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مقالإقتصاد
الوضع االقتصادي سيبقى

معّرضًا لخطر اإلنهيار
يعيش لبنان ازمات اقتصادية ومالية جعلته عرضة الهتزازات بنيوية خطرية، باالضافة اىل تأثري 
ازمات املنطقة وتحوالتها عليه. من الخطأ االعتقاد بأن ازمته االقتصادية هي نتيجة اسباب 
آنية ومرحلية، بل نتاج تراكامت لنظام سيايس يحمل يف طياته بذور التناقضات والرصاعات، 
يتمكن من مواجهة  فلم  ما قبل سنة 1990،  اىل  اقتصادي غري منتج متتد جذوره  ولنهج 

التحديات وانهار مع اهرتاء الوضع الداخيل بكل تشعباته الطائفية واملذهبية.
تؤكد الطبقة السياسية التي تحكم البلد، انها تعي اليوم خطورة املرحلة وتداعياتها، وتحاول 
لجم االنهيار باجراءات اقل ما يقال فيها انها صبت الزيت عىل النار، فبانت تاليا االنعكاسات 
السلبية عىل املالية العامة وعىل سعر اللرية. كذلك ظهر انعدام الثقة بقدرة الدولة عىل سداد 
جميع مستلزماتها ومستحقاتها املالية، الداخلية والخارجية، حتى انها ابدت عجزا واضحا 
النقد الدويل. يف هذه الحال، يسأل املواطن عن الخطة املالية واالقتصادية  امام صندوق 
للحكومة،  ويطرح اهم االسئلة املتصلة بها: ما واقع االزمة االقتصادية والوضع املايل؟ هل 
ستنجح الخطط واملقاربات الرسمية يف معالجتها؟ كيف ستكون تداعيات االزمة االقتصادية 

عىل املشهد السيايس الداخيل؟
لقد وضعت خطط كثرية اولها ما سمي بخطة بعبدا عام 2019، واعلن رئيس الحكومة يومها 
سعد الحريري عن خطة اقتصادية شاملة تهدف اىل معالجة جميع االزمات. لكن، عىل الرغم 
من ايجابيات هذه الخطة التي قدمت اىل مؤمتر سيدر، اال انها ماتت بعد والدتها. علام ان 
مؤمتر سيدر قام عىل هذه الركائز: برنامج انفاق استثامري بالبنى التحتية، اصالح مايل مبعدل 
واحد يف املئة سنويا، اصالحات هيكلية لتحديث االدارة ومكافحة الفساد وتطوير الترشيعات 
اسرتاتيجيا  االستثامرات،  القصوى من  الفائدة  لتحقيق  اصالحات  الخاص،  القطاع  يف عمل 
لتطوير القطاعات االنتاجية وزيادة حجم الصادرات. بعد ذلك، تم تكليف الرشكة العاملية 
ماكينزي باعداد خطة اقتصادية بقيمة مليون و300 الف دوالر، تكمن اهميتها يف انها صادرة 
عن رشكة عاملية قامت بوضعها بعيدا من الضغوط او املنافع السياسية، وقد المست خصائص 

املجتمع اللبناين وموارده الداخلية مام يجعلها تحدث تغيريا جوهريا لو طبقت يومها.
حكومة الرئيس حسان دياب مل تبرص خططها النور بسبب الخالفات حيال تحديد الخسائر 
والسباب اخرى.  ثم جاءت حكومة الرئيس نجيب ميقايت التي تعمل وفق ما يقال عىل خطة 
مالية واقتصادية ستخضع للمفاوضات مع صندوق النقد الدويل مع بقاء موضوع الخالف 
حول تحديد الخسائر موجودا وبقوة. رمبا استعاضت الحكومة عن هذه الخطة موقتا، مبوازنة 
عامة تتضمن فرض رضائب ورسوم جديدة تتحمل عبئها الطبقة الفقرية يف الدرجة االوىل، 

