيها األصدقاء، هجرتين:  إنماء الريف اللبناني -٢

 هذا االنتقال من الريف الى المدينة، وهجرة خارجية تتمّثل في النزيف الوطني 

ا تحّولت الذي يجعلنا، آجامعات، مّتهمين بأّننا نصّدر أوالدنا الى الخارج، وآأّن مؤسساتن

 .الى مكاتب لجوازات السفر

واذا آان من .  أجل، هذه المشكلة معروفة، وهي، رّبما، تقلق الكثير من المسؤولين

الصعب حاليًا، التحّدث عن الهجرة الى الخارج، فال بّد لنا من التوّقف عند الهجرة 

إيجاد البنى  الداخلية، وهذا ما يدعونا الى رفع الصوت للمطالبة بإنماء الريف، من حيث

التحتية الضرورية، والحوافز االجتماعية االقتصادية إلبقاء المواطنين في قراهم، 

نحن مستعّدون، آجامعات، الى االنتقال من بيروت الى األرياف، لتعليم .  وأرزاقهم

 .هؤالء الطّالب، ولكن المطلوب تأمين المناخ المالئم للصمود في قرانا وجبالنا

العمل على تأمين البطاقة الجامعية لكّل طّالب لبنان، وهذا يؤّمن العدالة والمساواة بين  

ولنؤمن، ولمّرة واحدة وثابتة، ان .  طّالب الجامعة اللبنانية وطّالب الجامعات الخاّصة

ونحن مدعوون الى اعتبار .  االستثمار في العقول، هو أهم من االستثمار في الحقول

دارس والجامعات نوعًا من االستثمار الذي يضخ االستقرار والسالم االنفاق في الم

 .االقتصادي في عروق الوطن

٣-

  

  معالي الوزير

 ال...  السياسي، نائبًا ووزيرًا وحقّا، لقد دخلت نادي العمل .  نحن نفخر بوجودك بيننا

ألسنة  ، التي وردت علىندري، لعّله فأل خير، ولكن اسمح لي أن أطرح عليك بعض األسئلة

  :طّالبنا

  

 



  

ما الفرق بين العمل في القطاع الخاص والعمل في القطاع العام؟  وهل صحيح أنه  -

  آالفرق بين السماء واألرض؟

 هل خاب أملك، بعد العمل، في السياسة؟ -

 هل أنت سعيد، يا صاحب السعادة والمعالي؟ -

 س الوزراء؟هل تشعر بالغربة أحيانًا، وأنت تجلس في قاعة المجلس النيابي أو مجل -

 هل وصلت، مّرة، الى حّد الكفر، بالسياسة والسياسيين؟ -

 .بماذا تنصح األجيال الجديدة؟  وما هو الحّل -

  

  .  بعض األسئلة التي آان طّالبنا يوّدون طرحها على معاليكم، لو تسّنى لهم الوقتهذه 

ن االصطفاف ون أّنك متمّيز في زملك، في قلوبهم محّبة خاّصة، وهم يعتّز ولكن ثق، أّن

  .والتبعّية

  .االقتصاد اللبناني بين اليوم والغد:  وأعود الى مؤتمرنا اليوم

هل أصبح الرقم في لبنان وجهة :  وتبقى مقولة الرئيس الدآتور سليم الحّص، في أذهاننا

  .نظر؟  لماذا؟  ألّن ال أرقام ثابتة وواضحة وشّفافة في جميع حقول االقتصاد اللبناني

معكم، أيها األصدقاء والمحاضرون، الى بعض الحقائق واألرقام التي نأمل أن نصل 

  .تؤّآد لنا ان العلم يجب أن ينتصر على المزاجية والنسبية والمصالح الشخصّية

  فشكرًا لك، معالي الوزير، على رعايتك هذه الندوة، وشكرًا لجميع المحاضرين، 

األعمال والعلوم االقتصادية بشخص عميدها هذا اللقاء، ولكلّية ادارة  حّضروتحّية تقدير لمن 

وآل االمتنان الى البنك اللبناني الفرنسي الذي شارك في الدآتور ايلي يشوعي وزمالئه الكرام، 

وأملنا آبير أن نتائج هذه الندوة، لن تبقى حبرًا على ورق، بل ستتحّول الى تنظيم هذا المؤتمر، 

  .مشاريع وخرائط وانجازات

 



 

منبرًا  وستبقى.  جامعتنا نافذة مفتوحة على آفاق المعرفة والعلم.  ًال بكــمفأهـــًال وســه

  .وأهــًال وســهًال بكــم.  معكم، ومن أجلكمو، لكم


