
3031
عدد 102 - آذار 2022عدد 102 - آذار 2022

رئيس املجلس االقتصادي واالجتماعي: يصبح
لدينا سياسة اجتماعية عندما تتحّول الحاجات إلى حقوق

كلام ازدادت االوضاع االقتصادية واالجتامعية سوءا يف اي بلد من البلدان، برزت اهمية االستعانة باملؤسسات القادرة عىل 
تقديم الوصفة االنقاذية باقل االرضار املمكنة، وهذه حال لبنان الذي يرزح تحت ثقل كبري وخطري من عبء اقتصادي ومايل 

ونقدي انعكس تدهورا غري مسبوق عىل حياة اللبنانيني وطريقة عيشهم

يف  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  يعترب 
عملية  تواكب  التي  املؤسسات  من  لبنان 
ومشاريع  املقرتحات  وتضع  االصالح، 
الحلول يف الحقول املتنوعة التي تعنى بها. 
من ابرز اهداف املجلس العمل عىل تأمني 
واالجتامعية  االقتصادية  القطاعات  مشاركة 
واملهنية بالرأي واملشورة يف صياغة السياسة 
وتنمية  للدولة،  واالجتامعية  االقتصادية 
مختلف  بني  والتنسيق  والتعاون  الحوار 
القطاعات االقتصادية واالجتامعية واملهنية. 
املستويات  عىل  الحاصل  االنهيار  ومع 
اىل  االنظار  تتوجه  املتنوعة،  االقتصادية 
هذا املجلس ليكون املرشد للدولة وتحديدا 
الحكومة يف كيفية املعالجة ووضع الخطط 
العامة  املوازنة  تكون  ان  عىل  املستقبلية 
هي املؤرش يف هذا االتجاه، السيام استعادة 
العادة  الرشائية  قدرتها  والرواتب  االجور 
الغاية اجرت  تحريك عجلة االقتصاد. لهذه 
املجلس  رئيس  مع  حوارا  العام"  "االمن 
شارل  الدكتور  واالجتامعي  االقتصادي 
عربيد الذي رشح بالتفصيل الواقع الراهن، 

وما هو املطلوب يف عملية االنقاذ.

■ كون املجلس ميثل القطاعات االقتصادية 
ويعمل  الرئيسية  واملهنية  واالجتامعية 
صياغة  يف  واملشورة  الرأي  مشاركتها  عىل 
للدولة،  واالجتامعية  االقتصادية  السياسة 
صعيد  عىل  به  قمتم  الذي  الدور  هو  ما 

مرشوع قانون املوازنة العامة؟
االقتصادي  املجلس  انشاء  قانون  يف   □
وضع  يف  مبارشة  نتدخل  ال  واالجتامعي، 
كوننا  مينع  ال  هذا  لكن  العامة،  املوازنة 
ان  لبنان،  يف  االنتاجية  القطاعات  منثل 
وكل  ومهنا حرة  وعامال  عمل  اصحاب  كان 

يف  لنقوله  الكثري  لدينا  يكون  ان  العاملني، 
ان  نرى  اولية  مقاربة  يف  املوازنة.  موضوع 
ما  وهذا  متوازنة،  تأيت  ان  يجب  املوازنة 
املوازنات  وكل  الحالية  املوازنة  اليه  تفتقد 
يف  تاريخيا  املحقق  والعجز  السابقة، 
الجهود  من  الرغم  عىل  العامة،  املوازنات 
للجم  الحالية  الحكومة  من  راهنا  املبذولة 
عجز  رقم  هناك  يزال  ال  لكن  العجز،  هذا 
الذي  القومي  بالناتج  قياسا  نسبيا  مهم 
بني  توازن  عدم  يوجد  وطاملا  يرتاجع، 
جدا  يصعب  والتي  جهة،  من  الواردات 
زيادتها يف وقتنا الحارض، وبني النفقات من 
اىل  استنادا  نعمل  سنبقى  فاننا  ثانية،  جهة 
موازنة غري متوازنة، وهذا سيؤدي اىل مزيد 
عىل  امكانات  ال  ان  بخاصة  التضخم،  من 
مام  العجز،  هذا  لردم  لالستدانة  االطالق 
النقد  طبع  من  املزيد  عرب  سده  اىل  يعني 
نراه  وهذا  التضخم،  من  مزيد  اي  الوطني 

امرا غري صحي عىل االطالق.

