
• كي���ف دخ���ل عدن���ان الق�ص���ار ع���امل 
الأعم���ال؟ كي���ف كان���ت البداي���ة، وكي���ف 

ي�صف اإجنازاته اليوم؟
- كن���ت يف التا�ص���عة ع�رشة ح���ن بداأت 
العم���ل التج���اري يف ع���ام 1949 يف مكتب 
�ص���غري من مبنى الق�صار يف مقابل اجلامع 
العم���ري. ومن ثم كان���ت النقل���ة النوعية 
ع���ام 1954، ح���ن قم���ت برحلت���ي الأوىل 
اإىل ال�ص���ن ودخل���ت من خالله���ا اإىل عامل 
التج���ارة الدولي���ة. ت���ال ذل���ك التو�ّص���ع يف 
الأعم���ال وحي���ازة م����رشف فرن�ص���بنك م���ع 
�ص���قيقي عادل عام 1980 والذي اأ�ص���بح 
جمموعة فرن�ص���بنك امل�رشفية، حيث عملنا 
عل���ى تطوي���ر املجموعة ومنوه���ا يف لبنان 
وتو�صيع عملها على ال�صعيدين الإقليمي 

والدويل.
اإجنازات���ي  اإىل  اأنظ���ر  اأن  يل  كان  واإذا 
اليوم، والتي ح�ص���دتها بالتعب وال�ص���ر 
واملثابرة، ميكنني اأن ا�ص���تخل�ص عرتن 
اأ�صا�صيتن، اأولهما اأنه لي�صت هناك طريق 
طويل���ة ول �ص���عبة ملن يعرف م���اذا يريد 
ويتقدم ببطء من دون ا�صتعجال لتحقيقه، 
والعل���م  وال�ص���تقامة  بالق���درة  مت�ص���لحا 
واخلرة وطول البال. والعرة الثانية التي 
طامل���ا ا�صتخل�ص���تها وعملت به���ا هي اأن 
النجاح احلقيقي والقابل للدوام ل يعر يف 
امل�صالك املوجودة اأ�صال، بل اإنه يف الروؤية 
لفتح الطرق وال���دروب اجلديدة وحتقيق 

القيمة امل�صافة والزيادات النوعية.
• مت���ى ب���داأت العمل يف ال�ص���اأن العام 
يف املج���ال القت�صادي، م���ن رئا�صة غرفة 
ب���ريوت اإىل رئا�صة الهيئ���ات القت�صادية 

واملواقع الأخرى التي �صغلتها؟
- لق���د كان���ت يل قب���ل رئا�ص���ة غرف���ة 
التج���ارة وال�صناع���ة والزراع���ة يف ب���ريوت 
وجب���ل لبن���ان ع���دة حمط���ات اأخ���رى. فقد 
انتخبت يف عام 1958 ع�صوا يف جمعية جتار 
ب���ريوت، وكنت حينها يف بداية امل�صوار يف 
ع���امل التج���ارة والأعمال. وبع���د عامن من 
ذل���ك انتخبت اأمين���ا عاما له���ذه اجلمعية. 
ومن ثم تر�صحت يف انتخابات الغرفة التي 

جرت عام 1972 وفزت مبن�صب رئا�صتها 
الذي بقيت اأ�صغل���ه لغاية عام 2005. كما 
كنت قب���ل ذلك، قد عين���ت اأول اأمن عام 
ل� "الهيئ���ات القت�صادية" الت���ي اأ�ص�صها 
ال�صي���خ بطر�ص اخلوري ع���ام 1965، ومن 
ث���م ع���ادت اإيّل رئا�صته���ا بع���د انتخاب���ي 
رئي�صا للغرفة ولغاي���ة اليوم، حيث عملت 
عل���ى تفعيلها لتجم���ع �رشائ���ح وا�صعة من 
اجلمعي���ات واملوؤ�ص�صات املمثلة واملعنية 

بالقطاع اخلا�ص اللبناين.
وتولي���ت من�صب نائ���ب رئي�ص جمل�ص 
الحت���اد العام لغ���رف التج���ارة وال�صناعة 

