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صقر :الحكومة أحالت علينا مشروعين فقط إلبداء الرأي

أين املجلس االقتصادي واالجتماعي من األزمة؟

مرت سنتان عىل تعيني اعضاء املجلس االقتصادي واالجتامعي ،يف  12كانون االول  ،2017وتم تشكيله يف اصعب ظروف
اقتصادية ومالية مير فيها لبنان .لكن يبدو ان دوره ال يزال محدودا يف معالجة املشكالت االقتصادية ،الن طابعه االستشاري
يحول دون ان يكون له دور فعال اسوة مبجالس العامل املامثلة
تم انشاء املجلس االقتصادي واالجتامعي
مبوجب القانون رقم  389الصادر يف  12كانون
الثاين  .1995كانت وثيقة الوفاق الوطني قد
نصت عىل رضورة انشائه نظرا اىل اهميته،
وتلبية ملطلب شعبي مستمر منذ اكرث من 50
عاما ،عىل اعتبار انه من ركائز النظام الحديث
للدولة.
يتحدد دور املجلس يف مهمتني:
• تنمية القطاعات االقتصادية واالجتامعية
واملهنية ومشاركتها يف الرأي واملشورة يف صياغة
السياسة االقتصادية واالجتامعية للدولة.
• تنمية الحوار والتعاون والتنسيق بني مختلف
القطاعات االقتصادية واالجتامعية واملهنية.
يضم املجلس  71عضوا ميثلون كل القطاعات
والهيئات والنقابات واصحاب الكفايات
واملغرتبني ،ويعمل يف اتجاهني:
• ابداء الرأي واملشورة يف شأن امللفات
االقتصادية واالجتامعية التي يحيلها رئيس
مجلس الوزراء عليه.
• ابداء الرأي يف شأن ملفات وقضايا يراها
املجلس حيوية.
حدد قانون انشاء املجلس دوره العميل مبا
ييل:
 -1يحيل رئيس مجلس الوزراء ،باسم الحكومة،
عىل املجلس طلبات ابداء الرأي واعداد
الدراسات والتقارير يف القضايا ذات الطابع
االقتصادي واالجتامعي واملهني ،وتحدد عند
االقتضاء يف قرار التكليف املهلة املعطاة
للمجلس للنظر يف القضايا املكلف بها.
 -2يف الحاالت التي تعتربها الحكومة
مستعجلة وطارئة ،عىل املجلس ان يبدي رأيه
يف مهلة شهر واحد.

 -3للمجلس ابداء الرأي تلقائيا يف القضايا
واملهامت املحددة يف املادة الثانية من هذا
القانون ،باكرثية ثلثي مجموع اعضائه ،باستثناء
مشاريع القوانني املالية والنقدية مبا فيها
مشاريع املوازنات العامة وملحقاتها.
مل يقدم املجلس االقتصادي واالجتامعي اية
مشاريع او اقرتاحات محددة سوى حول تلك
التي طلبت الحكومة رأيه فيها ،واقترصت
عىل مرشوعني فقط .لكنه اطلق يف شباط
 2019مرشوع بناء التوافق حول االصالح
االقتصادي واالجتامعي يف لبنان .هذا املرشوع
الذي مولته وزارة الخارجية االملانية مخصص
لربنامج تدريبي العضاء املجلس ،تولت منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تنفيذه
ضمن اطار مبادرتها للحوكمة والتنافسية من
اجل التنمية يف منطقة الرشق االوسط وشامل
افريقيا.
كذلك نظم املجلس حلقات حوارية حول
مواضيع اقتصادية وسياحية وامنائية وتربوية
واعالمية يف اطار عملية التنمية والتوعية
والتدريب .كام التقى رئيسه شارل عربيد وبعض
اعضائه العديد من الكتل النيابية لالطالع منها
عىل رؤية املجلس ملجمل االوضاع االقتصادية
وحلولها املقرتحة.
يف هذا الحوار مع نائب رئيس املجلس
االقتصادي واالجتامعي سعد الدين حميدي
صقر ،وهو االمني العام لالتحاد العاميل العام
ايضا ،تيضء "االمن العام" عىل دور املجلس
واهميته وطبيعة عمله واملطلوب لتفعيله.
■ لنتكلم اوال عن دور املجلس وموقعه يف
الحياة العامة السيام االقتصادية واالجتامعية؟

