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القصار لـ«الجمهورية» :نقبل بتصحيح األجور سنويا ً في وضع
طبيعي
جرٌدة الجمهورٌة

ج ّدد رئٌس الهٌئات االقتصادٌة الوزٌر السابق عدنان القصار التأكٌد على أن إقرار السلسلة
سٌؤدي الى نتائج كارثٌة على أصحاب العمل والعمال على حد سواء .ودعا فً حدٌث الى
«الجمهورٌة» الى اعتماد لغة الحوار الب ّناء ،محذراً من أن اقرار السلسلة سٌؤدي الى
اختالالت كبٌرة وانعكاسات خطٌرة بٌن رواتب القطاع العام والقطاع الخاص الذي ٌمتاز
بالكفاءة واالنتاجٌة العالٌة.
Error

• أَتى يتّهًىٌ ثبنضغظ ػهً انحكىيخ نًُغ تحىَم عهغهخ انشتت وانشواتت انً يجهظ
انُىاة .والحظُب فٍ عُبق تظبهشاد هُئخ انتُغُق انُقبثُخ وجىد تهجى ػهً انهُئبد
االقتصبدَخ واػتصبيبد أيبو يشاكض تشتجظ ثأػًبنهب .كُف تشدّوٌ؟
 ٔؾٓ ربس٠خٕب ِؼشٚفٌٚ ،ذٕ٠ب ؽشص دائُ ِٚزٛاصً ػٍ ٝاٌّصٍؾخ اٌٛغٕ١خ ِٚصٍؾخ االلزصبداٌٛغٕٚ ،ٟوزٌه ِصبٌؼ اٌطجمخ اٌؼبٍِخٚ ،السّ١ب أٔ ُٙأثٕبإٔب ِٚشوض اٌمٛح األسبس١ٌّّ ٟضاد ٌجٕبْ
االلزصبد٠خ ٚاٌزّٕ٠ٛخ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌؾعبس٠خٚ .ػٍ ُٙ١أْ ٠ززوشٚا ِٓ اٌز ٞألشّ ص٠بدح غالء اٌّؼ١شخ
ؽّٕ١ب وبٔذ أعٙضح اٌذٌٚخ ِشٌٍٛخ ػٓ اٌؼًّ ف ٟأٚط اٌؾشة األٍ٘١خ اٌز ٟػبِٕٔٙ ٝب اٌشؼت
اٌٍجٕبٔ ٟوض١شا.
• يب يذي ػالقخ انهُئبد االقتصبدَخ ثًب َجشٌ يٍ يًبطهخ فٍ يهف انغهغهخ؟

 ٔؾٓ ٔم َٛثذٚسٔب ِٚب  ٗ١ٍّ٠ػٍٕ١ب ٚاعجٕب ٌزٛظ١ؼ اٌصٛسح ػٍ ٝؽم١مزٙبِٚ ،ب سزئٚي اٌ ٗ١األِٛس ِٓٔزبئظ وبسص١خ ػٍ ٝأصؾبة اٌؼًّ ٚاٌؼّبي ػٍ ٝؽذ سٛاء فِ ٟب ٌ ٛرُ الشاس اٌسٍسٍخٔ .ؤًِ أْ
رؤخز اٌؾىِٛخ اٌّٛلف اٌز ٗ١ٍّ٠ ٞػٍٙ١ب اٌٛاعت.
• يب تصىسكى نهًخشج انحم فٍ هزا انًهف؟
 ٌ١س ٕ٘بن ؽً س ٜٛرؾى ُ١اٌؼمً ٚاٌؾٛاس اٌجٕبء ث ٓ١أغشاف اإلٔزبط اٌضالصخ ،أ ٞاٌؾىِٛخ ٚأصؾبةاٌؼًّ ٚاٌؼّبئٚ .ؾٓ ٔؾزشَ ؽش٠خ اٌزؼج١شٔٚ ،ؼ ٟاٌظٍُ اٌزٚ ٞلغ ػٍ ٝاٌّٛظف ِٓ ٓ١اٌمطبع اٌؼبَ
ثسجت رّ١١ض ثؼط اٌفئبد ِٕ ُٙثض٠بداد وج١شح أدّد اٌ ٝاخزالي وج١ش ف ٟاٌسٍُ اٌٛظ١ف .ٟػٍٕ١ب أْ
ٔغٍس اٌ ٝغبٌٚخ اٌؾٛاس ٌٛظغ األسس ٚاٌزفبُ٘ ػٍ ٝو١ف١خ رصؾ١ؼ ٘زا اٌخًٍ اٌز ٞؽذس ثسجت
رسشّع اٌؾىِٛخ ٚارخبر٘ب إلعشاءاد غ١ش ِذسٚسخ إٌزبئظ ٚاٌزذاػ١بد.
