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سياسة الدعم والخوف 
من الحقيقة

وقلة  بالحقيقة،  الناس  مصارحة  يف  املسؤول�  رغبة  وعدم  الحكومة  خوف 
املجتمع وتنخر عظام  التي ترضب  الصحيحة لالزمة  املخارج  ايجاد  حيلتهم يف 
نتائج  يفرز  م�  املطلوبة،  السديدة  القرارات  اتخاذ  من  �نعها  الوطن،  ابناء 
كارثية عىل الوضع االقتصادي ووضع الخزينة الذي افلس منذ فرتة، يف انتظار 

ان يفرغ املرصف املركزي من آخر دوالر موجود يف املال االحتياطي تحديدا.
خ³ مثال عىل ذلك، سياسة الحكومة التسع³ية للمشتقات النفطية وخصوصا 
عىل  االشكال  من  بشكل  الدعم  فانعكس  بيديها،  يديها  كّبلت  حيث  القمح، 

املحروقات، وبنسبة 100% عىل القمح،  لكن لغ³ مستحقيه.
املوجودة  املتعاقبة، وال  الحكومات  العام، À تحقق  املال  بعد هدر مزيد من 
حاليا، التي تّرصف االع�ل عىل هواها ووفقا الهدافها. فلم تحصل عىل رىض 

الشارع وÀ تدعم املواطن املستحق، بل حققت عكس ما كانت تهدف اليه.
ففي ح� استمرت اسعار النفط يف االرتفاع، ثبتت الحكومة اسعارها بدعوى 
سياستها  بفعل  انها  اىل  يش³،  الواقع  لكن  املواطن.  دعم  يف  مستمرة  انها 
هذه، تدعم 20% فقط من املواطن� املستحق� للدعم، بين� يذهب الباقي 
واصحاب  واملحطات  الرشكات  كاصحاب  يستحقونه،  ال  الذين  املواطن�  اىل 

الكهرباء.  مولدات 
بنسبة  لكن  القمح،  مادة  عىل  ايضا  يصح  النفطية،  املشتقات  عىل  يصح  ما 
اكرب. فرئيس لجنة االقتصاد النيابية ميشال ضاهر يؤكد، انطالقا من مسؤوليته 
وفقا  تعمل  "املطاحن  هدرا.  تذهب  امواله  ألن  الدعم  ضد  انه  الوطنية، 
االمر  تنتج 78% طحينا. هذا   Íاملدعوم ل القمح  ملصلحتها، فهي تستلم طن 
علفا  الباقي  ويباع  طحينا   %60 تنتج   Íل قبلها  من  واستغل  مراقبا،  يكن   À
ال  انها  بحجة  الطح�  تسليم  عن  املطاحن  امتناع  اىل  اضف  مرتفعة.  باسعار 
Ðلكه، فازدهرت السوق السوداء. يضاف اىل ذلك، انتاج الرغيف الذى يذهب 
لبنان  يف  السوري  املقيم  يستلمها  ربطة  الف   450 فهناك  سوريا،  اىل  معظمه 

بدعم من الل³ة اللبنانية، عدا عن تهريب الطح�".
وجدت  اين�  بل  فحسب،  لبنان  يف  ليس  الدعم،  لسياسة  الفعيل  التطبيق  يف 
هذه السياسة وايا تكن الحكومة التي تنفذها، فان استمرار التطبيق الخاطئ 
لها ينتهي بهدر املال العام وتوجيه الدعم لغ³ مستحقيه عىل حساب الفقراء، 
من دون تحقيق اي اهداف حقيقية، اقتصادية كانت ام اجت�عية ام سياسية.

À تحسم حكومة ترصيف االع�ل امرها وÀ تتخذ ما Ðليه عليها مسؤولياتها 
الكلفة  يرفع  م�  واالختباء،  والخوف  الرتدد  سياسة  فانتهجت  قرارات،  من 
ووسائله  الياته  ويضعف  الحكم  صورة  ويهز  لقراراتها،  واملالية  االقتصادية 
اكÔ من  تث³  واملالية والسياسية،  االقتصادية  املؤرشات  بين�  االخطاء،  ويراكم 
القلق، لننتهي بأزمة جوع باتت عىل االبواب بعدما نخرس آخر دوالر موجود 
الجميع.  ستصيب  جراحها  ان  عل�  املواطن�،  لدى  وحتى  املركزي  البنك  يف 
الغريب اننا ال نزال نعالج االزمة باملسكنات حتى االن، وقد دفع املواطن Ùنها 
وال يزال، ك� سيدفع Ùن تأخر وعجز السياسة الحكومية املعتمدة التي تنذر 

مؤرشاتها باالسوأ.

