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 [٢ من ١ [على االقتصاد اللبناني 2006 أضرار حرب تموز
 "انطباعية"االقتصادية لتنتج أرقاما  الحسابات السياسية اختلطت بالحسابات

 ! المزيد من المساعدات اتجاه إلى تضخيم قيمة األضرار المباشرة لكسب

تموز على األقتصاد اللبناني، وافتتح بازار  ضجة كبيرة أثيرت حول موضوع االضرار التي خلفتها حرب
موازنة دولة متحضرة تنتمي الى العالم األول وليس الى العالم  تفعة جدا تكاد توزايالمزايدات بأرقام مر
 واختلطت الحسابات السياسية بالحسابات االقتصادية لتنتج ارقاما اقل ما يقال. لبنان الثالث كما هي حال

  .فيها انها غير مبنية على قاعدة علمية
 تحقيق جنى نصر اهللا

 -ساكو بيكاريان . (كمال حمدان
 (االرشيف

 .شربل نحاس

 (األرشيف – أحمد منتش. (قصف جسر األولي
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 (االرشيف – سامي عياد. (وقصف مطار بيروت ...

على لبنان، وليس ما يشير الى ان الدولة اللبنانية اتخذت   الحرب االسرائيليةانقضى شهران على انتهاء
استيعاب ما جرى على المستوى االقتصادي وبعيدا عن التصريحات والمزايدات  الخطوات الالزمة باتجاه

 فما قصة! وال تسمن، بل تزيد في الطين بلة وتضاعف قيمة االنفاق الفردي بدل مهدئات التي ال تغني
  ألضرار؟ وكيف يمكن قراءتها من زاوية علمية؟ ا

خلفت الحرب . الخبيرين االقتصاديين شربل نحاس وكمال حمدان تحقيق في حلقتين يعرض لوجهة نظر
واذا كان تحديد . نوعين من االضرار، منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر االسرائيلية على لبنان

يتعلق النقاش  عملية حسابية بسيطة، فإن المسألة تبدو اكثر تعقيدا حينالخسائر المباشرة امر يخضع ل قيمة
على االقتصاد اللبناني، ما لم يتم  بتحديد قيمة الخسائر غير المباشرة التي من شأنها ان تخلف آثارا بليغة

في اي حال، فإن بعض . اي منها بعد في األفق تدارك االمر واستيعابه عبر خطط اقتصادية لم يلح
من السابق ألوانه الحسم بشأن فاتورة األضرار، سواء كانت  وساط االقتصادية المراقبة تعتبر انهاال

واعطاء فاتورة تحظى بدرجة من الدقة المقبولة احصائيا، علما انه جرى تداول  مباشرة او غير مباشرة،
استند  االعمار الذيبالنسبة الى الخسائر المباشرة، كان آخرها ما صدر عن مجلس االنماء و أرقام عدة

التفصيلية التي يملكها عن  الى مجموعة دراسات متراكمة حول كلفة االنشاءات البديلة انطالقا من الملفات
  . حمدان الطرق والجسور ومنشآت الطاقة والمياه وسواها وفق ما يؤكد

 مليار ٣،٦الى للعدوان حو وبلغ الرقم الصادر عن مجلس االنماء واالعمار في نهاية االسبوع الرابع
ابنية % ٦٠ الى ٥٠وطرقات، وبين  شبكات بنى تحتية من مياه وكهرباء % ٣٠دوالر وهو يتوزع بين 

قد تكون هذه التقديرات مقرونة ببعض المبالغة  ولكن. سكنية ومؤسسات تركز ثلثها في الضاحية الجنوبية
ديرات تكاد توازي اجمالي ان هذه التق" دقة الرقم الى برأي حمدان الذي يستند في تشكيكه في

عدا عن ان خطة اإلستثمار . في ذروة الحقبة االعمارية التي شهدها لبنان االستثمارالسنوي الخاص والعام
 سنة، قدرت ١٥صدرت عن مجلس االنماء واالعمار قبل اشهر من بدء العدوان بأفق  الحكومي التي

قيمة  من دون احتساب( مليار دوالر ١٨نحو قيمة االستثمار الحكومي المتراكم حتى تاريخه ب إجمالي
من الرأسمال العام  ، فهل يعقل ان يخسر لبنان في اربعة اسابيع سدس المخزون)االستمالكات العقارية

  ."الحكومي المتراكم عبر االجيال؟
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 [2  من١[ على االقتصاد اللبناني ٢٠٠٦أضرار حرب تموز 
 "انطباعية" ادية لتنتج أرقاماالحسابات السياسية اختلطت بالحسابات االقتص