■ كيف تنظرون اىل مقاربة ملف الرواتب 
واالجور يف منت املوازنة؟

ضمن  االجور  موضوع  مقاربة  متت   □
الذهاب  يتم  العام، ومل  القطاع  املوازنة يف 
ولكن  مبارش،  بشكل  االجور  زيادة  اىل 
وفق  اجتامعية  مساعدة  عن  تحدثت 
ألن  يكفي،  ال  االمر  وهذا  معينة،  مقاربة 
محصورة  غري  عام  بشكل  االجور  سياسة 
بالقطاع العام، ونعرف ان هناك تخمة من 
اقرار  اثر  عىل  القطاع.  هذا  يف  املوظفني 
االجور  كتلة  فان  والرواتب  الرتب  سلسلة 
يف القطاع العام اصبحت كبرية جدا واثرت 
اختلف  واليوم  السابقة،  املوازنات  عىل 
الوضع الن قيمة االجور تدنت، لكن املهم 

االجور  تصحيح  الن  الخاص  القطاع  ايضا 
ان  علام  رضورة،  اصبح  القطاع  هذا  يف 
الخاص  القطاع  يف  املؤسسات  من  الكثري 
اصحاب  بني  مرنة  تفاهامت  اىل  ذهبت 
العمل والعامل، وتم اعطاء زيادات خاصة 
غريها،  من  اقل  تأثرت  التي  القطاعات  يف 
قسمني:  اىل  مقسوم  اليوم  االقتصاد  الن 
الغذائية  املواد  مثل  قطاعات  هناك 
واملحروقات  واالدوية  واالستهالكية 
من  اقل  تأثرت  القطاعات  هذه  وغريها، 
سلعاً  تتعاطى  التي  االخرى  القطاعات 
والقطاعات  بالكامليات،  تصنف  استهالكية 
بذلك،  قامت  االجور  تصحيح  القادرة عىل 
تفاهم  حصول  تنتظر  االخرى  والقطاعات 
تقوم  وان  والعامل  العمل  اصحاب  بني 
ولجنة  العمل  وزارة  خالل  من  الدولة 
الوزراء  مجلس  اىل  اقرتاح  برفع  املؤرش 
لتصحيح االجور. كوين اشارك يف اجتامعات 
النقل  بدل  موضوع  بدأنا  املؤرش،  لجنة 
الف   65 بقيمة  يومي  بدل  اىل  وتوصلنا 
الخاص  القطاع  يف  عمل  يوم  كل  عن  لرية 
امر  وهذا  العام  القطاع  يف  لرية  الف  و64 
جيد، ومن املفرتض ان يستمر النقاش من 
امكان  ال  النه  االدىن،  الحد  تصحيح  اجل 
وتشغيلها  االقتصادية  املحركات  العادة 
ما  اىل  تدريجيا  الرشائية  القوة  تعد  مل  اذا 
يجب ان تكون عليه، النه مع االسف، 70 
االستهالك،  عىل  قائم  الناتج  من  املئة  يف 
االجور  يف  الرشائية  القوة  انعدمت  واذا 
للمحركات  دوران  وال  استهالك  ال  يعني 
اكرث  يرتاجع  الناتج  نرى  لذلك  االقتصادية. 
التي  السياسات  غياب  مع  خصوصا  فاكرث، 
تحفز االنتاج والتصدير وغريهام، وكل هذا 

مفقود داخل املوازنة.

الرواتب  لفقدان  مقاربتكم  هي  ما   ■
واالجور قيمتها االقتصادية اي الرشائية؟

□ مل تعد الرواتب واالجور يف يومنا الحارض 
وهذا  الكريم،  العيش  حاجات  اقل  تؤمن 
والرتاجع يف  االسعار  التضخم يف  من  ناتج 
القيمة الرشائية، وعدم امكان املؤسسات، 
مواكبة  من  واملتوسطة،  الصغرية  السيام 
ال  االجور.  بتحسني  الراهن  الواقع  هذا 
استهالك  دون  من  اقتصادية  محركات 
بقوة  تتمتع  اجور  دون  من  استهالك  وال 
والبداية  مرتابطة،  حلقة  هذه  رشائية. 
بالواقع  محصور  غري  شامل  بحل  تكون 
االقتصادي، امنا يبدأ اوال بحل سيايس، اذا 
ال واقع اجتامعي سليم بال واقع اقتصادي 
واقع  بال  سليم  اقتصادي  واقع  وال  سليم 
غري  تبقى  االجراءات  كل  سليم.  سيايس 
وخطة  سيايس  حل  يسبقها  لن  اذا  فعالة 
شاملة كاملة للتعايف االقتصادي تهدف اىل 
العمل  وعودة  واالنتاج  النمو  نسبة  رفع 
الوقت  يف  مفقود  ذلك  كل  الطبيعي. 
داخل  ويف  املوازنة  داخل  يف  الحارض 

االقتصاد عامة.