رئيس لجنة االقتصاد النيابية:
أينما وجد الدعم... وجد الفساد

نخر الفساد حبة القمح فتحولت اىل مادة تدر ارباحا للمحظي� واملهرب�. مال دعم القمح يذهب يف معظمه اىل غ³ 
من  االخ³  الدوالر  نفاد  بعد  القمح  است³اد  سيتوقف  عندما  سيظهر  الجوع  فان  لذا  تهريبا،  الحدود  بعبوره  اللبناني� 

املرصف املركزي 

االستفادة من فرق الفائدة جعلتهم يتغاضون عن 
قول الحقيقة، هناك ادلة كث�ة عىل ما اقول، ابرزها 
رأس�ل املصارف التي بدأت بنحو 200 مليون دوالر 
واصبحت اليوم نحو 21 مليارا. كذلك ال �كن اغفال 
مشكلة الطاقة التي شكلت سببا لالزمة التي كلفت 
لبنان نحو 40 مليار دوالر مع الفائدة، يليها تثبيت 

سعر الرصف الذي كلف 29 مليار دوالر.

■  كيف �كن الخروج م� نحن فيه؟
□  ال نية لدى املسؤول® يف مصارحة الناس بالحقيقة 
وال نزال نعيش الكذبة الكب�ة. يجب ان نتحول اىل 
اقتصاد منتج، ومن اجل ذلك يجب اقرتاض املال من 
للمصارف  استث�رات. ال �كن  املصارف وتوظيف 
اعادة  يجب  مطلقا.  الدور  بهذا  االضطالع  اليوم 
هيكلة املصارف، فاذا À يستطع اصحاب املصارف 

■ كيف تقرأ الواقع االقتصادي اليوم ويف املستقبل؟ 
وماذا عن االمن الغذاÁ؟

□  االزمة بدأت منذ العام 2011 لكن تم التعتيم 
عجزا.  يسجل  املدفوعات  ميزان  بدأ  يوم  عليها، 
حذرت من االنهيار منذ العام 2015، يوم كان كل 
يشء يس� يف شكل طبيعي. طرحت افكارا للخروج 
من املأزق وهي، اعادة النظر يف االتفاقات التجارية 
ميزان  يف  العجز  معالجة   ،Çاالورو االتحاد  مع 
املدفوعات الذي نتج من كميات االست�اد الكب�ة. 
تكمن املشكلة يف ان احدا ال يريد كشف الحقيقة. 
الرئيس  ارتكبته حكومة  الذي  الدفع  التخلف عن 
حسان دياب دفع اىل االنهيار، خصوصا اننا رفضنا 
خروج ما يقارب نحو ملياري دوالر اىل الخارج، يف 
وقت وصلت الفائدة عىل سندات الخزينة اىل %50، 
Ìعنى ان اي يشء ندفعه ال �كن االستدانه مكانه 
اال بفائدة 50%. عتمت لعبة الربوباغندا االعالمية 
عىل  واملحام®  واملصارف  واملال  االع�ل  ورجال 
الحقيقة وخففت من وطأتها. طرحت عىل الرئيس 
دياب االستعانة برشكة "الزار" لدرس الواقع، لكنهم 
الرئيس  يرتكوا   À وكذلك  بالعمل،  لها  يسمحوا   À
دياب يعمل. تحولت االزمة املالية اىل اقتصادية، يف 
غياب الحلول عىل مستوى املرحلة. عندما طرحت 
الـ  اىل  اللجوء  رضورة   Çالنيا املجلس  خالل  من 
"ه�كات" عىل كل الودائع بنسبة 30%، حتى عىل 
تلك التي تفوق املليون دوالر، تم الوقوف ضد هذا 
الفائدة  االقرتاح، عل� ان اقرتاحي قىض  باستمرار 
من  العمل  Ôط  ان  سنوات.   3 ملدة  الودائع  عىل 
خالل سياسة الدعم افقد لبنان قدرته، اذ رصف نحو 
24 مليار دوالر خالل السنت® املاضيت® عىل الدعم، 
ونحن اليوم نرتجى البنك الدويل العطائنا 3 مليارات 
دوالر، هذا امر مستغرب. À يعد لدينا نظام مرصيف، 
وتحول نظامنا املايل اىل "الكاش". تؤكد الحقائق ان 
عندما  العاملية:  القاعدة  وتقول  مفلسة.  املصارف 
�تنع املرصف عن الدفع يعلن افالسه مه� كانت 