 ! اتجاه إلى تضخيم قيمة األضرار المباشرة لكسب المزيد من المساعدات
تموز على األقتصاد اللبناني، وافتتح بازار  ضجة كبيرة أثيرت حول موضوع االضرار التي خلفتها حرب

الم األول وليس الى العالم موازنة دولة متحضرة تنتمي الى الع المزايدات بأرقام مرتفعة جدا تكاد توزاي
 واختلطت الحسابات السياسية بالحسابات االقتصادية لتنتج ارقاما اقل ما يقال. لبنان الثالث كما هي حال

   .فيها انها غير مبنية على قاعدة علمية

 تحقيق جنى نصر اهللا
لة اللبنانية اتخذت الدو انقضى شهران على انتهاء الحرب االسرائيلية على لبنان، وليس ما يشير الى ان

االقتصادي وبعيدا عن التصريحات والمزايدات  الخطوات الالزمة باتجاه استيعاب ما جرى على المستوى
  !بلة وتضاعف قيمة االنفاق الفردي بدل مهدئات التي ال تغني وال تسمن، بل تزيد في الطين

تين يعرض لوجهة نظر من زاوية علمية؟ تحقيق في حلق فما قصة األضرار؟ وكيف يمكن قراءتها
   .وكمال حمدان الخبيرين االقتصاديين شربل نحاس

. مباشر ومنها ما هو غير مباشر خلفت الحرب االسرائيلية على لبنان نوعين من االضرار، منها ما هو
لعملية حسابية بسيطة، فإن المسألة تبدو اكثر تعقيدا  واذا كان تحديد قيمة الخسائر المباشرة امر يخضع

الخسائر غير المباشرة التي من شأنها ان تخلف آثارا بليغة على االقتصاد  تعلق النقاش بتحديد قيمةحين ي
   .لم يتم تدارك االمر واستيعابه عبر خطط اقتصادية لم يلح اي منها بعد في األفق اللبناني، ما

لحسم بشأن فاتورة ا في اي حال، فإن بعض االوساط االقتصادية المراقبة تعتبر انه من السابق ألوانه
بدرجة من الدقة المقبولة احصائيا،  األضرار، سواء كانت مباشرة او غير مباشرة، واعطاء فاتورة تحظى

الخسائر المباشرة، كان آخرها ما صدر عن مجلس االنماء  علما انه جرى تداول أرقام عدة بالنسبة الى
 االنشاءات البديلة انطالقا من الملفات مجموعة دراسات متراكمة حول كلفة واالعمار الذي استند الى

وبلغ  .التي يملكها عن الطرق والجسور ومنشآت الطاقة والمياه وسواها وفق ما يؤكد حمدان التفصيلية
مليار دوالر  3,6 الرقم الصادر عن مجلس االنماء واالعمار في نهاية االسبوع الرابع للعدوان حوالى

ابنية سكنية % ٦٠الى  50  من مياه وكهرباء وطرقات، وبينشبكات بنى تحتية % ٣٠وهو يتوزع بين 
التقديرات مقرونة ببعض المبالغة برأي  ولكن قد تكون هذه. ومؤسسات تركز ثلثها في الضاحية الجنوبية

ان هذه التقديرات تكاد توازي اجمالي االستثمارالسنوي  "حمدان الذي يستند في تشكيكه في دقة الرقم الى
عدا عن ان خطة اإلستثمار الحكومي التي . االعمارية التي شهدها لبنان ي ذروة الحقبةالخاص والعام ف

 سنة، قدرت إجمالي قيمة ١٥االنماء واالعمار قبل اشهر من بدء العدوان بأفق  صدرت عن مجلس
 من دون احتساب قيمة االستمالكات( مليار دوالر ١٨الحكومي المتراكم حتى تاريخه بنحو  االستثمار

الحكومي  ، فهل يعقل ان يخسر لبنان في اربعة اسابيع سدس المخزون من الرأسمال العام)قاريةالع
 ."المتراكم عبر االجيال؟

االضرار المباشرة يندرج في خانة السياسة الهادفة الى  يس خافيا على أحد، ان االتجاه الى تضخيم قيمةل
قتصاديين بالضرورة، ان لبنان في أمس يعتبر السياسيون، وليس اال كسب مزيد من المساعدات التي

الخالف بين الوجهتين السياسية واالقتصادية من اعتبار االوساط االقتصادية ان ال  وينطلق. الحاجة اليها
استثمارها  للمساعدات المالية ايا كانت طبيعتها ما لم ترتكز على خطط اقتصادية واضحة تحدد كيفية قيمة