الرواتب  تصحيح  بند  غياب  عن  ماذا   ■
واالجور عن املوازنة ؟

□ عادة، ال يدرج تصحيح الرواتب واالجور 
الخاص،  القطاع  يف  وبخاصة  املوازنة،  ضمن 
امنا يأيت عرب النقاش البناء داخل لجنة املؤرش 
اىل مقام مجلس  املقرتحات  التي عليها رفع 
مع  نعمل  لكننا  تعرث،  النقاش  هذا  الوزراء. 
واالتحاد  االقتصادية  والهيئات  العمل  وزير 
تصحيح  مسألة  طرح  العادة  العام،  العاميل 
يحصل  وتاريخيا  مجددا،  للنقاش  االجور 
تجاذب حول االمر. لكن من مصلحة الجميع 
ان تعود االجور لتستعيد ولو تدريجا قوتها 
الرشائية، وهذا مرتبط بامكانات املؤسسات 

عىل مواكبة هذا التصحيح يف االجور.

الرواتب  تصحيح  عن  االستعاضة  ■هل 
االجور مبساهامت اجتامعية امر كاف؟

كافية.  االجتامعية غري  املساعدات  □ طبعا 
وليس  اجتامعية  سياسة  اىل  نحتاج  نحن 
فقط اىل مساهامت اجتامعية. املفقود هو 
يف  تاريخيا  موجودة  غري  اجتامعية  سياسية 
الالئق وتنسحب  بالراتب  تبدأ  لبنان، وهي 
التي  االخرى  االجتامعية  التقدميات  عىل 
والتعليم  واالستشفاء  بالطبابة  ترتبط 
املقومات  هذه  تأمنت  واذا  والسكن، 
االساسية فانها تدعم القوة الرشائية للراتب، 
العام  القطاع  يف  املوظف  يعود  ال  بحيث 
والقطاع الخاص يفقد الجزء الكبري من راتبه 
لتوفري حاجات بسيطة عىل الدولة الراعية، 
هناك  تكون  ان  يجب  مفقود.  تأميتها 
تأيت  املعالجات  الن  املقاربة،  يف  شمولية 
وفقدان  صعبة  ازمة  ونتيجة  القطعة  عىل 
تتفاقم  االمور  تجعل  اجتامعية  لسياسة 
كلبنانيني عن  نبحث  الوقت ليك  اكرث. حان 
ضمن  نحتاجها  التي  االجتامعية  السياسة 
ننظر  وان  نعيشه،  الذي  االقتصادي  الواقع 
اىل عقدين قادمني من الزمن يف كيفية بناء 
مجتمع قادر عىل القيام بحاجاته من خالل 
التقدميات  االنتاج والعمل وليس من خالل 
االجتامعية وال املساعدات االنسانية. يجب 
تكافؤ  مبدأ  وفق  متاحا  العمل  يكون  ان 
االجتامعية  والسياسة  االهم،  وهو  الفرص 
سياسة  لدينا  "يصبح  بسيط:  عنوانها 
حقوقا".  الحاجات  تصبح  عندما  اجتامعية 
هذه هي السياسة االجتامعية العادلة التي 

تؤمن االستقرار االجتامعي للجميع.

■ كيف تقاربون الرتاجع الحاد يف معدالت 
النمو االقتصادي وانعكاسها عىل املواطن؟

□ النمو سلبي يف لبنان، ونحن يف واقع يسمى 
الكيل  التوقف  يعني  مام  التضخمي"،  "الكساد 
اسعار  االقتصادية من جهة وتضخم  الحركة  يف 
اىل  نظرا  ثانية،  جهة  من  وغريه  انتاج  واكالف 
والكثري  والنقل  والنفط  املحروقات  سعر  غالء 
من املقومات. مع التصحيح يف اسعار الكهرباء 
حالة  ويف  اكرب،  تضخام  سنشهد  واالتصاالت 

القطار  اعادة  ميكن  ال  التضخمي  الكساد 

رئيس املجلس االقتصادي واالجتامعي شارل عربيد.