وبعضها يحبط االستثامرات ويؤثر سلبا عىل النمو االقتصادي.
مهام تعددت الخطط العالجية، فانه يجب معالجة مكامن الخلل االساسية، وهي الفساد 
واالهدار ونهب املال العام. لذا، املطلوب اوال مكافحة الفساد، ومعالجة العجز الناجم عن 
مشكلة الكهرباء حيث تتجاوز الكلفة االجاملية الستهالكها 3.35 مليارات دوالر تتحمل منها 

خزينة الدولة 39%، علام انها استنزفت جيوب اللبنانيني حتى االن و"الحبل عىل الجرّار".
يف املحصلة، يقف لبنان امام سيناريوهات متعددة للجم االنهيار يف انتظار تغري املشهد 
السيايس الداخيل وعدم بقائه كام هو عليه االن، عىل امل يف ان تسود الرتتيبات الجديدة 

والتشكيالت االيجابية الناجمة عن مخاض املنطقة. 
ال شك يف ان الوضع االقتصادي سيبقى معرضا لخطر االنهيار املستمر والخطري، ما مل يحصل 
تغيري جذري يف بنيته، ويقوم نظام سيايس مبني عىل اسس وطنية حقيقية، مام يؤّمن نجاح 

املفاوضات مع صندوق النقد الدويل من دون ان يخضع لبنان كليا لقراراته.

عصام شلهوب

إقتصاد
وزير االقتصاد والتجارة: قانون املنافسة أنهى

دور "لوبّي" التجار والتحّكم بالسوق واألسعار
اقرار قانون املنافسة يف املجلس النيايب هو الخطوة االوىل يف  التأسيس لقواعد تجارية واستهالكية يحكمها القانون، وليس تحكم 

املحتكرين. لكن السؤال الذي يجمع اللبنانيون عليه: اين رقابة الدولة عىل اسعار االستهالك؟ 

□  عديد فرق الرقابة 70 مراقبا. وال توظيف 
"الجود باملوجود"،  اليوم لذا علينا  الدولة  يف 
تالعبا  شهدت  التي  الفرتة  هذه  يف  خصوصا 
االولية  للمواد  كبريا  واحتكارا  باالسعار 
يقع  الذي  وللدواء  والغذائية  واالساسية 
عمل  لتفعيل  الصحة.  وزارة  مسؤولية  ضمن 
رضورة  الوزراء  مجلس  من  طلبت  الرقابة 
اكرب.  دورا  والقضاء  االمنية  االجهزة  اعطاء 
تفاقم  وقد  فاحشان،  وغش  احتكار  هناك 
المس  عندما  االخرية  الفرتة  يف  الوضع  هذا 
الدوالر عتبة  33 الف لرية. واتفق مع االمن 
العام وامن الدولة عىل توسيع نطاق تعاونهم 
كام  املناطق.  كل  تغطية  من  لنتمكن  معنا، 
مع  مبارشة  وغري  مبارشة  اتصاالت  اجريت 
العامة  النيابة  مع  وتحديدا  املختص  القضاء 

رضب  اىل  يهدف  ال  املنافسة  قانون 
الكبار  التجار  يد  كف  اىل  بل  القطاعات، 
ينرش  فهو  واالسعار.  بالسوق  التحكم  من 
دول  كل  يف  يحدث  كام  الرشيفة  املنافسة 
والتجارة  االقتصاد  اكده وزير  ما  العامل، هذا 
امني سالم لـ "االمن العام"، معتربا ان "الوضع 
اليوم اسقط مقولة لبنان بلد االقتصاد الحر، 

انه بلد االقتصاد الِفلتان واملسّيس".

