القصار لـ :هجرة الرسامٌل العربٌة من لبنان أمر فً غاٌة الخطورة
رئٌس الهٌئات االقتصادٌة اللبنانٌة ٌحذر السٌاسٌٌن اللبنانٌٌن من «التمادي فً تضٌٌع الفرص»
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بٌروت :ثائر عباس
دعا رئٌس الهٌئات االقتصادٌة اللبنانٌة عدنان القصار السٌاسٌٌن اللبنانٌٌن إلى التوافق على الوفاء باالستحقاقات الدستورٌة ،فً
إشارة إلى انتخابات رئاسة الجمهورٌة المعطلة منذ أكثر من سنة ،محذرا إٌاهم من «التمادي فً تفوٌت الفرص» .وأخذ علٌهم
أنهم ٌغلبون المصالح الضٌقة على المصلحة الوطنٌة» .وحذر القصار فً حوار مع «الشرق األوسط» من أن هجرة الرسامٌل
العربٌة من لبنان « فً غاٌة الخطورة ،ألن لبنان جزء محوري من المنظومة العربٌة ،واقتصاده مرتبط إلى حد كبٌر بها».
وفٌما ٌؤتً نص الحوار:
> ما أسباب «الصرخة» التً تطلقها الهٌئات االقتصادٌة؟
 هدفنا التحذٌر من التمادي فً تفوٌت الفرص على االقتصاد اللبنانً الذي ٌتحمل أكثر من طاقته بسبب عدم توافق السٌاسٌٌنعلى الوفاء باالستحقاقات الدستورٌة ،واإلمعان فً التجاذبات السٌاسٌة التً تنعكس حكما على األوضاع االقتصادٌة على جمٌع
المستوٌات ،كما تنعكس على المواطن العادي فً حٌاته الٌومٌة وفً رزقه ومعٌشته ،ناهٌك بالتراجع المستمر فً كفاءة
الخدمات العامة.
> ما مآخذ االقتصادٌٌن على السٌاسٌٌن؟ وما المطلوب من هإالء القٌام به من أجل معالجة الوضع؟
 المؤخذ األهم هو أنهم ٌغلبون المصالح الضٌقة على المصلحة الوطنٌة ،التً تقتضً توفٌر االستقرار السٌاسً والحٌاةالسٌاسٌة الطبٌعٌة .أما من الناحٌة االقتصادٌة ،فنحن قلقون من غٌاب الرإٌة االقتصادٌة ،التً نرى أنها ضرورٌة جدا إلدارة
االقتصاد والعبور به إلى متطلبات القرن الحادي والعشرٌن .وأنا أتساءل لمصلحة مَن استمرار حالة التعطٌل التً تتفاقم ٌومًا
بعد ٌوم؟ ومن هو المستفٌد من هذا الوضع؟

والمطلوب أن ٌضعوا خالفاتهم جانبا ،وٌنكبوا على الشإون االقتصادٌة والحٌاتٌة ،بإقرار وتنفٌذ استراتٌجٌة للتنمٌة واإلصالح.
وأنا أعتقد ،ال بل أجزم أنه ال ٌزال أمامنا فرصة تارٌخٌة ،وعلٌنا أن ال نفوّ تها.
> كٌف ترون الوضع المالً للبنان؟
 إن دقة الوضع المالً تطرح جملة تحدٌات .فعجلة االقتصاد بالكاد تدور ،حٌث ٌتوقع أن ٌنمو الناتج المحلً اإلجمالً بنسبة 2.5فً المائة فً العام الحالً  .2015والدٌن العام الذي شكل نسبة  134فً المائة من الناتج المحلً اإلجمالً بنهاٌة عام
 ،2014وصل إلى  69.43ملٌار دوالر بنهاٌة مارس (آذار)  ،2015وكلفته تشكل نسبة  40فً المائة من إٌرادات الدولة.
وٌخشى من ارتفاع هذه التكلفة فٌما لو اتخذت الوالٌات المتحدة سٌاسة نقدٌة متشددة ،وهو احتمال وارد إلى حد كبٌر ،لما
سٌكون لذلك من انعكاسات على الفوائد واستحقاقاتها.
> أٌهما أخطر على لبنان الٌوم؛ الوضع االقتصادي  -المالً ،أم الوضع السٌاسً  -األمنً؟
 بالطبع الوضع السٌاسً  -األمنً هو األخطر .فاالضطراب السٌاسً ٌولد ثغرات ٌمكن أن تنعكس على الوضع األمنً .وهمامعا ٌشكالن خطرا حقٌقٌا على الحٌاة االقتصادٌة واألوضاع المالٌة للدولة .ونحن فً لبنان مررنا بالكثٌر من التجارب الصعبة،
واستطعنا تجاوزها ،ال بل تحوٌلها إلى فرص حقٌقٌة ،عندما غلبنا المصلحة الوطنٌة العلٌا ،واتخذنا من الوفاق الوطنً خٌارا
استراتٌجٌا لنا .فالوحدة الداخلٌة هً حائط الصد المنٌع تجاه جمٌع التحدٌات ،مهما عظمت ،ومهما كان نوعها.
