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إقتصاد

رئيس اإلتحاد العمالي: ضعف املناعة
االقتصادّية يرتبط بالسياسات الخاطئة

مل يعد ممكنا االستمرار يف املعالجات الرتقيعية ومد اليد اىل جيوب الناس، فالسبيل اىل االنقاذ يكمن يف وجود خطة نهوض 
وتعاف تعيد االمل اىل اللبنانيني، وتخفف من معاناتهم ومن سعيهم اىل الهجرة. لكن بوصلة هذه الخطة ضاعت لكرثة تكرار 

الحديث عنها، من دون ان تبرص النور 

السلطة التنفيذية غري موجودة. ال ارى اي افق 
ألي خطة، فنحن نعتمد عىل الفعل ورد الفعل.

منها  اكرث  سياسية  االزمة  ان  تعتقد  هل   ■
اقتصادية؟

منها.  االكرب  القسم  يف  سياسية  هي  اكيد   □
االستقرار  وجود  رضورة  عىل  اشدد  لذا، 
االزمات  معالجة  من  نتمكن  يك  السيايس 
التي تحوط مبجتمعنا وال نستطيع معالجتها. 
الرسمية،  االدارات  كل  بني  مفقود  التنسيق 
الحياتية  باالمور  املتعلقة  تلك  وخصوصا 

واملعيشية كالكهرباء واملياه وغريها. 

جدا  صعبة  اجتامعية  حالة  اليوم  نعيش   ■
والعامل هم حطب الوقود او كبش املحرقة، 

هل تكفي برامج مكافحة الفقر؟
لالستقرار  ميهد  السيايس  االستقرار   □
الحلول  وضع  عىل  يساعد  مام  االقتصادي، 
املواطن.  يعيشه  الذي  املؤمل  للواقع  املناسبة 
تجدي  لن  حاليا  توضع  التي  الحلول  كل 
نفعا، ألن االحداث تتخطاها اىل االسوأ. مثال 
لالجور،  االدىن  الحد  الحديث عن  ذلك،  عىل 
بحيث نتفق عىل مؤرش معني يستند اىل سعر 
ينسف  مغاير  سعر  عىل  فنستفيق  الدوالر  
الهيئات  مع  نفاوض  كنا  عليه.  اتفقنا  ما  كل 
االقتصادية عىل 27 الف لرية للدوالر، واليوم 
يفوق سعره الـ 40 الفا، عن اي حلول نتكلم؟ 

الحلول االنية غري مجدية. 

فهل  لالجور،  االدىن  الحد  رفع  اىل  دعوت   ■
سيتحقق ذلك ومن اين؟

االنكار املتواصل للطبقة الحاكمة لالصالحات 
يف  الواردة  البنود  وما  يزول،  ولن  ُيزال  ال 
الرسوم  من  املداخيل  برفع  املتصلة  املوازنة 
الدليل  اال  املبارشة  وغري  املبارشة  والرضائب 
من  بدال  االسهل،  االسلوب  يف  امليض  عىل 
تضمن  التي  االصالحات  ورشة  يف  االنطالق 
النمو  يؤّمن  اقتصاد متني  بناء  اعادة  وحدها 

للبنانيني.  املستدام والعيش الكريم 
االسمر  بشارة  العام  العاميل  االتحاد  رئيس 
رأى يف حديث اىل "االمن العام" ان "ضعف 
املناعة االقتصادية يف مواجهة االزمات يرتبط 
رؤية  اىل  واالفتقار  الخاطئة  بالسياسات 
اليجاد  املوارد  ونضوب  شاملة،  اقتصادية 

الحلول". 