□ هو مجلس ميثاقي انبثق من اتفاق الطائف،
ويضم كل رشائح االنتاج يف املجتمع :الهيئات
االقتصادية الصناعية والتجارية ،واملهن الحرة،
واتحادات النقابات العاملية ،واملزارعني ،واساتذة
الجامعات ،واملؤسسات االجتامعية والرتبوية
والجمعيات التعاونية ،وقطاعات النقل والتأمني
واملقاولني واالستشفاء .مؤلف من  71عضوا يتم
تعيينهم يف مجلس الوزراء من بني مندوبني لكل
الرشائح والهيئات املذكورة ،بحيث ترفع كل جهة
او هيئة اسامء ثالثة اضعاف العدد املخصص
لها ،ومجلس الوزراء يختار العدد املطلوب من
كل هيئة .بعد صدور مراسيم تعيني االعضاء،
يلتئم املجلس الجديد النتخاب تسعة اعضاء
يشكلون هيئة مكتب املجلس من بني االعضاء،
والتي تضم الرئيس ونائب الرئيس وسبعة اعضاء
ولوالية مدتها ثالث سنوات .عادة يكون الرئيس
من الهيئات االقتصادية او من ممثيل الدولة،
ونائب الرئيس من االتحاد العاميل .اضافة اىل
انه من ضمن االعضاء الـ ،71هناك عرشة يتم
اختيارهم من مجلس الوزراء كخرباء يف مجاالت
الثقافة واالبداع والعلوم ،وهي فرصة للدولة
لتحقيق التوازن الطائفي بني االعضاء يف حال
حصول خلل يف تعيني اعضاء الهيئات االخرى
وفق التوزيع الطائفي لو زاد عدد اعضاء طائفة
عىل طائفة اخرى ،الننا نعيش يف نظام طائفي
بكل اسف.
■ ما هي مهامت املجلس بالتحديد؟
□ مهمتنا ان نناقش املشاريع التي تحال علينا
من الحكومة وابداء الرأي فيها ،وهو رأي
استشاري وليس الزاميا .اي ان ال صالحيات
تنفيذية له ،لكنه يبدي رأيه يف املواضيع

نائب رئيس املجلس االقتصادي واالجتامعي سعد الدين حميدي صقر.

واالقرتاحات واالوراق االقتصادية بشكل عام.
املجلس السابق برئاسة روجيه نسناس اعد كتابا
مهام اسمه نهوض لبنان وتم توقيعه يف الرسايا
الحكومية يف عهد الرئيس متام سالم .وقد ساهم
يف اعداد هذا الكتاب  22خبريا اقتصاديا ،وهو
يعترب مرجعا وميثاقا للوضع االقتصادي ويتضمن
حلوال ،وقد اطلع عليه كل املسؤولني.
■ هل احالت الحكومات عليكم مشاريع
اقتصادية لدرسها ،ما هي؟
□ ويالالسف مل تكن مشاريع الحكومات يف
املستوى املطلوب لجهة عدد املشاريع املحالة
علينا ،فقد وردنا مرشوعان فقط ناقشناهام
وابدينا الرأي فيهام ،هام مرشوع الضامن
الصحي واالجتامعي وضامن الشيخوخة،
ومرشوع املؤسسات املتوسطة الحجم .لذلك
نقول ان من املفروض تفعيل دور املجلس
بشكل اكرث مام يحصل حاليا ،السيام ان رئيس
املجلس الحايل شارل عربيد يسعى دامئا مع
رئاسة الحكومة التي نتبع لها اداريا ،ويطلب
منها احالة كل املشاريع االقتصادية التي تردها
او تقررها ،حتى نبدي الرأي فيها ،خاصة ان
الوضع االقتصادي واالجتامعي مير يف مرحلة
صعبة ويتطلب منا جهودا اكرب .نحن نتمنى
ان تعطي الدولة دورا اكرب للمجلس االقتصادي
واالجتامعي ملا له من اهمية عرب احالة كل
املشاريع اليه .هنا نشري اىل ان املجلس مل ُيدع