> ما تقٌٌمك لهجرة الرسامٌل العربٌة من لبنان؟ وكٌف ٌمكن إعادتها؟
 تقٌٌمً أنها فً غاٌة الخطورة ألن لبنان جزء محوري من المنظومة العربٌة ،واقتصاده مرتبط إلى حد كبٌر بها .والمشكلة أنهذه الظاهرة تهجر معها فرص االستثمار وفرص العمل فً لبنان .أما بشؤن كٌفٌة إعادتها ،فالمسؤلة لها جانبان؛ األول ٌتعلق
بؤهمٌة تعزٌز االستقرار السٌاسً ،بدءا بالوفاء بؤهم استحقاق دستوري ،أال وهو انتخاب رئٌس للجمهورٌة ،بما ٌعكس حصول
التوافق السٌاسً المطلوب بٌن جمٌع األفرقاء السٌاسٌٌن .وبالطبع ،التوافق السٌاسً ٌعطً إشارات إٌجابٌة جدا تعزز الثقة،
وتنفض عنا غبار التجاذبات الجانبٌة ،وتنعكس على كل المستوٌات ،وأهمها المستوى االقتصادي.
ومن ناحٌة ثانٌة ،أستطٌع أن أجزم بؤن التخلً عن الفرص فً المرحلة الحالٌة خطؤ جسٌم ،ألن لبنان مقارنة بالمنطقة المشتعلة
من حولنا ٌعتبر واحة آمنة .وال أقول ذلك من دوافع عاطفٌة ،بل انطالقا من معطٌات واقعٌة .وعندما ننفض عنا الضباب
المحٌط بالمتاهات الداخلٌة الجانبٌة ،نجد أن هناك الكثٌر من الفرص رغم كل ما ٌقال وٌشاع .فالنشاط االقتصادي فً لبنان ،كما
المالٌة العامةٌ ،ستفٌد كثٌرا من الهبوط الحالً فً سعر النفط .ولدٌنا مجاالت واعدة جدا ،خصوصا فً المشروعات المرتبطة
باالقتصاد المعرفً وتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ،ال سٌما أن وزارة االتصاالت فً لبنان ستطلق قرٌبا مشروعا
استراتٌجٌا لتطوٌر البنٌة التحتٌة لالتصاالت فً إطار الرإٌة لعام  ،2020مما سٌحرز تقدما كبٌرا فً كفاءة االتصاالت ،التً
أصبحت العامل األساسً للتنمٌة والتقدم فً العالم من دون أي منازع .ونحن نرى فرصا هائلة ستتولد بفضل هذا المشروع،
خصوصا أن لبنان ٌمتاز بدٌنامٌة قطاع الخدمات ،وبالطاقات الواعدة للشباب المتخصصٌن بمختلف فروع العلوم الحاسوبٌة
والرقمٌة .كما أن هناك الكثٌر من المجاالت والفرص المتنوعة األخرى فً قطاعات الصناعات التحوٌلٌة ،كما فً الزراعة
النوعٌة ،وفً مجال العقار الذي ٌتمتع بفرص ممٌزة ال سابق لها.
> كٌف تقٌم نتائج المإتمر األخٌر الصٌنً  -العربً فً بٌروت؟ وما النتائج التً تمخض عنها؟
 هذه المناسبة لها أهمٌة تارٌخٌة لسببٌن مهمٌن؛ أولهما أنها عقدت فً بٌروت احتفاال بمناسبة ذكرى مرور  60عاما علىتوقٌع أول اتفاق تجاري بٌن لبنان والصٌن فً عام  ، 1955الذي شكل سابقة ال مثٌل لها فً العالقات الدولٌة ،ألنه حدث قبل
االعتراف الرسمً للبنان بالصٌن الشعبٌة الذي تم فً ما بعد فً العام  .1971وقد نجح هذا االتفاق الفرٌد من نوعه فً توفٌر
فرص هائلة لتعزٌز التعاون االقتصادي والتجاري بٌن الصٌن ولبنان ،وكذلك مع سائر الدول العربٌة عبر لبنان ،الذي فتح
أبواب التسوٌق أمام جمٌع منتجات الصٌن ،ال فً لبنان فحسب ،بل كذلك فً جمٌع البالد العربٌة ،من السعودٌة إلى الكوٌت إلى
غٌرها من دول الخلٌج العربٌة.