القدرة  ■  تسعى وزارة االقتصاد اىل حامية 
هذه  نتائج  هي  ما  للمواطن،  الرشائية 

املساعي؟
ايّل  بالنسبة  املستهلك  حامية  اصبحت   □  
التي  الفرتة  هذه  خالل  بامتياز  وطنية  قضية 
منطق  انعدام  ظل  يف  املواطن،  فيها  يستغل 
املايل واملرصيف  الدولة عموما، والتخبط  رقابة 
املرتبط بسعر الدوالر وبالسيولة املتوافرة عند 
للمواطن.  الرشائية  القدرة  وانخفاض  الناس 
املصالح  واصحاب  التجار  غالبية  ان  وملست 
استغلوا الوضع يف شكل سلبي، ويربطون ذلك 
بالحفاظ عىل قدرتهم لالسترياد. رغم ان  وزارة 
االقتصاد معنية بالدور الرقايب، لكن استنادا اىل 
اخرى  وزارات  هناك  املستهلك  حامية  قانون 
تراقب  التي  الصناعة  كوزارة  ايضا   معنية 
ووزارة  املنتجات،  جودة  لضامن  املصانع 
الزراعة التي تراقب جودة املنتجات الزراعية 
وتصدر الئحة باسعارها قبل ارسالها اىل اسواق 

الجملة ومراكز البيع باملفرق.

■  يؤخذ عىل مديرية حامية املستهلك قلة 
كل  مراقبة  من  تتمكن  ال  لذلك  عديدها 

التجارية؟ املراكز 
 70 املستهلك  مديرية  عديد  يتجاوز  ال   □

تحت  التجار  بعض  وضع  وبحثت يف  املالية. 
اطار املحاسبة ضمن الجرائم املالية، خصوصا 
ان يف الفرتة االخرية وعىل رغم انخفاض سعر 
استمرت  لرية،  الف   20 نحو  اىل  الدوالر 
مرتفعة  والغذائية  االستهالكية  السلع  اسعار 
نقطة  احيانا  وشكلت  مقبول،  غري  شكل  يف 
وغذائه  عيشه  لقمة  من  املواطن  حرمان 
اليومي. وهو امر خطري جدا. وابدت االجهزة 
االرض،  عىل  واملؤازرة  للتعاون  االستعداد 
وهي  الضبط  مبحارض  فقط  نكتفي  ال  حتى 
غري كافية للجم جشع املخالفني واملحتكرين.

للعقوبات  املطلوبة  املقرتحات  هي  ما   ■
الواجب اتخاذها للجم جشع التجار بدال من 

محارض الضبط؟
□ محارض الضبط عدمية الفعالية، لذا نعمل 
قوانني  مشاريع  عرب  املستثمر  تشجيع  عىل 
ومتوسطة  صغرية  جديدة  متاجر  فتح  تؤمن 
نتحدث عن مالحقات قضائية  نحن  الحجم. 
االحمر  بالشمع  املخالفة  املراكز  وختم 
وبورش  باملخالفني،  توقيف  مذكرات  واصدار 

العمل بهذا التوجه.

سالمة  من  االقتصاد  وزارة  تتأكد  كيف    ■
التجار  من  املعتمدة  التجارية  البيانات 

وصحة املعلومات الواردة فيها؟
بني  متجر  الف   22 يوجد  لبنان  يف   □
صغرية،  ومحال  ماركت  وميني  سوبرماركت 
واكرث من 3500 محطة بنزين واكرث من 400 
اىل  اضافة  كهربايئ،  مولد   4800 ونحو  فرن 
املرفأ واملطار كنقاط يفرتض ان تراقبها وزارة 
ان  الوزارة  االقتصاد. اظهرت دراسة وضعتها 
يلزمنا  املؤسسات  من  االعداد  هذه  ملراقبة 
يتمكن  ان  يستحيل  لذا  سنوات،  اربع  نحو 
عىل  بعملهم  القيام  من  فقط  مراقبا   70
النحو املطلوب. لتخطي هذا الواقع اعتمدنا 
آلية لتوسيع نطاق عمل االجهزة االمنية نظرا 
التحرك  عىل  وقدرتهم  الواسع  انتشارهم  اىل 
بعيدة.  مناطق  مراقبة  لذا متكنا من  قضائيا، 
من  متكنا  ملساعدتنا  القضاء  تحرك  عندما 

اتخاذ تدابري رادعة وملسنا نتائج ايجابية.

وزير االقتصاد والتجارة الدكتور امني سالم.