مهمة املجلس
استشارية وليست الزامية
للحكومة
اىل حضور االجتامعات االساسية التي عقدت
للبحث يف الوضع االقتصادي وابداء الرأي يف
االمور املطروحة.
■ هل تقدمتم باقرتاحات معينة حول الوضع
االقتصادي وسبل معالجته؟
□ دورنا استشاري ،وقد قدمنا اقرتاحاتنا يف
املرشوعني اللذين عرضا علينا .رئيس املجلس
يدعو دوما اىل لقاءات للتشاور وتبادل الرأي
يف االزمات وسبل معالجتها ،حتى ال نغيب عن
اي امر .لكن مبادراتنا واقرتاحاتنا غري ملزمة
وغري مسموعة ويالالسف ،يف الوقت الذي نرى
ان كل املواضيع املطروحة للنقاش يجب ان
يكون منربها املجلس االقتصادي واالجتامعي
وهذا دوره اساسا .نحن مل نقدم شيئا النه مل
يطلب منا يشء ،واذا مل يطلب منا ال نستطيع
ان نقدم شيئا ،اال اذا قرر ثلثا اعضاء املجلس
رفع اقرتاحات او افكار معينة اىل الحكومة ،ألن
دور املجلس كام قلنا هو استشاري ،خالفا ملا هو

دوره يف بعض البلدان العربية او االجنبية التي
سبقتنا ولديها مجالس اقتصادية واجتامعية
فاعلة دور املجلس اسايس فيها والحكومة تحيل
عليه كل املشاريع االقتصادية قبل احالتها عىل
املجلس النيايب ،فيبدي الرأي فيها سواء كان
ايجابيا ام سلبيا ويعلل سبب رفضه او قبوله
للمرشوع .هذا يخترص الوقت والجهد عىل
الربملان بحيث تصله مشاريع القوانني شبه
جاهزة ،فيرشع يف مناقشتها واقرارها فورا .مثة
مشكلة يف توفري نصاب ثلثي اعضاء املجلس
ألن مقره يف ساحة النجمة قرب الربملان .هناك
تدابري امنية قاسية جدا تحول دون متكن
جميع االعضاء من الحضور ،وسبق ان عقدنا
اجتامعات يف ظروف صعبة جدا ويف اوضاع
خاصة ،بحيث يجب وضع اسامء االعضاء عند
مداخل ساحة النجمة ووضع بطاقة خاصة لكل
عضو يتم ابرازها للقوى االمنية .هناك معاناة لنا
ولكل الداخلني اىل ساحة النجمة من اصحاب
املؤسسات واملحالت واملكاتب.
■ كيف تصفون الوضع االقتصادي واالجتامعي
الحايل وما نظرتكم اىل الحل؟
□ الوضع االقتصادي صعب جدا .ال بد من
ان يكون هناك مدخل حل لالزمة من خالل
تشكيل الحكومة ،وتضم اختصاصيني واكفياء
ويوضع فيها الرجل املناسب يف املكان املناسب.
اخىش ما نخشاه ان منر يف تجارب مرت فيها
دول مجاورة للبنان من اوضاع صعبة وانهيارات
يف البنى االقتصادية.
■ هل تجرون اتصاالت مع املسؤولني املعنيني
ملالحقة الوضع االقتصادي وطرح االفكار
واالقرتاحات؟
□ ال ابدا ،املجلس منرب حواري بني اطراف
املجتمع املدين واالنتاجي ،وقد زاره موفدون
اوروبيون ودوليون من االمم املتحدة للوقوف
عىل رأيه يف االوضاع االقتصادية واالجتامعية،
وسمعوا من رئيس املجلس رأيه يف اوضاع البلد.
وهذا يدل بكل اسف عىل ان هناك اهتامما
دوليا وخارجيا باملجلس وبعمله ورأيه اكرث من
االهتامم الداخيل الرسمي.
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