ضخ رأس�ل جديد فيها، يجب عىل الدولة Ùلكها. 
يف  مستمرة  وهي  الحلول  هذه  ترفض  املصارف 
اع�ل مرصفية عادية. اعتقد ان هناك نحو 4 او 5 
مصارف �كن زيادة رأس�لها، في� بنوك اخرى لن 
تتمكن من االستمرار. للحفاظ عىل جزء من اموال 
املودع® املتبقية وتحس® الواقع االقتصادي، يجب 
البدء Ìعالجة اسباب االزمة وليس النتيجة، عل� ان 
اىل  ننظر  اذ  اقتصاد،  ازمتنا هو عدم وجود  سبب 
من  نتمكن   À اذا  فقط.  محاسب  نظرة  االقتصاد 
ايجاد املدخول سنذهب حك� اىل االفالس. يجب 
ملصارف  رخص  واعطاء  املصارف  هيكلة  اعادة 

استث�رية معفاة من االحتياط االلزامي.

■  هل تؤّمن هذه املصارف عامل الثقة؟
نكون  ان  يجب  لكن  رضوري،  الثقة  عامل   □
جاهزين. عندما يقر قانون العطاء رخص ملثل هذه 
تحض�  يجب  تباعا.  ستعود  الثقة  فان  املصارف، 
االرضية التي تحتاج اىل وقت، فمعالجة االمور ك� 

هي االن ستوصل حك� اىل مشكلة كب�ة جدا.

االمن  تؤّمن  هل  الدعم؟  سياسة  عن  ماذا   ■
الغذاÁ واملعييش؟

□ انا ضد الدعم، ألن امواله تذهب هدرا. املطاحن 
تعمل ملصلحتها، فهي تستلم طن القمح املدعوم 
االمر À يكن مراقبا،  تنتج 78% طحينا. هذا   äل
ويباع  طحينا   %60 تنتج   äل قبلها  من  واستغل 
امتناع  اىل  اضف  مرتفعة.  وباسعار  علفا  الباقي 
املطاحن عن تسليم الطح® بحجة انها ال Ùلكه، 
انتاج  السوداء. يضاف اىل ذلك  السوق  فازدهرت 
فهناك  سوريا،  اىل  معظمه  يذهب  الذى  الرغيف 
السوريون يف  املقيمون  يستلمها  ربطة  الف   450
تهريب  عن  عدا  اللبنانية،  الل�ة  من  بدعم  لبنان 
الطح®. وفقا لدراسة وضعتها منذ فرتة، تب® انه 
عندما يرفع الدعم عن الطح® س�تفع سعر طن 
الطح® من مليون® و400 الف ل�ة اىل 13 مليون 
و800 الف ل�ة. كل طن من الطح® ينتج 1355 
ربطة  فان سعر  الفارق،  احتسب  اذا  ربطة خبز. 
الخبز يرتفع 8 االف ل�ة اي ستصبح الربطة  بـ21 

الف ل�ة. 

القمح  عن  الدعم  الغاء  ان  يدعي  من  هناك   ■
س�فع سعر ربطة الخبز اىل 40 او 50 الف ل�ة؟
□ هذا كالم غ� صحيح. انه تهويل من اصحاب 

رئيس لجنة االقتصاد النيابية ميشال ضاهر.

ال نية لدى املسؤولني في 
مصارحة الناس بالحقيقة

االسباب اال عندنا يف لبنان، فاملصارف ال تزال قاåة 
والعمل جار عىل تحميل املواطن الخسائر، بدل ان 
القانون اصحاب املصارف ومجالس  يتحملها وفق 
االدارة واملساهم® الكبار. خرس املواطن نحو %87 
بال  يعمل  استمر  الذي  املرصف  يف  مدخراته  من 
مباالة. احّمل املسؤولية الكب�ة الصحاب املصارف 
الذين كانوا يعرفون اىل اين يتجه الوضع املايل، لكن 
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إقتصاد
املطاحن واالفران لتأم® استمرار استفادتهم من 
الدعم. هناك من يؤكد ان رفع الدعم سيؤدي اىل 
خفض سعر ربطة الخبز اىل ما دون 21 الف ل�ة 

بسبب عودة املنافسة ب® االفران.

■  هل رفع الدعم هو قرار سيايس؟
□ بالتأكيد، والسباب واهداف كث�ة. املهم يف املوضوع 
هو اذالل الناس وابقاء اهت�ماتهم محصورة يف تأم® 
معيشتهم. اصبح الحد االدé لالجور يف القطاع الخاص 
كل  ان  اي  مالي®،   5 او  ل�ة  مالي®   4 يوازي  اليوم 
ساعة عمل تساوي 25 الف ل�ة، هذا املبلغ سيخرسه 
العامل من اجره اليومي اذا اضاعه يف الوقوف امام 
الفرن للحصول عىل ربطة خبز. هذه العملية تتكرر 
عىل مدى ايام االسبوع، اي ان ربطة الخبز ستكلف 

العامل اضعاف سعرها الحقيقي.