االقتصادية  املناعة  اسباب ضعف  ما هي   ■
يف مواجهة االزمات يف لبنان؟  

يف  االقتصادية  املناعة  ضعف  يرتبط   □
الخاطئة،  بالسياسات  االزمات  مواجهة 
شاملة،  اقتصادية  رؤية  اىل  واالفتقار 
يجب  الحلول.  اليجاد  املوارد  ونضوب 
اىل  تسعى  جديدة  انطالقة  عن  البحث 
اىل  ريعي  من  وتحويله  االقتصاد  هيكلة 
وخفض  كفايته،  من  يزيد  نحو  عىل  منتج 
ترتيب  علينا  االسترياد.  عىل  االنفتاح  اخطار 
متطلبات  آن،  يف  يلحظ  نحو  عىل  اولوياتنا 
والنقدي  املايل  واالستقرار  االقتصادي  النمو 
القطاعات  دعم   ان  االجتامعي.  والتوازن 
رضوري.  امر  والصناعة  كالزراعة  االنتاجية 
العام  العاميل  االتحاد  رفعه  الذي  واالعرتاض 
دعم  اىل  يهدف  الكهربائية،  التعرفة  حول 

رئيس االتحاد العاميل العام بشارة االسمر. 

باعادة تكوين 
السلطة يتحقق االستقرار 

السياسي

التي  االنتاج  كلفة  لخفض  القطاعات  هذه 
تاليا  وتساعد  محليا،  االسعار  عىل  ستنعكس 

عىل املنافسة يف التصدير. 

ما  جديدة،  النطالقة  فرصة  عن  تحدثت   ■
هي عنارصها؟

□ يفرتض ان تكون لدينا سلطة تنفيذية متلك 
وهي  االمد،  وبعيدة  ومتوسطة  قصرية  خطة 
اليوم.  حتى  االستقالل  منذ  موجودة  غري 
ومتكامل،  جامعي  جبار  عمل  اىل  نحتاج 
حتى نضع تصورا شامال منتجا لالقتصاد الذي 
احداث  يجب  العدم.  من  ينشأ  ان  ميكن  ال 
سلم  اىل  لبنان  لنقل  نوعية  انتاجية  قفزة 
وخفض  الفردي  الناتج  زيادة  بغية  التنمية، 
متارس  التي  املنتجة  غري  القطاعات  حصة 
توزيع صحيح  واعادة  منظور،  غري  نحو  عىل 
انعدام  للدخل من االسفل اىل االعىل. ورغم 
الخاص  القطاع  نرى  رسمية،  خطط  وجود 
يتحرك يف شكل فاعل واالمثلة كثرية، اذ نجح 
الغذائية  بعض الصناعات يف شكل بارز مثل 
ازدهرت  والنبيذ.  التعقيم  ومواد  والدوائية 
صناعة االلبسة واالحذية، من دون ان ننىس 
يف  تتطور  التي  الذهبية  املصوغات  صناعة 
عام  اطار  ايجاد  املهم  جدا.  ملحوظ  شكل 

ورؤية شاملة للمستقبل. 

التعايف  خطة  الشاملة  بالرؤية  تعني  هل   ■
االقتصادي املتعددة البعد والتي مل تخرج اىل 

العلن حتى تاريخه؟
□ الظاهر ان هذه الخطة غري موجودة. نحن 
ان  طاملا  خطة  اي  من  البعد  كل  بعيدون 

□ نحن يف االتحاد العاميل العام نعمل تحت 
عنوان فن املمكن ووفق مبدأ خذ ثم طالب. 
شبه  لعيش  هو  به  طالبنا  الذي  االدىن  الحد 
تحقيقه  عىل  القدرة  منلك  ال  لكن  مقبول. 
الساحة،  عىل  الوحيدين  الالعبني  لسنا  الننا 
او  بـ20  يحدد  ان  ميكن  الذي  االدىن  فالحد 
لسعر  وفقا  للتعديل  قابل  لرية،  مليون   25
مرتفعة.  ارقام  اىل  يصل  قد  الذي  الدوالر 
مع  خصوصا  االفرقاء  جميع  مع  نتشاور 
الدولة وهي اليوم "مفلسة"، وتلجأ اىل طبع 
الهيئات  الرواتب. كذلك مع  لتسديد  العملة 
يف  افالسا،  منها  جزء  يشهد  التي  االقتصادية 
صعبا،  اقتصاديا  وضعا  ثان  جزء  يعاين  حني 
ويجني  ممتاز  ثالث  جزء  انتاج  وضع  فيام 
ارباحا طائلة. ليك يصل االتحاد العاميل العام 
اىل نتيجة يف شأن الحد االدىن لالجور، يجب 

