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رمزي مشّرفية: وضع لبنان صعب جدا
الحّل بتطبيق سّلة متكاملة من اإلصالحات

كأنه مل يكن يكفي لبنان ازمته االقتصادية حتى وفدت جائحة كورونا التي عطلت االقتصادات العاملية، ودفعت الدول اىل 
االنكفاء بعيدا من التكتالت والتجمعات االقليمية والعاملية. كان للبنان نصيبه من هذا التحدي الذي زاد من معاناته عىل 

الصعيد االقتصادي واالجتامعي واملايل والنقدي، االمر الذي رفع من منسوب الفقر وزاد اعداد العاطلني عن العمل

تنرشها  التي  واالستطالعات  الدراسات  كل 
املؤسسات املتخصصة ومراكز الدراسات املرموقة 
واملوثوق بها، توصل اىل تقاطع حول نتيجة اساسية 
االقتصادية  واالوضاع  املؤرشات  كل  ان  مفادها 
التي يعيشها لبنان ومعظم دول العامل، تتحدث 
عن امكان ارتفاع اعداد العاطلني عن العمل يف 
االشهر املقبلة اىل نحو مليون عاطل عن العمل اي 
بنسبة 65 يف املئة، ما مل تحصل خطوات عملية 
وعاجلة من جميع املعنيني لتدارك هذه الكارثة 
للرشكة  دراسة  آخر  اكدته  ما  هذا  االجتامعية. 
الدولية للمعلومات، التي كانت محل متابعة من 

الجهات الرسمية والنقابية.
االخرية  السنوات  يف  والسفر  الهجرة  كانت  اذا 
تحدان من ارتفاع عدد العاطلني عن العمل، ومن 
ارتفاع نسبة الفقر، فان هذا الباب قد اوصد يف 
وجه اللبنانيني بشكل كبري، واخذت كل االرقام 
تشري اىل ان اكرث من 200 الف لبناين قد يعودون 
اىل لبنان من افريقيا ودول الخليج، بعدما فقدوا 
بسبب  االقتصادي  الرتاجع  نتيجة  وظائفهم 
جائحة كورونا، وتراجع اسعار النفط، والغاء عدد 
من املشاريع، والحد من االنفاق الحكومي. كام 
ان نحو 150 الف لبناين يف بالد االغرتاب القريبة 
قطاعات  يف  وظائفهم  يفقدون  قد  والبعيدة، 
متنوعة، بفعل تقليص االعامل واملشاريع، السيام 
يف قطاع البناء واملقاوالت، ويف االعالم والصحافة، 
ويف النقل واملصارف. نتيجة هذه التوقعات قد 
يصل عدد العاطلني عن العمل يف لبنان اىل سقف 
الرواتب  بالتزامن مع خفض  املليون ورمبا اكرث، 
وتآكل القدرة الرشائية لدى جميع العاملني الذي 
يتقاضون رواتبهم باللرية اللبنانية، وتقدر نسبتهم 

بنحو 95 يف املئة من العاملني يف لبنان.
كل هذه املؤرشات املقلقة اقتصاديا واجتامعيا، 
مع ما تحمله من مخاوف ان تؤدي اىل ازمات 

الدينية  والسياحة  الداخلية  السياحة  وكذلك 
والسياحة البيئية والسياحة الطبية.

■ ما هي توقعاتكم ملوسم السياحة واالصطياف، 
الستقبال  اتخذت  استباقية  اجراءات  من  وهل 

املصطافني من االشقاء العرب؟
نتمنى  لذا  سياحية،  دولة  التاريخ  عرب  لبنان   □
وان  ومثمرا،  جيدا  العام  هذا  املوسم  يكون  ان 
القطاع  ان  السيام  النجاحه،  الجهود  تتضافر 
انتاجية  االكرث  القطاعات  من  يعترب  السياحي 
ويدر بعائدات كبرية للخزينة اللبنانية، كام انه 
يؤمن امواال رسيعة للدولة ما نحتاجه كثريا بعد 
جائحة كورونا، وما سيساعد عىل تفعيل العجلة 
االقتصادية. يف هذا املجال، ال بد من ان اشدد 
عىل اهمية الخطة التي نعمل عليها لخلق هوية 
سياحية للبنان، والتي تنفذ بالتعاون والتنسيق 

مع كل النقابات واملؤسسات السياحية.

واملشاريع  املبادرات  لدعم  خطة  من  هل   ■
االنتاجية الفردية الصغرية واملتوسطة؟

هذه  لدعم  خطة  عىل  نعمل  بالتأكيد،   □
بتسهيالت  القيام  خالل  من  بداية  املبادرات، 
والفني،  التقني  الدعم  وتقديم  رضيبية، 
الدول  وخربات  االجنبية  بالخربات  واالستعانة 
العريقة بهذه املجاالت، مرورا بانشاء بنية تحتية 
مالمئة الزدهار هذه املشاريع، وصوال اىل تقديم 
الدعم املادي لقطاعات معينة. لكن االهم يبقى 
يساعد  الذي  والتقني  املهني  التعليم  دعم  يف 
الطالب يف اكتساب مهنة متكنهم من توظيفها يف 

هذه املشاريع.