يجب وضع بعض التجار 
تحت اطار املحاسبة ضمن 

الجرائم املالية
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السابقة  الحكومات  تعط  ومل  متعاقدا، 
من  يتمكنوا  حتى  حقوقهم  ادىن  املراقبني 

اداء دورهم.

لدعم  اتخذتها  التي  االجراءات  هي  ما    ■
فرق مراقبة حامية املستهلك؟
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إقتصاد
■  هل متكنتم من معرفة نقاط الخلل يف 

الرقابة؟ عملية 
االمنية  االجهزة  مع  التعاون  خطوة  بعد    □
والقضاء توسعت دائرة العمل، وتم البحث مع 
وزارة املال واملجلس االعىل للجامرك يف كيفية 
املواد  اسعار  وبيانات  جداول  الوزارة  تزويد 
والسلع املستوردة بشكل مفصل ودقيق. لذلك 
وبدأنا  واالرقام،  القانون  للعمل ضمن  نسعى 
لتبادل  عملية  سبل  لدرس  عمل  ورش  عقد 
املعلومات القيمة التي تسمح لنا بالعمل وفق 
منهجية تبطل اي ادعاء من التجار بالتهرب من 
اللوائح الدقيقة والشفافة ومن تحمل  تسليم 
التعاون  املسؤولية. وستتوضح من خالل هذا 
كل االرقام وسيتبني لنا سعر كل سلعة انطالقا 
من بلد املنشأ مرورا باملرفأ واملطار وصوال اىل 
التجار، ومن ثم اىل مراكز البيع. ان سلوك هذا 
الطريق ال يزال طويال مع التجار ومراكز البيع، 
االقتصادي  االستقرار  اىل  ذلك  قبل  نحتاج  اذ 
معطيات  عىل  املبني  الرصف  سعر  وضبط 
اقتصادية. لذا، فان االلية التي ننفذها ستخلق 
مراقبة  يف  والشفافية  املسؤولية  من  نوعا 
االسعار يوميا. واطلقت مبادرة جديدة، وهي 
مع  بالتنسيق  واملراقب"  "املواطن  بعنوان 
ومجازين  محامني  يضم  الذي  املدين  املجتمع 
يف املحاسبة ابدوا رغبتهم يف مواكبة فرق رقابة 
حامية املستهلك طوعا ملساعدتهم يف القضايا 
جدا  مهم  دور  هناك  والقانونية.  املحاسبية 
صالحيات  ومتلك   ،1055 وعددها  للبلديات 
منها  وطلبنا  االقتصاد  وزارة  من  اكرث  قانونية 

التعاون والقيام بدورها.

■ هل تجاوبت البلديات مع طلب الوزارة؟
يتجاوز  مل  البلديات  تجاوب  ان  املفاجأة    □
وغري  مقنعة  غري  لكن  كثرية  االسباب   .%20
رشيك  بلدية  رئيس  مثال  منها  مطمئنة، 
صاحب  مع  رشيك  واخر  كهربايئ  مولد  يف 
سوبرماركت وحتى رشكاء يف اكرث من مصلحة، 
وهناك اسباب تحمل يف طياتها الف مخالفة. 

■  اين سلطة وزارة الداخلية؟
رضورة  يف  الداخلية  وزير  مع  بحثت    □

القانون.  مبوجب  البلديات  تساعدنا  ان 
من  يطلب  ما  وتنفيذ  بالتشدد  وعدا  تلقيت 
الداخلية  وزارة  لدى  ان  خصوصا  البلديات، 
يف  البلديات  مبحاسبة  معنية  قانونية  هيئة 
يف  نأمل  نزال  ال  واجباتها.  عن  تخلفت  حال 
تجاوبها مع الدور الوطني املطلوب منها وان 
وحتى   %50 اىل   %20 من  التجاوب  يزداد 
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االجراءات  كل  من  التجار  موقف  هو  ما   ■
التي تقومون بها؟

مع  جوانبه  كل  من  املوضوع  ناقشت    □
اتفاقا  لديهم  ان  جوابهم  وكان  التجار، 
وتبادل  التعامل  كيفية  يف  الوزارة  مع  سابقا 
املطلق  يف  مرفوض  املنطق  هذا  املعلومات. 
واي مخالفة سيحاسب عليها التاجر. ال اؤمن 

باالتفاقات، هناك قانون يجب تطبيقه. 