ان يوائم بني هؤالء االفرقاء.

بالبحث  جدير  االقتصادي  الحوار  هل   ■
عندما يبتعد من التسويات بني طريف االنتاج؟

بعد  اجتامعي جديد.  اىل عقد  انا دعوت   □
الحروب  بعد  او  الكبرية  االقتصادية  االزمات 

استقرار  اىل  يحتاج  لكنه  عادة حوار،  يحصل 
مايل ونقدي وسيايس. االهم هو تثبيت سعر 
الصحيح  العالج  وضع  يف  للمبارشة  العملة 
واالستقرار  اجتامعية،  ازمات  من  نعانيه  ملا 
النقدي يؤدي اىل استقرار اقتصادي، وكل ما 
عدا ذلك لن يؤدي اىل يشء. ما نفعله اليوم 
نعالج  نحن  االفعال.  عىل  فعل  ردود  مجرد 
اليوم امورا عادية يف اماكن معينة، سواء عىل 

مستوى القطاعني الخاص او العام.

اىل  ادى  الحر  االقتصاد  ان  تعتقد  هل   ■
سطوة االحتكارات التي جعلت زيادة اسعار 

يف  عليه  هي  مام  اعىل  املستوردة  املواد 
الحقيقة؟

□ ال شك يف ذلك، وما نراه اليوم هو تفاهم 
عىل  والتجار  املستوردين  من  كبري  عدد  بني 
التجارية  السوق  يف  التسعري  من  منط  فرض 
بني  االسعار  فوارق  تختلف  اذ  له.  رادع  ال 
ننىس  ان  دون  من  وآخر،  تجاري  محل 
املحروقات  سوق  وابرزها  القطاعات  بقية 
ومشتقاتها ومواد البناء والطبابة واالستشفاء. 
التنفيذية  والسلطة  الدولة  وجود  بات  لذا 
موجودة،  غري  التنافسية  الحالة  واجب. 
البلد  يحكمون  والتجار  متفلتة،  االسعار 

بالحديد والنار، اذا جاز التعبري.

قانون  مرشوع  االقتصاد  وزارة  قدمت   ■
لخلق  متهيدا  الحرصية  الوكاالت  اللغاء 

تنافسية يف االسواق، اين اصبح؟
□ اعرتضنا عىل بعض بنوده خطيا، فاملرشوع 
الحرصية.  الوكاالت  اللغاء  نوعي  تطور 
القوانني والترشيعات، بل يف  النقص ليس يف 

تطبيق هذه القوانني واملراسيم. 

للمصارف  االقتصادية  الوظيفة  عن  ماذا   ■
اليوم؟

العمل  يعد  مل  كاملرابني،  تعمل  املصارف   □
الجميع  موجودا.  والفعيل  السليم  املرصيف 
ما  نعرف  نعد  ومل  الوضع،  هذا  من  يعانون 
هي مهمة املصارف، وال املك تسمية تنطبق 

عليها غري تسمية املرايب.