■ كيف تنظرون اىل مستقبل الوضع يف لبنان؟
□ ويالالسف، منر اليوم بظروف صعبة ونحن يف 
نفق مظلم. اال ان يف النهاية هناك بصيص امل 
تضافرت  اذا  خصوصا  املحنة،  هذه  تجاوز  يف 
جهود جميع اطياف املجتمع اللبناين، وتكاملت 
لتوفري االزدهار وتحقيق االمناء. لكن هذا االمر 
لن ينجح اال من خالل دعم املؤسسات الصغرية 
وتحويل  االنتاجية،  والقطاعات  واملتوسطة، 
اىل  استهالكية  عقلية  من  االقتصادية  العقلية 
منتجة، وعرب انشاء خطة وطنية متكاملة للحامية 
متكن  اجتامعية  امان  شبكة  وبناء  االجتامعية 

املواطن من العيش بكرامة يف وطنه.

وزير الشؤون االجتامعية والسياحة الربوفسور رمزي مرشفية.

وتوترات اجتامعية قد ال تكون سلمية يف بعض 
الشؤون  وزير  دفعت  والحاالت،  االحيان 
الربوفسور رمزي مرشفية  والسياحة  االجتامعية 
طرح  اىل  عمد  وقد  الخطر.  ناقوس  دق  اىل 
املوضوع بكل ابعاده يف مجلس الوزراء، عارضا 
االجتامعي  للتكافل  الوطني  الربنامج  وشارحا 
االمان  لشبكة  الطوارئ  وبرنامج   NSSP
االرس  استهداف  وبرنامج   ،ESSNP االجتامعي 
االكرث فقرا NPTP، حيث حصل نقاش مستفيض 
حول كل املعطيات التي تضمنتها الربامج الثالثة. 
كل هذه العناوين، اضافة اىل التوجهات الحكومية 
اىل  العام"  "االمن  حملتها  املتوقعة،  والوزارية 
الوزير مرشفية الذي تحدث عن تحديات املرحلة 

وصعوباتها وسبل املعالجة واملواجهة يف آن.

■ كل الدراسات واستطالعات الرأي تشري بشكل 
واملايل  االقتصادي  الوضع  تدهور  اىل  واضح 
للمواطن اللبناين، كيف السبيل اىل معالجة هذا 

الوضع؟
□ وفق دراسات البنك الدويل، فان 22 يف املئة 
الفقر  خط  تحت  يرزح  اللبناين  املجتمع  من 
املدقع. لكن بعد ازمة جائحة كورونا نعتقد ان 
الرقم ارتفع اىل 30 يف املئة. هذا املوضوع يتزامن 
من  اكرث  اىل  وصلت  هائلة  بطالة  معدالت  مع 
55 يف املئة وهي ارقام غري مسبوقة يف لبنان. ان 
الوضع يف لبنان صعب جدا، لكنه قابل للحل من 
خالل تطبيق سلة متكاملة من االصالحات تبدأ 
املواطنني  متكن  اجتامعي  امان  شبكة  انشاء  يف 
ولو  اعطائهم  عرب  املعيشية،  االعباء  تحمل  من 
تساعدهم يف رشاء  االموال  من  محدودة  كمية 
ايضا  وتساعدهم  االساسية،  الغذائية  الحاجات 
لهم  وتؤمن  الرسمي،  التعليم  اعباء  تحمل  يف 
التغطية الصحية الشاملة اىل حد ما. املعالجة تتم 

تضع  التي  التنموية  املشاريع  تعزيز  خالل  من 
الناس عىل سكة االنتاجية، الن االقتصاد اللبناين 
كان ريعيا عىل مر السنوات املاضية واثبت فشله، 
فيام اليوم تتداعى اركانه وتسقط، معلنة انتهاء 
حقبة تاريخية او حقبة اساسية من تاريخ لبنان. 
ترتكز  انتاجية  حقبة  ستكون  الجديدة  الحقبة 
عىل عنارص تنموية مستدامة متكن املواطن من 
تأمني حاجاته، ومن التصنيع واالنتاج الن لبنان 
بلدا  وليس  بلدا مصدرا  يكون  ان  اىل  يف حاجة 

مستوردا بشكل اسايس.