أٔب ِزؤوذ أْ ٕ٘بن اٌىض١ش ِٓ إٌمبغ اٌّشزشوخ ث ٓ١اٌ١ٙئبد االلزصبد٠خ ٚاٌ١ٙئبد اٌؼّبٌ١خ .ارا وبٔٛا
٠شى ِٓ ْٛاٌفسبد ٚا٘ذاس اٌّبي اٌؼبَ ،فٕؾٓ أٚي ِٓ ٕ٠بد ٞثزٌهٔٚ ،صشّ ػٍ ٝاٌجذء ثبإلصالػ
اٌفؼٍٚ ٟاٌغزسٌٍ ٞؾذ ِٓ اٌخسبئش اٌٙبئٍخ ػٍ ٝااللزصبد اٌٛغٕٚ ،ٟاٌز٠ ٟذفغ صّٕٙب أصؾبة
اٌؼًّ ٚاٌّٛاغٕ ْٛػٍ ٝؽذ سٛاء.
ً٘ ِٓ اٌّؼمٛي اسزّشاس ا٘ذاس اٌّبي اٌؼبَ ثبٌشىً اٌؾبٌ ٟفِ ٟخزٍف اداساد اٌذٌٚخ؟ ٠ ً٘ٚؼمً
أْ ٠سزّش اٌؼغض اٌّبٌ ٟف ٟلطبع اٌىٙشثبء ثبٌزفبلُ ف ٟاٌٛلذ اٌز ٞرزشاعغ ف ٗ١اٌخذِبد
ٚاٌزمذّ٠بد فٚ ٗ١ف ٟغ١شٖ ِٓ لطبػبد اٌجٕ ٝاٌزؾز١خ؟ ٌمذ رؤخشٔب وض١شا ف ٟرٕف١ز اإلصالؽبد ٚاٌزٟ
وبْ ٠غت أْ ٠جذأ ِٕٙب ِئرّش ثبس٠س األٚيٌٚ ،ىٓ ِغ األسف ٌُ ٕ٠فز شٟء ِٕٗ سغُ أؼمبد ثبس٠س
اٌضبٔٚ ٟاٌضبٌش ٚرؼبلت اٌؾىِٛبد.
فٍٕؼزّذ ٌغخ اٌؾٛاس اٌجٕبء ٌالرفبق ػٍ ٝرٕف١ز اإلصالػ ثبٌزضآِ ِغ اٌض٠بدح ف ٟاإلٔزبط ٚاإلٔزبع١خ ثغ١خ
أْ رى ْٛأ٠خ ص٠بداد ٠زؾصً ػٍٙ١ب اٌّٛظف ٘ ٟص٠بداد ؽم١م١خ ال ص٠بداد ١ّ٘ٚخ ٠زآوٍٙب اٌزعخُ ِٓ
عبٔت ٚاٌعشائت ٚاٌشس ِٓ َٛعبٔت آخش.
• فٍ حبل أقّشد عهغهخ انشتت وانشواتت فًٍ انًتىقغ أٌ تصجح انشواتت فٍ انقطبع
انؼبو أكثش يٍ سواتت انقطبع انخبص .كًًثهٍُ نهقطبع انخبص كُف عتتؼبطىٌ يغ
انًىضىع؟ وهم عُغتتجغ رنك صَبدح سواتت نهقطبع انخبص؟
 ثبٌفؼً ،س١ئد ٞالشاس اٌسٍسٍخ اٌ ٝأؼىبسبد خط١شح ٚاخزالي وج١ش ث ٓ١سٚارت اٌمطبػ ٓ١اٌؼبَٚاٌخبص ،ػٍّب أْ األخ١ش ّ٠زبص ثبٌىفبءح ٚاإلٔزبع١خ اٌؼبٌ١خ ػٍ ٝػىس اٌٛظغ ف ٟاٌمطبع اٌؼبَ ثصٛسح
ػبِخٚ .األِش ال ٠مزصش ػٍ ٝاٌشٚارت ،ألْ االخزالي س١ص١ت أ٠عب اٌزمذّ٠بد ِٓ اٌزؼ٠ٛعبد
ٚاالِز١بصاد االعزّبػ١خٚ ،اٌز ٟ٘ ٟأصال ٌصبٌؼ ِٛظف ٟاٌمطبع اٌؼبَ ،فّب ثبٌه ٌ ٛرؼّك ٘زا
االخزالي فِ ٟب ٌ ٛألشّد سٍسٍخ اٌشرت ٚاٌشٚارت ثبٌشىً اٌّطشٚػ.