حقوق  لحفظ  اليوم  املطلوب  هو  ما   ■
املودعني؟

ما نحن  بأنها سبب  االعرتاف  الدولة  عىل   □
املودعني  خسارة  وراء  تقف  وبأنها  فيه 
الموالهم. املسؤولية االساسية تقع عىل عاتق 
الدولة النها الراعي االجتامعي للمواطنني يف 
تقع  طبعا،  واملعيشية.  الحياتية  امليادين  كل 
قبلت  النها  املصارف  عىل  كبرية  مسؤوليات 
ضمنت  النها  وطبعا  منها،  الدولة  باستدانة 

حساب  عىل  كبرية  مكاسب  لنفسها 

عصام شلهوب
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مسؤولية  ايضا  وهناك  الوطني،  االقتصاد 
تراتبية،  لبنان. فاملسؤوليات  يتحملها مرصف 

واملودع ال يتحمل ايا منها. 

السياسات  باصالح  البدء  ينبغي  اال   ■
التجارية؟

□ يجب ان يكون االصالح عىل مختلف 
السلطة  تكوين  باعادة  يبدأ  الصعد. 
ثم  ومن  السيايس،  االستقرار  ليتحقق 
االزمات  ان  يبدو  االقتصادي.  االستقرار 
تعالج  مل  اذا  االمد،  طويلة  ستكون 

الجذرية للمشكلة. االسباب 

■ كيف تنظر اىل وضع العامل اللبناين؟
□ هو الحلقة االضعف ويدفع فاتورة غالية 
مدقع،  فقر  حالة  يف  اللبناين  العامل  جدا. 
االقتصادية  القطاعات  انهيار  حالة  يعيش 
والبيئية والصحية والرتبوية، وال سبيل له اىل 
الكرمية، فهو محروم  الحياة  االدىن من  الحد 
االجتامعي  النظام   كل  يشء.  كل  من  اليوم 

نطالب  وعندما  منهار.  والخدمايت  املعييش 
لرية  مليون   20 اىل  لالجور  االدىن  الحد  برفع 
صفيحة  تضخم".  "بتعمل  الجواب  يأتيك 
قارورة  تضخام؟  تنتج  ال  الفا  بـ850  البنزين 
الغاز بـ500 الف ال تؤدي اىل تضخم؟ حتى 
االزمة  بفعل  الدوالر  اصاب  التضخم  ان 

العاملية التي يعيشها العامل.
 

بدولرة  االزمة  حل  اىل  يدعو  من  هناك   ■
السوق بعيدا من االصالحات املطلوبة؟

َمن  منه.  طائل  ال  امر  السوق  دولرة   □

ام  الخاصة  املؤسسات  بالدوالر،  سيدفع 
الدوالر؟  هذا  سيتأمن  اين  ومن  الدولة؟ 
يجب الرشوع فورا يف عملية اصالحية مالية 
يف  تحول  احداث  ينبغي  بالصدقية.  تتمتع 
ويتسم  فعال،  غري  حاليا  فهو  العام،  االنفاق 
قطاع  يعترب  بالفساد.  للتأثر  وعرضة  بالهدر 
عن  فضال  ذلك،  عىل  االمثلة  احد  الكهرباء 
اصالحي شامل يف مجايل  برنامج  اىل  الحاجة 
الثقافة  من  يحد  مبا  والتنظيامت  الحوكمة 
املبالغ  جانب  اىل  االصالحات،  الريعية. هذه 
املدخرة نتيجة انخفاض خدمة الدين، يجب 
القطاعات  عىل  االنفاق  بزيادة  تسمح  ان 
تربز  كذلك  التحتية.  والبنى  االجتامعية 
الحاجة اىل اصالح واسع اليرادات الدولة من 
اقل عىل رفع الرضائب،  الرتكيز بدرجة  شأنه 
معالجة ضعف  اىل  اوسع  شكل  يف  والتطرق 
قطاعات  عىل  املفرط  واالعتامد  التحصيل 
محددة. يجب ان  تضع الدولة سقفا لحجم 
عجز املوازنة. هذا هو الحل، وبغري ذلك لن 

نصل اىل نهاية سعيدة.

الحاجة ماسة
الى اصالح واسع اليرادات 

الدولة

إقتصاد


