
 

 قلقون...واآلتي أعظم 7,61من اللبنانيين محبطون و9.9% 

 

 %969ضغغغ وط ميي غغغيم واةتماعيم ونواغغغيم يواةططا المواطن اللبناني اي حيات  اليوميم ترتفاةم بداتواال مياب  اب ت ا  ال  
اااام الصّحم النوايم بالتياون مع ةاميم هاااااا ضمن  IDRAAC ااغتنااا  لل  ااااغم وطنيم أةاتطا 71من اصغ   7اي 

 .17من اللبنانيين قا يصابون باإل ت ا  قب  عما الـ %7161اليالميم.  ما ان 

حالم من اليأس واباغغغتاغغغام تنتا  ميظم اللبنانيينا باغغغيما ةي  ال غغغبا  نتيةم اغغغلاغغغلم من اي ما  الحياتيم التي تيصغغغ  

البطالم وتوّق  قاوض ابا ان و ااثم النوايا  التي تةّا وااءها بأحامطم. االم غ ا  ابقتصاايم والماليم وااتواال مياب  

انت غغاا ايوب م وايمااض المر منم وءاء اياغغياا الزي ي ح  نحو ايقاغغاط الماااغغيم والماغغتل ما  ال زا يم وااغغياا الاواء 

اهيك ن اللبناني ثمنا  باهظا  لتأمينطاا نوااتواال ااتواة الطبابم واباغغغغت غغغغواءا وءياها من مقّوما  الحياة التي بات  ت لّ  المواط

عن تلّوث المياه وانقطاال ال طاباءا  لّطا ااغغغبا  مبا غغغاة تااع اللبناني ال  اباغغغتاغغغام ولعان الط يمم اي وطن لم ييا يّتاغغغع 

 .بباط مقّوما  الحياة

مي  القلق وابضغغغغغطاابا  النواغغغغغيم  لحباط واضغغغغغطاابا  وا ت ا ي وب يباو ان ابحباط وحاه ينت غغغغغا بين اللبنانيينا از يةاّ 

 .واب ت ا 



والا يس بالو الم لاا اة ط  النوس وعلم  اي ماغغغغت غغغغو  القايس ةاواةيوس  AAL واوضغغغغي ا يس ةمييم ال هايما لبنان

من اللبنانيين ييانون من  %7,61الةاميي اي بياو  و ليم الط  اي ةاميم البلمناا الا توا ةواج  ام لـغغغغرالما  يمر ران 

 ."طاابا  القلقرا وا اا ال  ران هناك اابطا  بين اإل ت ا  والقلقا بحيث ان الطامون المتيلق بالقلق واإل ت ا  هو نوا اض

هزه اباقام التي تيتبا رماتويمر اي بلا صغ يا ة ااايا  وعاا ا ان  ب يتطط  ابابيم مليون ونص ا يرم ن  :طرق المعالجة

 .اّتباال طاق عاةيم اااايمتةّنبطا وتطويض ميابتطا عبا 

اال  الياج النواغي وضاواة اات ااة اطتصاصيين اي حا  ال ك بدضطاابا  نوايم او عبا اياويما تحّاث الا توا ةواج 

 ام عن طاق للوقايم من الوقوال اي  غباك ابحباط واب ت ا  لي  ابا ها اّتباال نظام حياة صغحي  مماااغم الاياضم بانتظام 

م الصّحيا اضا  عن ممااام ن اطا  تاايطيم واةتماعيما ين رالاابط اإلةتماعي مطم ةاا  للوقايم من الم ا   وتناو  الطيا

 ."النوايم

 ."ولم ياتبيا الا توا  ام ان يؤاي اب ت ا  وابحباط ال  ابنتحاا  ما ال  م  ا  ةاايم وطبيم

علم ابةتماال الاغغغيااغغغي الا تواة نطا ال غغغّطا  لةطم ناغغغبتطا المتاّنيم. ءيا ان هزه اباقام رااةأ ر الباحثم اي  !أرقام ُمفاجئة

اباأيطا بلا يووق ميا  اين  اليام الم م ملياا اوبا يةي  من ناغبم ابحباط واب ت ا  ماتويم  ثياا . وا اا  لـغغغغغغغرالما  يمر 

المطااا  بياما اقول  امامطم طايق الطةاةا اي ال  ران اقغاان الثقغم وابمغ  بغالبلغا ةيغ  من ابنغاء الطبقم الوقياة يلةأون ال  

 ."حين ان ابناء الطبقم الواط  يطاةاون بحثا  عن ااص عم 

ويياني لبنان من تاّاي ابوضغغغاال ابقتصغغغاايم والماليم من اون ان تظطا اي اباق حلو  ةّايم وةزايم ترييا تاميم ما اات بت  

يطيما از تر اق عليطم الوعوا مع    ااتحقاق انتطابي لتتحّو  بحقا  ال   يااا  ب الطبقم الاياايم بحق اللبنانيين وحقوقطم البا

 .ترصا  اي مي ان مصالحطم الطا ويم والح بيم

واغغأل  الا تواة ال غغّطا  رازا  ان ابحباط واب ت ا  منت غغاين ابن ب غغ    بيا بين اللبنانيين ا ي  اغغت ون الحا  ازا وصغغلنا 

 لبلا )با  باأيطا قايبا ( من الناحيم ابقتصاايم والماليمر؟ال  ابنطياا التام ل

وتيتبا البطالم أّم المصغغغا   التي يا ح تحتطا ال غغغبا  اللبناني لما لطا من اني ااغغغا  عل  المواطن من  :أّم المصاااائ  البطالة

ام حايثم صاا  منز ا طاا اان حيث ابحاغاس بيام اباغتقااا وايمان ما اايطم ال  الطةاة بحثا  عن لقمم اليي . واي ااا

 غغغطصغغغا ا من اون أي عواة لل  الوطنا ايما  ان  حصغغغيلم  711ألوا و 43بلغ  1172عاا اللبنانيين الزين هاةاوا اي اليام 

 . طصا   71,ألوا و 77ا  ان الياا ,117لبنانيا ا ايما عام  2,4ألوا  و 72ا م اااة 1171عام 
 و الم اينباء الما  يم :المصدر
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