• نًبرا ال تقجهىٌ ثئقشاس غالء يؼُشخ نهقطبع انخبص عُىَب اعتُبدا إنً يؤشش انغالء؟
 ِٓ ؽ١ش اٌّجذأ ال ِبٔغ ٌذٕ٠ب ف ٟؽبي وبٔذ اٌظشٚف غج١ؼ١خ ٚػبد٠خٌٚ .ىٓ اٌظشٚف االسزضٕبئ١خاٌزّ٠ ٟش ثٙب االلزصبد اٌ َٛ١رسزذػ ٟاٌزشٚ ٞٚػذَ اٌزسشع ٚاٌذساسخ اٌّزؤٔ١خ أل٠خ اعشاءاد فٟ
اغبس ِٓ اٌؾٛاس اٌذائُ ثِ ٓ١خزٍف ل ٜٛاإلٔزبط.

• تغتأَف انهُئبد االقتصبدَخ نقبءاتهب يغ انحكىيخ األعجىع انًقجم .ػهً أٌ أعبط
عتغتكًم انهُئبد هزا انحىاس؟ وهم تضغ ششوطب ػهً اعتًشاسَته؟
 ٔؾٓ ػٍ ٝاسزؼذاد دائُ ٌٍؾٛاس ِٓ د ْٚأ٠خ ششٚغ ِسجمخ ،خصٛصب ٌٍزفبُ٘ ثشؤْ آٌ١بد رصؾ١ؼاألخطبء اٌز ٟأدّد اٌِ ٝب آٌذ اٌ ٗ١األِٛس اٌٚ ،َٛ١االٔطالق ِٓ رٌه ٌٛظغ األسس اٌسٍّ١خ إلػطبء
وً صبؽت ؽك ؽمٗ.
• هم ال تضال انهُئبد االقتصبدَخ تثق ثبنحىاس وثأٌ يب عُخشج ػُه نٍ َكىٌ حجشا ػهً
وسق؟
 ٔؾٓ ٔئِٓ ثبٌؾٛاس غش٠مب ٚؽ١ذا ٌٍٛصٛي اٌ ٝاٌؾٍٛي اٌز ٟرشظ ٟاٌغّ١غٔٚ .ؤًِ ِٓ وً ِٓاٌؾىِٛخ ١٘ٚئخ اٌزٕس١ك إٌمبث١خ اٌزؼبِ ْٚؼٕب ٌٍؾذ ِٓ ارسبع اٌٛٙح اٌز ٟرٌٛذد ػٓ أصِخ اٌضمخ،
خصٛصب ٚإٔٔب فِ ٟشوت ٚاؽذ ٠ٚغت أْ رى ْٛاٌّصٍؾخ اٌٛغٕ١خ اٌؼٍ١ب ٘ ٟاٌغبِغ اٌّشزشن ٌٕب
عّ١ؼب.
ٔٚزطٍغ اٌ١٘ ٝئخ اٌزٕس١ك إٌمبث١خ ٚاٌؾ٠ٛ١خ اٌزٌّ ٟسٕب٘ب ِٓ لجً اٌّؾزغ ٓ١أللٛي ٌ ُٙإٔٔب
ثؾبعخ اٌِ ٝضً ٘زٖ اٌؾ٠ٛ١خ ٌٕؼًّ ِؼب ػٍ ٝرىش٠س اإلصالػ اٌفؼٍٚ ،ٟإلػالء اٌصٛد ٌزؼض٠ض
أسس األِٓ ٚاالسزمشاس اٌعشٚسٌ ٓ١٠زؾم١ك إٌٌّ ٛزؾس ٓ١األٚظبع اٌّؼ١ش١خٌٕٚ ،عغ ِؼب ِشرىضاد
إٌٛٙض ٔؾ ٛاٌّسزمجً اٌزٔ ٞش٠ذٖ ٔٚزّٕبٖ ألثٕبئٕب عّ١ؼب.