■ تحدثت آخر دراسة نرشت عن مقاربة عدد 
لبنانيا يف  املليون  لبنان  العمل يف  العاطلني عن 
نهاية العام الجاري، هل من اجراءات للحد من 

ارتفاع نسبة البطالة؟
□ معالجة مسألة البطالة يف لبنان تتم عرب دعم 
خالل  ومن  واملتوسطة،  الصغرية  املؤسسات 
مالية  وتسهيالت  وتقنية  عمالنية  مساعدات 
اسواق  تأمني  اىل  اضافة  الصمود،  من  متكنها 

لترصيف انتاجها.

االجتامعية  الشؤون  وزارة  خطة  تكفي  هل   ■
لدعم االرس االكرث فقرا يف الحد من ارتفاع نسبة 

من هم تحت خط الفقر؟
□ بالطبع. االجراءات املتخذة من وزارة الشؤون 
االمان  شبكة  ألن  حاليا،  تكفي  ال  االجتامعية 
الحامية  عنارص  من  عنرص  هي  االجتامعي 
االجتامعية التي يجب ان تؤمن للمواطن اللبناين، 
كونها حق من حقوقه البديهية يك يعيش بكرامة 
وليست منة من احد. وشبكة االمان التي تقوم 
بها الوزارة يجب ان تتزامن مع حامية اجتامعية 
جانب  اىل  وتعليميا،  صحيا  ومتكاملة،  شاملة 
وذوي  السن  وكبار  املتقاعدين  حقوق  حامية 

الوزارة  ان  اىل  اشري  هنا  الخاصة.  االحتياجات 
طرحت تسهيالت قانونية ورضيبية عدة تساعد 
املواطن عىل تحمل االعباء املعيشية والتكاليف 

الباهظة يف ظل هذه االزمة.

صعيد  عىل  جديدة  عمل  خطة  لديكم  هل   ■
وزارة الشؤون االجتامعية ملواجهة االعباء املرتاكمة 

عىل اللبنانيني نتيجة االزمة االقتصادية واملالية؟
□ نعمل عىل خطة وطنية للحامية االجتامعية، 
رضيبية  تسهيالت  ونطرح  وشاملة،  متكاملة 
تساعد املواطن اللبناين كام املؤسسات الصغرية 
واملتوسطة عىل تحمل تكاليف االزمة االقتصادية 

الباهظة.

وقت  اىل  كورونا  جائحة  استمرت  لو  ماذا   ■
واقع  من  ستفرضه  ملا  ستتصدون  كيف  طويل، 

اجتامعي ومعييش صعب سيخلفه هذا الوباء؟
غري  امر  كورونا  جائحة  استمرار  مدى  ان   □
من  بواجباتنا  قمنا  لكننا  اليوم،  حتى  معروف 
خالل انشاء الربنامج الوطني للتكافل االجتامعي 
لكل  لبنانية  لرية  الف   400 مبلغ  اّمن  الذي 
مواطن محتاج ضمن االمكانات املحدودة للدولة 
اللبنانية. هذا املرشوع مستمر حتى نهاية العام 
الجاري، عىل امل يف ان تكون جائحة كورونا قد 

انتهت وعدنا اىل الحياة الطبيعية.

صعيد  عىل  مشرتكة  عمل  خطة  من  هل   ■
وزارات  السيام  املعنية،  واملؤسسات  الوزارات 
الشؤون االجتامعية والعمل واالقتصاد والتجارة 
واملال ملعالجة تفاقم االعباء االقتصادية واملعيشية 

واملالية عىل املواطن اللبناين؟
□ مثة عمل متكامل وتعاون كبري مع وزارات 
الخطة  ابرزها  املجاالت،  مختلف  يف  عدة 
نعمل  التي  االجتامعية  للحامية  الوطنية 
عليها مع اكرث من وزارة، منها وزارات العمل 
يف  العمل  نتشارك  كام  واالقتصاد.  واملال 
التي  الريفية  التنمية  لجان عدة، منها لجنة 
لوزارة الشؤون االجتامعية دور كبري فيها، اذ 
اننا نرى ان احد اهم االركان ملحاربة االزمة 
االقتصادية يكمن يف دعم االرياف واملناطق 
املؤسسات  تفعيل  عرب  مهمشة،  كانت  التي 
الصغرية واملتوسطة والتنمية املتوازنة، ودعم 
يف  املواطنني  لتثبيت  فيها  التحتية  البنى 
قراهم وبلداتهم بدل النزوح اىل املدن التي 

مل تعد تحتمل.

■ هل هذا ينسحب عىل وزارة السياحة ايضا؟
□ نعمل يف وزارة السياحة ايضا مع وزارات عدة 
جائحة  بعد  ما  اللبنانية  للسياحة  خطة  لوضع 
البلد  كورونا، وخلق هوية سياحية فريدة لهذا 
العامل،  حول  فيه  السياحة  تسويق  من  متكننا 
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