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هل ان الغاء الدعم الحكومي قرار اقتصادي جيد؟ بعض االيجابات تؤكد صوابية القرار، خصوصا اذا تم تطبيق هذه 
السياسة مع سياسات اخرى، مثل البطاقة التمويلية ليتم استثامرها يف دعم العائالت الفقرية واملتوسطة الحال وغريها 

من الجوانب االجتامعية. كام ان خفض النفقات يعني ان يف امكان الحكومة التحكم مبيزانيتها بنحو افضل

حبيقة: رفع الدعم سلبٌي لكن حسناته
ترافق اإلستقرار السياسي واالقتصادي

الرفاهية  الحكومي من سياسات  الدعم  يعد 
الحدى  تعديل  اجراء  يتم  وحينام  للدولة. 
فان  جديدة،  واحدة  اقرار  او  السياسات 
رفع  ألن  البدائل،  ايجاد  يف  يكمن  التحدي 
الدعم عن املحروقات كالبنزين مثال، سيقوم 
بخفض التكاليف بنحو مؤكد، لكنه لن يقوم 
بتحسني مستوى معيشة الفقراء. واذا مل يتم 
السياسات،  لتلك  تصحيحية  اجراءات  اتخاذ 
انخفاض  حصول  اىل  سيؤدي  ذلك  فان 
الطبقات  كل  معيشة  مستويات  يف  مخيف 
فان  لذلك،  منها.  امليسورة  عدا  االجتامعية، 
ألن  مختلف،  تأثري  له  العمل  حوافز  تحسني 
تكاليف  بارتفاع  ستتأثر  الوظائف  بعض 
الطاقة نتيجة التكلفة املبارشة عىل عملياتها. 
االخرى  الصناعات  ان  ايضا  يعني  قد  لكنه 
التي ال تستفيد من الدعم الحكومي ستكون 
ستزداد  وبذلك  املنافسة،  عىل  قدرة  اكرث 
نسبة الطلب واالنتاج، مام سيؤدي اىل توفري 

املزيد من فرص العمل.
املجتمع  عىل  معقد  تأثري  له  الدعم  رفع 
سياسة  تؤثر  فهل  االعتبار،  يف  اخذه  ويجب 

رفع الدعم سلبا عىل كل طبقات املجتمع؟
االقتصادي  الخبري  التقت  العام"  "االمن 
"اننا نعيش  اكد  الذي  الدكتور لويس حبيقة 
من  تتدهور  االمور  فيام  الضياع  من  حالة 
سيىء اىل اسوأ، وان رفع الدعم له حسناته، 
التجاري سيتحسن وكذلك ميزان  امليزان  ألن 

املدفوعات".

االقتصادية  االزمة  الدويل  البنك  صنف   ■
العامل،  يف  ازمات  اكرب  ثالث  بني  من  بانها 

الخبري االقتصادي الدكتور لويس حبيقة.

رفع الدعم يعني انهيار 
الوضع املعيشي

االسترياد.  حجم  من  ستقلل  التي  االسعار 
املعييش  الوضع  انهيار  يعني  الدعم  رفع 
سيخفض  االمر  وهذا  جوانبه،  مختلف  من 
ركائز  ان  تاليا،  واالسترياد.  االستهالك  من 
وتراجعت  تضعضعت،  اللبناين  االقتصاد 
التي  املريحة  الحياة  وسائل  رهيب  بشكل 
الثقة  تراجع  مع  يعيشها،  اللبناين  كان 
بالوضع االقتصادي. وألن معنويات املواطن 
مبكان  الصعوبة  من  الصميم،  يف  اصيبت 
اعادتها اىل ما كانت عليه. ال ميكن للمواطن 
اىل  يحتاج  ألنه  حاليا  طاقته  يستعيد  ان 

بعض الوقت.