والزراع���ة للب���الد العربي���ة منذ عام 
1972 لأكرث من ثالثن عاما، حيث 
�صعي���ت ب�صكل م�صتم���ر مع زمالئي 
رجال الأعمال العرب لإزالة العقبات 
والقيود التي تواجه حركتي التجارة 
وال�صتثم���ار ب���ن الب���الد العربي���ة 
متهي���دا لتحقيق طموحن���ا بال�صوق 
ح���زت  كم���ا  امل�صرتك���ة.  العربي���ة 
من�صب رئا�ص���ة هذا الحتاد للفرتة 
انتخاب���ي  ليع���اد   ،1999 –  1997
رئي�صا ل���ه منذ الع���ام 2005 لغاية 
الآن، بع���د اأن مت التجدي���د يل ثالث 
مرات متتالية منذ ذلك احلن. واأنا 
اأعت���ز باملقر ال���ذي �صّيدته لالحتاد 
يف ب���ريوت ومّت افتتاحه عام 2008 
العربي  بيت���ا لالقت�ص���اد  لي�صب���ح 
وقبل���ة اأنظار رج���ال الأعمال العرب 

والدولين.
كما فزت مبن�ص���ب رئا�صة غرفة 

مل���دة   1999 ع���ام  يف  الدولي���ة  التج���ارة 
عام���ن، حيث اإنن���ي رجل الأعم���ال العربي 
الوحي���د ال���ذي ا�صتطاع اأن ي�ص���ل اإىل هذا 

املركز الدويل الرفيع. 
ال�صلط���ة  يف  جتارب���ك  كان���ت  • كي���ف 
عندما ت�صلم���ت حقائب وزارية يف اأكرث من 

حكومة؟
�ص���اء دول���ة الرئي����ص عم���ر كرامي لدى 
تاألي���ف احلكوم���ة ع���ام 2005 اأن ي�صمني 
اإليه���ا، فت�صلمت حقيب���ة وزارة القت�صاد 
احلكوم���ة  عم���ر  اأن  ورغ���م  والتج���ارة. 
الت���ي �صغل���ت فيها ه���ذا املن�ص���ب كان 

ق�ص���ريا، غري اأنن���ي عملت بن�ص���اط، واأعتز 
بال�صرتاتيجي���ة الت���ي و�صعته���ا وب���داأت 
تنفيذها خالل تلك الف���رتة، والتي ركزت 
القطاع���ن  ب���ن  التع���اون  زي���ادة  عل���ى 
العام واخلا�ص، واإتاح���ة كافة الت�صهيالت 
املعّززة لدور القطاع اخلا�ص. كما �صغلت 
م���ن جديد من�ص���ب وزير دول���ة يف حكومة 
الوف���اق الوطني للف���رتة 2009 – 2011، 
حيث عمل���ت عن ق���رب مع فخام���ة رئي�ص 
اجلمهورية ورئي�ص جمل����ص الوزراء لإجناز 
عدد م���ن اخلط���ط والرام���ج القت�صادية 
للملف���ات التي مت تكليف���ي بها مع غريي 

م���ن ال���وزراء. واأذك���ر اأنن���ا جنحن���ا يف تلك 
الف���رتة يف اعتم���اد الأ�صل���وب الراغماتي 

ملقاربة ال�صوؤون القت�صادية بفعالية.
ول اأخف���ي ����رشا حن اأق���ول اأنني وجدت 
نف�ص���ي خالل جتربت���ي يف ال�صلطة يف اأجواء 
بع����ص  الغريب���ة  بالبريوقراطي���ة  مثقل���ة 
ال�صيئ عل���ّي، مقارنة باملنهجي���ة العملية 
الت���ي تع���ّودت عليه���ا يف ع���امل القت�صاد 

والأعمال.
• كيف ينظر عدنان الق�صار اإىل العمل 

ال�صيا�صي يف لبنان؟
العمل ال�صيا�صي بالن�صبة يل لي�ص غاية 
بحد ذاته بل و�صيلة خلدمة وطني واإمنائه، 
وملمار�ص���ة قناعات���ي امل�صتقلة وتوظيف 
عالقات���ي  وكاف���ة  وطاقات���ي  اإمكانيات���ي 
العربية والدولي���ة على جميع امل�صتويات، 
�ص���واء كان���ت �صيا�صي���ة اأم اقت�صادية، يف 