والسبب الثانً ٌتصل بموضوع المإتمر وما ٌجسده شعاره« :بناء حزام اقتصادي لطرٌق الحرٌر» ،من طموحات تستهدف
إحٌاء طرٌق الحرٌر القدٌم ،واالرتقاء به وتوسٌعه برا وبحرا إلى مستوى حداثة القرن الحادي والعشرٌن .وقد استقطب
المإتمر مشاركة  700شخصٌة من رجال األعمال وشخصٌات رسمٌة من المسإولٌن الحكومٌٌن الصٌنٌٌن والعرب واللبنانٌٌن.
وكانت نتائجه باهرة على عدة مستوٌات .فقد لمسنا انطباعات إٌجابٌة جدا ورائعة للمشاركٌن عن لبنان ،ونحمد هللا أن الجهود
التً بذلناها فً سبٌل تنظٌمه القت استحسانا كبٌرا ،ونجحت فً نشر صورة الئقة عن لبنان وروعته وإمكانٌاته وأهمٌته
االستثمارٌة فً شتى المجاالت والقطاعات.
> كٌف ترى العالقات االقتصادٌة بٌن الصٌن والدول العربٌة ،وما أفق ومجاالت تطوٌرها؟
 خالل العقد األخٌر شهدت العالقات االقتصادٌة بٌن الصٌن والدول العربٌة قفزة نوعٌة كبٌرة ،حٌث باتت الصٌن الشرٌكالتجاري األول لمعظم الدول العربٌة .وتضاعف حجم التبادل التجاري عشرات المرات من نحو  25ملٌار دوالر قبل عقد من
الزمن إلى ما ٌقارب  240ملٌار دوالر عام  ،2014ومن المتوقع أن ٌصل إلى  300ملٌار دوالر فً العام الحالً  .2015وأنا

أرى أن العالقات بٌن الصٌن والعالم العربً ستندفع وتتطور بشكل استراتٌجً إلى مستوٌات تارٌخٌة جدٌدة على كل
المستوٌات ،بفضل المشروع الطموح للصٌن لبناء حزام اقتصادي لطرٌق الحرٌر .فهذا المشروع ٌستهدف تطوٌر الشراكة
االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة االستراتٌجٌة مع الدول على طول الحزام البري والطرٌق البحري الذي ٌعتبر العالم العربً
جزءا منهما.
> ما الذي ٌمٌز االقتصاد الصٌنً؟ وما الذي جذبك إلى هذا العالم فً البداٌة؟
 االقتصاد الصٌنً ٌمتلك إمكانٌات هائلة ،وسوقه المترامٌة أصبحت قبلة أنظار االقتصاد العالمً .والصٌن الٌوم هو البلد األولعالمٌا فً التصدٌر ،والثانً فً االستٌراد ،إلى جانب كونه ثانً أهم دولة مستثمرة فً العالم ،باستثمارات خارجٌة مباشرة
بلغت  266ملٌار دوالر عام  ،2014ناهٌك بؤهمٌته السٌاحٌة ،حٌث ٌقدر عدد السائحٌن الصٌنٌٌن بؤكثر من  120ملٌون سائح
سنوٌا .وأتذكر عندما ذهبت للمرة األولى إلى الصٌن قبل نحو  60عاما ،وكؤنه األمس فقط ،متحدٌا صعوبات السفر فً ذلك
الحٌن والحصار الخانق الذي كان مفروضا علٌها فً أوج زمن الحرب الباردة ،حٌث وجدتها عالما خالبا قائما بحد ذاته،
ٌنطوي على مجاالت ال متناهٌة من الفرص واإلمكانٌات .وأدركت منذ ذلك الحٌن أهمٌة الصٌن والصعود الحتمً لها إلى
مصاف كبرى االقتصادات العالمٌة .وعالقتً الشخصٌة أنا وأخً عادل مع الصٌن عزٌزة جدا علٌنا .وقد وطدنا عبر السنٌن
صداقات عظٌمة ووثٌقة نعتز بها .ولست أغالً حٌن أقول إن الصٌن بالنسبة لنا كانت مدرسة عظٌمة ،تلق ّنا منها فنون وقواعد
النجاح فً األعمال التجارٌة ،ومحورها الثقة واألمانة والصبر والعمل للخٌر والمنفعة المتبادلة.
> ما مشارٌعكم «الصٌنٌة» الحالٌة والمستقبلٌة؟
 لدى «فرنسبنك» مجموعة من المشارٌع التً تهدف إلى تقدٌم المنتجات والخدمات لعمالئنا المحلٌٌن الذٌن ٌتعاملون معالصٌن .من خدمات التحوٌالت المصرفٌة من وإلى المصارف المنافسة ،وتسهٌالت التموٌل التجاري ،وكذلك الخدمات
المصرفٌة وتقدٌم التموٌل الالزم للشركات الصٌنٌة واألفراد الذٌن لدٌهم تعامالتهم فً أسواقنا.