سعر  عىل  الدعم  رفع  سيؤثر  حد  اي  اىل   ■
رصف الدوالر، وهل ستستقر اسعاره؟  

بشكل  الوضع  يستقر  مل  اذا  استقرار  ال   □
له  لكن  ذاته،  يف  سلبي  الدعم  رفع  كامل. 
سيايس  استقرار  مع  ترافق  اذا  حسناته 
واقتصادي واداري، من دون ان ننىس رضورة 
اىل  باالضافة  التمويلية،  البطاقة  تنفيذ 
مع  ومفاوضات  شاملة  اصالح  بعملية  البدء 
االجراءات  هذه  كل  الدويل.  النقد  صندوق 

الرصف،  سعر  استقرار  عىل  تساعد  ان  ميكن 
اىل  سيؤدي  الدعم  رفع  ان  عىل  التأكيد  مع 

الخراب من دون االجراءات املطلوبة.

الدعم  رفع  بني  الربط  ميكن  كيف   ■
يف  التدهور  اىل  سيؤدي  158، هل  والتعميم 

املعيشية؟   املستويات 
تدهور  اىل  حتام  سيؤدي  الدعم  رفع   □
املستويات املعيشية. اما التعميم 158 فيطلب 
مام  ايداعاتهم،  سحب  املزارعني  صغار  من 
الصغرية  االيداعات  اعباء  من  املصارف  يريح 
فقط.  الكبرية  الحسابات  وجود  تفضل  النها 
لكن التجاوب من املودعني ليس مشجعا ألن 

عامل الثقة مفقود، نظرا اىل وجود عدد كبري 
من املستندات التي يجب ان يوقعها املودع 
الخوف  لذلك  يعرف مضمونها،  ان  من دون 

موجود من هذه الخطوة.

■ كيف ترى اخطار رفع الدعم عىل الحاالت 
االجتامعية وحتى االمنية كذلك؟  

نعيش  نحن  كبرية.  الدعم  رفع  اخطار   □
واال  الدعم،  رفع  بعد  ما  وضع  يف  اليوم 
محطات  عىل  االنتظار  طوابري  تعني  ماذا 
اليوم  تعيشه  ما  بني  الفرق  وغريها.  البنزين 
تصبح  وخوف  واضطراب  قلق  حالة  من 
عندها  املنقذة،  هي  الدعم  رفع  حالة 
ترتيب  اعادة  عملية  وتبدأ  االوضاع  تستقر 
االجتامعي  الوضع  اىل  بالنسبة  االولويات. 
الدعم  رفع  تم  اذا  حتى  الحضيض،  يف  فهو 
فلن يتدهور اكرث. ال اعتقد ان الوضع االمني 
سيتأثر )الرسقات واالعتداءات(، خصوصا وان 
التمويلية ستساعد اىل حد ما بعض  البطاقة 
االرس عىل تحمل االعباء املعيشية. اعتقد انه 
التمويلية  البطاقة  وتنفيذ  الدعم  رفع  مع 
وصوال  االوضاع،  ستستقر  الحكومة  وتشكيل 
اىل  العودة  لبدء  املطلوبة  الحلول  ايجاد  اىل 

االقالع مجددا نحو وضع مقبول اكرث.

■ ماذا عن املطالبة بزيادة االجور؟  
□ زيادة االجور حق وهي رضورية، لكن من 
الخاص  والقطاع  مهرتئة  الدولة  سيدفعها؟ 
ما  واذا  ذلك،  عىل  قادر  وغري  االمّرين  يعاين 
استمر يف متاسكه يكون قد حقق انجازا. اما 
اذا فرضت زيادة االجور عىل القطاع الخاص، 
فسيتلقى من جراء ذلك رضبة قاسية سرتغم 
الوقت  االغالق.  عىل  املؤسسات  من  العديد 
الزيادة  اليوم بات مناسبا لرفع االجور، لكن 
املفاوضات  ونجاح  الوضع  استقرار  بعد  تأيت 
مع البنك الدويل ومع استقرار سعر الرصف. 
االوضاع  وستصحح  سيتغري  الوضع  بالتأكيد، 
اللبناين،  املجتمع  تغزو  التي  الطبيعية  غري 
وسنعود اىل تطبيق القواعد الصحيحة بعيدا 

"التفشيخ". من 

عىل  سلبية  اثار  لها  كان  الدعم  وسياسة 
اليوم  يعني  ماذا  لبنان.  مرصف  موجودات 
رفع الدعم، وما هي انعكاساته عىل مختلف 