�صبيل ذلك. 
• كي���ف ت�صف القط���اع امل�رشيف الذي 
اأركان���ه، وم���ا ه���و  م���ن  واح���دا  اأ�صبح���ت 

امل�صتقبل الذي تراه لهذا القطاع؟
القط���اع امل����رشيف الي���وم ه���و العامود 
الفق���ري لالقت�ص���اد اللبن���اين، وم���ن اأهم 
اأركان القط���اع امل����رشيف العرب���ي، وحت���ى 
الدويل، خ�صو�صا من حي���ث الثقة العالية 
التي يتمتع بها من كافة املراجع الدولية، 
ول�صيما بعد اأن حق���ق �صمودا واأداء باهرا 
جتاه الأزمة املالية العاملية التي انفجرت 

عام 2008 وطاولت �صظاياها معظم دول 
الع���امل واأكره���ا واأه���م امل�ص���ارف فيها. 
وقد جاء ذلك نتيج���ة لل�صيا�صات احلكيمة 
وال�صارم���ة يف اإدارة اجله���از امل�رشيف التي 
اعتمده���ا حاكم امل����رشف املركزي ريا�ص 
�صالم���ة، وتعاون���ت امل�ص���ارف اللبناني���ة 
جميعها مع���ه بتنفيذها ب�صفافي���ة عالية، 
وكذل���ك كح�ص���اد ل�صن���وات طويل���ة م���ن 
اخل���رة للم�ص���ارف اللبناني���ة يف احلد من 
املخاط���ر الت���ي رافقت الظ���روف ال�صعبة 

التي مر بها القت�صاد اللبناين. 
 • كيف كان���ت نتائج القط���اع امل�رشيف 
ع���ام 2012، وم���ا توقعات���ك للعام 

2013؟
مل يكن ع���ام 2012 عام���ا عاديا، 
ب���ل كان حاف���ال بالتحدي���ات ب�صبب 
الأحداث العاملي���ة وتداعيات الأزمة 
بالتزام���ن  العاملي���ة،  القت�صادي���ة 
ل  الت���ي  الإقليمي���ة  الأو�ص���اع  م���ع 
تزال ترتافق مع اأح���داث وتداعيات 
يف  وخ�صو�ص���ا  العرب���ي"،  "الربي���ع 
�صوريا. لكن التح���ّدي الأ�صعب كان 
يف م���ا ج���رى عندن���ا، ل�صيم���ا خ���الل 
ف���رتة ال�صي���ف، م���ن اأح���داث اأمنية 
وقط���ع للطرق���ات، واأّدت اإىل تراجع 
غالبي���ة  يف  القت�ص���ادي  الن�ص���اط 
القطاعات، وبالتايل، يف معدل النمو 
الذي يتوق���ع األ يتج���اوز ن�صبة 2 يف 
املئ���ة يف نهاي���ة العام احل���ايل. ويف 
ظ���ل هذه الأجواء اتخ���ذت امل�صارف 
اللبناني���ة �صيا�صات ح���ذرة، وعملت 
على الرتكيز على املحافظة على ا�صتقرار 
بغي���ة  النفق���ات  وتقلي����ص  الإي���رادات 
ال�صتمرار بتحقيق الأرباح. ولكن، رغم كل 
ذلك، وم���ا رافقه من �صعوب���ات، ا�صتطاع 
القط���اع امل����رشيف اأن يحقق مع���دلت منو 
واأرب���اح مر�صي���ة. و�صجل���ت املوج���ودات 
امل�رشفية زي���ادة بن�صبة �صنوي���ة قدرها 7 
يف املئة بنهاي���ة ت�رشين الأول 2012 لتبلغ 
نحو 149 ملي���ار دولر، بالتزامن مع زيادة 
ممتازة، قيا�ص���ا بالظروف واأداء امل�صارف 
الدولي���ة، يف حجم الت�صليف���ات التي بلغت 
ن�صبة %10. كما �صجلت زيادة بن�صبة 7 يف 
املئة يف اأرباح اأكر 12 م�رشفا والتي بلغت 