عينها التي تدير فيها امور   السياسية على ادارة امور اإلقتصاد بالذهنيةوانفاقها، في حين تصر الطبقة
وهذا يتطلب بطبيعة الحال، امواال طائلة  .السياسة، اي تكريس مبدأ المحاصصة في مختلف المستويات

  .بدال من اقفالها" صناديق الطوائف"وتمويل  تأخذ في الحسبان تغذية جميع مزاريب الهدر

 نتائج انطباعية 
زيادة كذا مليار دوالر  ولكن المشكلة الجوهرية ال تكمن في تحديد قيمة االضرار المباشرة على اهميته، او

انها اكثر صعوبة، "التي يعتبر نحاس  إلرضاء فالن او عالن، بل في تحديد قيمة االضرار غير المباشرة
تحديد الخسائر غير المباشرة من لذا، ال يمكن . جامدة ذلك ان اي اقتصاد هو حالة ديناميكية وليس حالة
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فالخسائر غير المباشرة تأتي من خالل . االولي والمخزون الثاني خالل احتساب الفرق بين المخزون
وتشمل هذه الخسارة قسماً . ينتج محليا من صناعة وزراعة وخدمات وسواها تقلص الطلب على كل ما

في  اذ ان الذين لم يأتوا. ن تعويضه مثل السياحةوقسماً ال يمك) بيع االدوات الكهربائية) يمكن تعويضه
الخسائر الناتجة من  وعندما نزيل من. موسم الصيف لن يأتوا بعد انتهاء الحرب باستثناء اعداد قليلة

المكون االساسي للخسائر غير  تقلص الطلب،الخسائر الظرفية التي يمكن تعويضها، يتشكل عندها
    ."المباشرة

يمكن أخذ التقدير بالقطعة، : اساسيين لتقدير هذا النوع من االضرار هناك اسلوبين"ويلفت نحاس الى ان 
 ولكن ال يوجد في لبنان قاعدة. خالل اجراء جردة او دراسة عينات ومن ثم جمع النتيجة ، من"ميكرو"أي 

 اإلحصاء الذي معلومات الختيار العينة، كما ال يوجد جهاز رسمي مسؤول عن انجاز هذا النوع من
من خالل ) احدى العينات بوصفها(يرتكز على عمل ميداني يعاين اثار العدوان على المؤسسات مثال 
المصنعة ونصف المصنعة، وكيفية  قياس حجم النقص في االنتاج، والضرر الالحق في مخزون المواد

   .الخ...التعاطي مع الموردين والموظفين

الرئيسية،   المباشرة من خالل التوازنات االقتصاديةاالسلوب الثاني فيقتضي تقدير االضرار غير اما
وذلك من خالل العمل  ومعاينة حجم النقص في االستثمار، والطلب من دون الدخول في تفاصيل كل حالة

والخارجي، كيفية توزع القيمة المنتجة  وزن القطاعات، الطلب الداخلي(على نموذج معين في االقتصاد 
للحصول على االنعكاسات غير ) االستهالك الداخلي ل الذي ينفق علىبين اجور وارباح، حجم الدخ

وسبق ان عمل فريق فرنسي وفق هذا االسلوب ". الماكرو"بالتقدير ويعرف هذا االسلوب. المباشرة للحرب
ولكن عندما انهى عمله، لم يبق هناك من يتابع هذا الموضوع يوميا، علما . والتجارة في وزارة االقتصاد

 .الوطنية لنوع من العمل يفترض ان تقوم به ادارة االحصاء المسؤولة اصال عن وضع الحساباتهذا ا ان
ان تأتي النتائج في الحالتين  لذا، اذا كان القياس دقيقا يفترض. يقيس هذان االسلوبان األضرار عينها

لتحدث بشكل مدعم علمي، وبالتالي ال يمكن ا هذان القياسان غير متوفرين حتى اآلن بأسلوب. متقاربتين
لذا، يمكن القول بأن النقاش . احصائية أم على نموذج رقمي بالحجج سواء أكانت مبينة على قاعدة

  .المتداولة تطغى عليها االنطباعية الحاصل غير دقيق والنتائج

لألضرار غير المباشرة، يمكن القول ان العملية تقضي  واذا كان ال بد من تعريف علمي اكثر تبسيطا
ولكن اين . يمكن ان يتحقق لو لم تقع الحرب، وحالت الحرب دون تحققه يد خسارة الدخل الذي كانبتحد