تصحيح االجور في القطاع 
الخاص اصبح ضرورة

داود رمال

الملف
aborami20@hotmail.com
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مايل  دعم  دون  من  السكة  اىل  االقتصادي 
ونقدي مبارش اىل االقتصاد من اجل تنشيط البنى 
التحتية واستثامرها يف عملية النمو. من شوائب 
املوازنة الحالية الغياب الكيل للشقني االجتامعي 
موجود  غري  االستثامري  فاالنفاق  واالستثامري، 
لعدم توفر الواردات حتى عىل مستوى الصيانة، 
واالدارات  واملؤسسات  الوزارات  ان  يعني  مام 
القليلة  السنوات  يف  العامة  واملرافئ  واملرافق 
املقبلة ترتهل اكرث وترتاجع البنى التحتية، وهذا 

وضع يسء وضاغط جدا عىل االقتصاد.

■ هل اقرتحتم خطة لحل مشكلة العجز يف 
السنوية وتفاقمها؟ املوازنات 

عىل  تقوم  ال  وهي  جدا  بسيطة  الخطة   □
فرض رضائب لزيادة الواردات، امنا الذهاب 

نطالب  نحن  االنفاق.  ترشيد  اىل  اكرث 
مبوازنة متوازنة بحيث يكون االنفاق بحجم 
يبني  عبثا  فانه  اكرب  انفاق  واي  الواردات، 
اىل  العودة  اال  االزمة  يحل  وال  البناؤون، 

االنتاج وهذا يحتاج اىل استقرار سيايس.

يواجهها  التي  لالزمة  الحل  ان  ترون  اال   ■
يف  نوعية  نقلة  احداث  يف  هو  لبنان 
السياسات االقتصادية واالجتامعية السائدة 

يف البالد؟
اجتامعية  سياسة  اىل  حاجة  يف  نحن   □
اىل  نعود  وان  اقتصادية،  سياسات  واىل 
االنسب  االقتصادي  بالنموذج  التفكري 
التفاضلية  امليزات  عىل  والبناء  للبنان، 
كشعب  نستطيع  وماذا  لبنان  ميتلكها  التي 
استهالكنا  نغري طريقة  وان  ننتج؟  ان  لبناين 
نفكر  ان  وعلينا  الواقع،  بحكم  تتغري  وهي 
وهي  تنافسيتنا  مكمن  يف  املقبلة  للمرحلة 
االجتامعي  الشق  اوال.  االنتاج  من  تأيت 
الفقر  يبقى  الكبري  والهم  كثريا،  يعاين 
املجتمعية  والتغريات  الفقر  نسبة  وارتفاع 
تعترب  التي  الوسطى  الطبقة  تالشت  بعدما 
تضاف  اللبناين.  للمجتمع  الفقري  العمود 
الطاقات  فقدان  تعنيه من  مبا  الهجرة  اليها 
كل  الدميوغرايف،  والتغري  الشبايب  والعنرص 
عىل  الضاغطة  العنارص  من  يعترب  ذلك 
وواقعنا  مجتمعنا،  وعىل  اللبناين  االقتصاد 
حالة  يف  واالجتامعي  واالقتصادي  السيايس 
بد  وال  لبنان،  يف  سابقا  لها  مثيال  نشهد  مل 
من التفكري بحلول متوسطة وطويلة االمد، 
عىل  اللبنانيني  بني  توافق  اىل  يحتاج  وهذا 
ان  علينا  حياتهم.  ومنط  عيشهم  طريقة 
الناس بأن ما عشناه يف املايض كان  نصارح 
وعلينا  والناس،  الدولة  امكانات  من  اكرب 
االنتاج  اولها  متوازنة  خيارات  اىل   الذهاب 
مفاوضات  تحصل  مل  واذا  حاليا،  املتوقف 
واذا  الدويل،  النقد  صندوق  مع  جدية 
سعر  عربها  نصحح  سياسات  نعتمد  مل 
ومستدامة،  متوافرة  تكون  حتى  الخدمات 
واذا مل نتصالح مع اصدقاء لبنان حتى يعود 
الدعم العريب، من دون ذلك يكون اي كالم 
االقتصادي  ووضعنا  فقط  بالسياسة  هو 
يستحقه  ال  وهذا  الرتاجع،  من  مزيد  اىل 
وقف  اىل  يحتاج  الذي  االمر  اللبنانيون، 
االشتباك السيايس واذا استمر هذا االشتباك 
االجتامعي  الوضع  وال  سيتعاىف  االقتصاد  ال 

سيتحسن وال مستقبل يف لبنان. املوازنة يجب ان تأيت متوازنة وهذا ما تفتقد اليه املوازنة الحالية. 

اذا لم تعد القوة الشرائية 
الى االجر بعد تصحيح االجور 

فان عجلة االقتصاد لن 
تعود الى الدوران