القطاعات؟  
االسعار  ارتفاع  اوال  يعني  الدعم  رفع   □
ابرزها  السلع،  كل  ستصيب  متفاوتة  بنسب 
بالسعر  حكام  ستتأثر  التي  املحروقات 
سيزداد،  الفقر  ان  يعني  هذا  العاملي. 
عند  جديدة  نفسية  مشكلة  وستولد 
سنة   30 منذ  اعتدنا  اننا  خصوصا  املواطن، 
العاملية  السلع  كل  اسواقنا  يف  تتوافر  ان 
تغري  اليوم  مقبولة.  واسعار  جيدة  بنوعيات 
الوضع، فاملدخول الفردي تراجع بشكل كبري 
وتدنت  كبرية،  بنسب  حلقت  واالسعار  جدا 
اىل  باالضافة  املستوردة،  املنتجات  جودة 
مجتمعا  كنا  اللبناين.  االقتصاد  تغيري هيكلية 
موضوع  اىل  عدنا  اننا  اال  ماليا،  متطورا 
اللرية  متوافر.  غري  و"الكاش"  نقدا  الدفع 
اللبنانية مقيدة بقرارات مرصفية، والحصول 
املعجزات،  من  اصبح  النقدي  الدوالر  عىل 
باالضافة اىل االهانة التي اصيب بها املواطن 
البنزين  محطات  يف  الذل  طوابري  خالل  من 
وحتى امام االفران. نعيش حالة من الضياع، 
املحروقات  انواع  جميع  مفقود،  يشء  كل 
وحتى مياه الشفة غري متوافرة، من دون ان 
الحصول عىل  من  املواطن  ننىس عدم متكن 
امواله من املصارف مهام كانت قيمتها. اذا، 
ان  الواضح  ومن  اسوأ،  اىل  سيئ  من  الحالة 
يطلقون  يحصل،  مبا  مهتمني  غري  املسؤولني 
دون  من  لكن  لالسف،  ويا  رنانة  تصاريح 

اعطاء اي امل يف املعالجة.

■ ماذا عن قطاعي الصناعة والزراعة؟  
□ االمل موجود يف القطاع الصناعي خصوصا 
للصناعة  سيسمح  مام  اللرية،  انهيار  بعد 
اىل  بالنسبة  كذلك  اكرب.  بكميات  بالتصدير 
الزراعة، غري انها محدودة االنتاج واالنواع ألن 
املساحات الزراعية ليست متوافرة، والتكلفة 
مرتفعة، ومردود االنتاج ضئيل. لذلك، يجب 
جهود  بفضل  التي  الصناعة،  عىل  الرتكيز 
وزير الصناعة ورئيس جمعية الصناعيني، تم 

تسهيل عملية االنتاج والتصدير.

قدرتها  الصناعة  تفقد  اال  الدعم  رفع  مع   ■
يف  سلعها  بيع  عىل  وحتى  املنافسة  عىل 

الداخلية؟  االسواق 
التصدير  نحو  يكون  ان  يجب  التوجه   □
وليس نحو االسواق املحلية. السلع الصناعية 
ووجودها  االجنبية  العملة  ستؤّمن  املصدرة 
الذي  االوكسجني  كونها  اسايس،  لبنان  يف 
يعطينا الحياة. علينا كذلك تطوير الصناعات 
املتعلقة  للتصدير  القابلة  الصغرية  الحرفية 
تعتمد  التي  واملعرفة  التكنولوجيا  بقطاع 
عىل الفكر، وهذا القطاع لديه قدرات هائلة 
يف  وستستمر  الواردات  تراجعت  لبنان.  يف 
الرتاجع، لذلك فان امليزان التجاري سيتحسن 
تراجع  اىل  نظرا  املدفوعات،  ميزان  وكذلك 
ان  علام  الصادرات،  وزيادة  الواردات  حجم 

الفرق هو لصالحنا.

■ هل يساعد رفع الدعم عىل تحسن ميزان 
املدفوعات؟  

رفع  من  سينتج  االمر  فهذا  بالتأكيد،   □

عصام شلهوب

إقتصاد