االسعار  يف  خطري  ارتفاع  امام  املواطن    ■
سببه  بل  اقتصادي  وضع  بأي  له  عالقة  وال 
وبعض  والتجار  املستوردين  من  قليل  عدد 
ال  ملاذا  باالسواق،  يتحكمون  املرصفيني 
كوزارة  الناحية  هذه  عىل  مبارشة  ترضبون 

اقتصاد؟
□  موضوع الرقابة والتفتيش مهم، لكن لن 
واالحتكار  الغش  من  الخالص  طريق  يكون 
مزمنة  ترشيعية  مشكلة  هناك  والنصب. 
السوق،  واحتكار  الحرصية  بالوكاالت  تتعلق 
يف  املرور  قانون  مرشوع  ألي  يكتب  ومل 
املفاوضات  انطالق  فمع  النواب.   مجلس 
اهم  عن  سئلت  الدويل  النقد  صندوق  مع 
االقتصاد،  وزارة  يف  املطلوبة  االصالحات 

حامية  قانون  مرشوعي  تعديل  فقلت 
عليه  عمل  الذي  املنافسة  وقانون  املستهلك 
من  يتمكنوا  ومل  وزراء  خمسة  من  اكرث 
االسباب  وتعود  النواب.  مجلس  يف  اقراره 
وتأثريهم  الكبار  التجار  "لويب"  قدرة  اىل 
الوكاالت  قانون  خالل  من  السياسيني  عىل 
قبل  ما  اىل  تاريخه  يعود  الذي  الحرصية، 
حاجة  يف  لبنان  كان  عندما  اللبنانية  الحرب 
متكنوا  تاجرا   15 نحو  هناك   االستثامر.  اىل 
التجارية  السوق  عىل  سيطرتهم  بسط  من 
االسترياد  حجم  وعىل  قطاعاتها،  مبختلف 
السلع  توزع  وكيف  وملن  والتوزيع  واالسعار 
دخول  فبعد  الوضع،  تغري  اليوم  واملواد. 
قانون  وضع  من  بد  ال  كان  النقد  صندوق 
من  يتم  باملنافسة  يتعلق  شامل  اصالحي 
واقر هذا  االسعار وتصحيحها.  تعديل  خالله 
حامية  وانتهت  النواب  مجلس  يف  القانون 
سيال  وتلقيت  الحرصية.  للوكاالت  الدولة 
هذا  عىل  اعرتاضا  التجار  من  االتصاالت  من 
القانون مكررين الكالم املتعلق بوجهة لبنان 
من  وغريها  املميزة،  والوكاالت  االقتصادية 
الشعارات التي مل تعد قامئة، وحولت وجهة 
قانون  غالء.  االكرث  والبلد  االحتكار  اىل  لبنان 
املنافسة ال يهدف اىل رضب القطاعات بل اىل 
بالسوق  التحكم  من  الكبار  التجار  يد  كف 
كام  الرشيفة  املنافسة  ينرش  انه  واالسعار. 
يحصل يف كل دول العامل. وقد اسقط الوضع 
اليوم مقولة لبنان بلد االقتصاد الحر، انه بلد 
االقتصاد "الِفلتان واملسّيس". قانون املنافسة 
اصالحي بامتياز وعند تطبيقه ستتغري االمور 
االستثامر  يريد  من  لكل  السوق  وستفتح 
كام  قامئة  املتعاقدين  رشيعة  وتبقى  فيها، 
اىل  بالنسبة  اما  العامل.  دول  كل  يف  يحدث 
طلبت  فقد  املستهلك،  حامية  قانون  تعديل 
بالعقاب  املتعلقة  املواد  تعديل  تحديدا 
التنفيذ.  يف  والرسعة  الضبط  محارض  وقيمة 
جديد  قانون  بعدها مرشوع  يدرس  ان  عىل 
لحامية املستهلك، وهو امر يحتاج اىل وقت 
املرحلة  انجاز  مع  نأمل  حاليا.  ومتعذر 
اىل  النقد  صندوق  مع  التوصل  الترشيعية، 
لتحريك  السيولة  ضخ  العادة  نهايئ  اتفاق 