وفق  الدعم  رفع  يجب  يقول  االقتصاد  وزير    ■
برنامج متكامل، ماذا يقصد؟

وليس  يتحدثون شعرا  الدولة  الجميع يف هذه   □
ارقاما. انا اتحدث عن قيمة ارتفاع سعر طن القمح 

وكم ربطة ينتج ونسبة زيادة سعرها. 

■  هل يعترب قرض البنك الدويل عبئا جديدا عىل 
لبنان؟

القرض 150 مليون  انه دين جديد، فقيمة   □
السوري®  اىل  ستذهب  مليونا   50 منها  دوالر 
وسيدفعها لبنان من جيبه. عل� ان السوري® 

م�  القمح،  كميات  ثلث  يستهلكون  الالجئ® 
السوري  يأكل  حتى  يستدين  لبنان  ان  يعني 
الخبز  وربطات  بالطح®  متاجرته  عن  عدا 
عرب التهريب، او البيع يف السوق املحلية وفق 
االمر.  لهذا  جوابا  اجد  ال  السوداء.  السوق 
دعم  االستمرار يف  وال �كن  ليس حال  القرض 
هذا  ضد  لكنني  دعمه،  تريد  الدولة  القمح. 

التوجه.

■  مزارعو القمح يشكون عدم ترصيف انتاجهم، 
ال الدولة تشرتي املحصول وال تسمح لهم بالتصدير، 

ما الحل؟
ارتفاع  اىل  نظرا  القايس  القمح  تصدير  مع  انا   □
القمح  اسعار  من  اعىل  وهي  عامليا،  اسعاره 
الطري،  القمح  است�اد  يستطيع  لبنان  الطري. 
يتمكن   À اذا القايس.  القمح  فل�ذا �نع تصدير 
املزارع من ترصيف انتاجه هذه السنة، لن يزرع 

القمح السنة املقبلة.  

■  يقال ان كمية االنتاج هذه السنة بلغت نحو 60 
الف طن، فهل ستبقى يف مخازن املزارع®؟

املعكرونة،  صناعة  يف  يستعمل  القايس  القمح   □
بزيادة 100  منه  الواحد  الطن  تدفع ïن  وايطاليا 
الدولة  Ùنع  فل�ذا  الطري.  القمح  عن طن  دوالر 

تصدير هذا القمح.

■ ملاذا هذا املوقف؟
□  تكمن مشكلة لبنان يف افتقاره اىل ادارة جيدة. 
يتقاىض  الذي  املوظف  بعقلية  يعملون  فالجميع 
راتبا يف نهاية الشهر. عندما �نع املزارع من التصدير 
القمح،  زراعة  يف  والخسارة  "للبهدلة"  وتعريضه 
فهو لن يعاود  زرع القمح. من الرضوري الس�ح 
الطري يف  القمح  ان  عل�  القايس.  القمح  بتصدير 

لبنان ال يزرع بسبب االمراض التي تصيبه.

رشاء  يف  املحلية  املعكرونة  مصانع  عن  ماذا   ■
محصول القمح؟  

لصناعة  مصنع  النشاء  مرشوعا  سابقا  نفذت   □
بكامله،  لبنان  محصول  رشاء  يستطيع  املعكرونة 
طن  الف   28 ينتج  القمح  من  طن  الف   45 اي 
من املعكرونة. لكن نتيجة االزمة توقف املرشوع، 
من   óاك تستهلك  ال  لبنان  يف  املعكرونة  فمصانع 
10% من قيمة االنتاج، اي 5 االف طن فقط من 

القمح القايس.

■ ملاذا ترص الدولة عىل رشاء القمح؟
□  هدفها ادخال 15% من القمح القايس يف صناعة 
الخبز. تش� الدراسات اىل اننا نحتاج شهريا اىل نحو 

7500 طن تدخل فيها.

■   هل يستطيع لبنان االستمرار يف سياسة الدعم 
مع ارتفاع االسعار العاملية ونفاد املال االحتياط من 

مرصف لبنان؟
االحزمة.  شد  يجب  لذا  مقبلة،  مشكلة  هناك   □
عندما نتحدث عن املجاعة، هذا يعني ان الدولة 
ستتوقف عن است�اد القمح، طبعا بعد نفاد الدوالر 

االخ� املوجود يف املرصف املركزي.

■  يقال ان الفساد موجود يف وزارة االقتصاد وهناك 
تالعب يف توزيع كميات القمح عىل املحظي®، كيف 

تقرأ هذا االمر؟
□ الدعم يعني الفساد.

ع. ش

نخر الفساد حبة القمح 
فتحولت ارباحا للمحظيني 

واملهربني