1.2 مليار دولر لالأ�صهر الت�صعة الأوىل من 
ع���ام 2012. ومن املنتظر اأن ي�صتمر الأداء 
اجلي���د للم�صارف اللبناني���ة للعام 2013، 

واأن مت�صي بالتو�صع حمليا ودوليا. 
• م���ا ه���ي ال���دول الت���ي اأن�ص���اأت م���ع 
قيادتها ال�صيا�صية والقت�صادية عالقات 

مميزة؟
من ال�صعب حتديد الأمر بتعداد الدول، 
اأول لأنه���ا عدي���دة، وثاني���ا لأن امل�صاأل���ة 
لي�صت بالعدد، بل بالأثر الذي جنحنا بحمد 
اهلل يف ر�صمه لرف���ع �صورة بالدنا. وبطبيعة 
احل���ال، وبحكم موقع���ي كرئي�ص ملجموعة 
فرن�صبنك وللهيئ���ات القت�صادية واحتاد 
الغ���رف العربي���ة، وغريه���ا م���ن املراك���ز 
فق���د ن�صج���ت خ���الل تنقالت���ي وجولت���ي 
الكثري من العالقات م���ع كبار امل�صوؤولن 

وال�صخ�صيات العربية والدولية. 
• م���اذا ينق�ص القت�صاد اللبناين لكي 

ي�صبح اقت�صادا مزدهرا؟
م���ن املوؤ�صف حق���ا اأن مو�صوع الإ�صالح 
يف لبنان يكاد يك���ون �صبه م�صتحيل. وهل 
يعق���ل اأن يعق���د باري����ص الأول والث���اين 
والثال���ث والت���ي �صاركن���ا فيه���ا جميعها 
وُوعدنا باإ�صالح���ات �صاملة ومتعددة على 
خمتل���ف امل�صتوي���ات، وح�صل���ت الدول���ة 
عل���ى التمويل والئتم���ان عل���ى اأ�صا�صها، 
فيم���ا مل يتم اإح���داث اأي تقدم يف اأي جمال 
م���ن جم���الت الإ�صالح املطلوب���ة، بل على 
العك�ص �صهدن���ا زيادات متتالية ومتوالية 
يف اله���در والإنف���اق غري املنت���ج، مبا اأّدى 
اإىل تنامي وتراكم الدين العام حتى و�صل 
الآن اإىل عتبة 56 مليار دولر، بالتزامن مع 

الرتدي يف اخلدمات العامة.
• م���ا هي اأحالم عدنان الق�صار بعد كل 

ما حققه حتى اليوم؟
اأحم���د اهلل اأنن���ي حققت م���ن زمني جميع 
طموحات���ي، بل واأكرث منها عل���ى ال�صعيد 
ال�صخ�ص���ي. اأم���ا طموحاتي الأه���م، والتي 
ت�صغ���ل ب���ايل حق���ا، فه���ي اأن اأرى بل���دي 
يع���ود اإىل الطريق ال�ص���وّي والطبيعي من 
ال�صتق���رار الأمني،  حي���ث تفر�ص الدولة 
هيبته���ا و�صلطته���ا على كام���ل اأرا�صيها، 
ننع���م  اأن  الأهمي���ة،  وبنف����ص  وكذل���ك، 

بال�صتقرار الجتماعي. 

عدنان القصار..هذه قصتي مع الحياة منذ العام 1949
قصة نجاح..بهذه الكلمات 
يمكن اختصار مسيرة رجل 
اقتصادي غير عادي، دخل 

مجاالت العمل في الشأنين 
العام والخاص وحّقق فيهما 

انجازات قّلما حققها رجل آخر. 
انها سطور في حياة عدنان 
القصار، االسم الذي لم يعد 

يحتاج الى اية اضافة للتعريف 
به... القصار يروي لملحق 

»المال واالعمال«، المسار الذي 
قطعه قبل أن يستقر على 

القمة.

في بداية المشوار مع شريكة حياته وابنتهما روال 
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القصار .... االب

الجّد مع حفيده عدنان جونيور 

29  العدد  532   الجمعة  14  كانون األول   2012  

eva.abihaydar@ 
aljoumhouria.com

ايفا ابي حيدر

جمهورية المال واألعمال