للوصول الى االستقرار 
االقتصادي ال بد من وضع 

خطة للكهرباء 

العجلة االقتصادية، مام يخفض سعر الدوالر 
االسعار. فتستقر 

رسوما  يفرض  العامة  املوازنة  مرشوع   ■
املواطن تحمل  ورضائب مقّنعة، كيف ميكن 
املتهالك ومن سيؤمن  راتبه  رسوم تدفع من 

ما سيفرض عليه؟
يف  والتدقيق  درسها  بعد  املوازنة  ولدت   □
ارقامها وتعديلها، مع التأكيد عىل انها طارئة 
فيها خالل  السري  احوال طارئة، وال ميكن  يف 
االستقرار  اىل  للوصول  لكن   .2023 عام 
خطة  وضع  من  بد  ال  املنشود  االقتصادي 
للكهرباء النها العنرص الرئييس يف كل الحركة 
هو  التجار  مع  املستمر  خاليف  االقتصادية. 
وضعها  انعكاس  اىل  نظرا  الكهرباء،  موضوع 
والخدمات  السلع  اسعار  عىل  واسعارها 
الذي  الخبز،  خصوصا  الغذائية  واملواد 
الخبز  ربطة  لوصلت  املستمر  تدخيل  لوال 

مادة  تأثري  يؤكد  التاجر  لرية.  الف   30 اىل 
االجاملية،  الكلفة  عىل   %70 بنسبة  املازوت 
الكهرباء  تأمني  عن  الدولة  عجز  والسبب 
والتجارة،  الصناعة  كلفة  عىل  ينعكس  ما 
عنها.  التغايض  ميكن  ال  فجوة  انها  لذلك 
زيادة  او  بالكامل  الكهرباء  خطة  تنفيذ  ان 
التي  العنارص االساسية  التغذية، من  ساعات 
املصنعة  السلع  كلفة  خفض  عىل  ستساعد 
يجب  ال  الخارج.  من  واملستوردة  محليا 
مام  للخروج  النقد  صندوق  مطلب  اغفال 
التعايف  خطة  بوضع  واملتمثل  فيه،  نحن 
املوجود،  الخلل  الصالح  واالقتصادي  املايل 
عملية  وتبيان  املصارف  فتح  اعادة  ثم  ومن 
عودة النمو يك يسرتد املرصف ما اقرَضنا اياه 
ارض  عىل  كثريا  يفيد  املسار  وهذا  مال.  من 
الواقع لجهة تعزيز الثقة واعادة ضخ االموال 
يف االسواق وتحرك املستثمرين، خصوصا اننا 
النقد  صندوق  مع  االتفاق  بأن  يقني  عىل 

لالستثامر يف  بالعودة  كثرية  لجهات  سيسمح 
داخلية  ازمات  من  يعانيه  مام  بعيدا  لبنان، 
استقرار  عن  الحديث  يستحيل  وسياسية. 

السوق قبل الوصول اىل هذه املرحلة.

■ هل يحق للتجار رفع اسعار السلع واملواد 
الرسم  زيادة  اقرار  قبل  مسبقا  املستوردة 

الجمريك؟ 
بدأنا  الجمريك،  الدوالر  استغالل  ملنع   □
واتخذنا  االسعار  لوائح  عىل  الحصول 
ملعرفة  والجامرك  املال  وزارة  مع  اجراءات 
انواع املواد التي تدخل واسعارها وبلد املنشأ 
وكمياتها، ألن اخطر يشء ميكن استغالله من 
البضائع  احتكار  هو  الجمريك  الدوالر  خالل 
وتخزينها، طمعا يف تحقيق ارباح هائلة بعد 
ارتفاع اسعارها. لقد حرصنا عىل استثناء كل 

املواد الغذائية من رسم الدوالر الجمريك.
ع. ش