آب؟ او في أيلول؟ او في نهاية العام ١٤زمنيا في تحديد تداعيات فترة الحرب؟ في  يفترض الوقوف
   ؟٢٠٠٧او في نهاية سنة  ؟٢٠٠٦

السريعة التي حاولت ان تربط تقدير  يةالتمارين االحصائ"يطرح حمدان هذا السؤال، ليدحض نظرية 
تبسيطي ألن هناك جزءا كبيرا من النشاطات  هذا عمل. الضرر غير المباشر بعدد أيام التعطيل

تتكرر كل شهر بالوتيرة نفسها منها بعض النشاطات  االقتصادية في لبنان تتمتع بطابع موسمي وال
  .الحصر الزراعية على سبيل المثال ال

احتساب رصيد نتائجها مسبقا   أما من الناحية الثانية، فهناك بعض العناصر التي ال يمكنهذا من ناحية،
لبناني ال نعرف تماما نسبة الذين عادوا   الف٢٠٠في حساب الخسائر غير المباشرة ومنها خروج حوالى 

وجود اوجه وليس خافيا على احد . نشاطات اقتصادية مهمة منهم ، علما ان بينهم قوى عاملة كان لديها
  .الهجرات العائدة ونوعها عدم يقين بالنسبة الى حجم

الذين انتقلوا الى الخارج قد ال يعودون الى  كما ان هناك مناخا في أوساط رجال االعمال يشير الى ان
هناك ايضا وايضا خبرات وأيد عاملة . باتوا يفكرون في ذلك حاليا لبنان، او ان بعضا ممن بقوا في البلد

تعيش حالة انتظار وتعيد حساباتها بالنسبة الى تموضعها النهائي في العمل داخل  لتأهيل، بدأتعالية ا
  ."وهذه حاالت ال يمكن حاليا قياس اثرها النهائي على النشاط االقتصادي .لبنان

 عدم اغفال عامل اساسي له تأثير كبير على الحركة االقتصادية، يكاد يوازي في اهميته وال بد من
كبيرة "حمدان بأنها  ت الحرب االخيرة، ويتمثل هذا العامل بحدة االنقسامات السياسية التي يصفهاتداعيا

تدفع الوسط المحرك لإلستثمار،  وشاملة وتنطوي على مالبسات طائفية ومناطقية مركبة من شأنها ان
لعمل ، وهذا تموضعه في االقامة واالستثمار وا وخصوصا القطاع الخاص نحو اعادة التفكير في مكان
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 لو لم ينقذه بعض ٢٠٠٢ اقتصادية كادت تودي به عام - ماكرو امر مقلق في بلد يعاني اساسا اختالالت
 ."٢ - مؤتمر باريس ما جرى تنفيذه من مقررات

  هزتان اقتصاديتان
المباشرة ونوعها ومدى  من شأن هذه الحالة االنتظارية ان تخلّف اثارا كبيرة على حجم الخسائر غير

لنسق تطوراالقتصاد مستقبال بعد  ذلك ان قياس الخسارة في الدخل يرتكز على تصور راهن. ومتهاديم
وتتمثل الخسارة . النسق لو لم يحصل هذا العدوان العدوان ومقارنته مع ما كان ينبغي ان يكون عليه هذا

الة النمو في الظروف النسقين وتمتد لسنوات، إذ يعكس النسق األول ح غير المباشرة في الفارق بين هذين
وكلما طال المدى الزمني . ويعكس الثاني مفاعيل نتائج العدوان) حصول عدوان من دون(الطبيعية 
يعتبر  لذا،. مستوى النمو الذي كان متوقعا قبل الحرب، ارتفع حجم الخسائر غير المباشرة الستعادة

الضرر مستمرة،  ، الن مفاعيل١٢/٢٠٠٦ /٣١من التعسف ايقاف حساب الربح والخسارة في "حمدان انه 
المسألة مرتبطة بعامل الوقت في  .والن منحى النمو سيستمر ادنى مما كان متوقعا لو لم تقع الحرب

ويضيف نحاس ". الراهنة ازداد حجم الضرر غير المباشر الدرجة االولى، وكلما طالت المرحلة االنتقالية
على دخل المؤسسات عموما، بغض النظر ما اذا كان هذا غير المباشرة  في هذا االطار انعكاس الخسائر

او  االيجار، فواتير الكهرباء، الضريبة، الرواتب، الديون للمصارف(اتجاه حساب التكلفة  الدخل يذهب في
تحمل الخسارة  او يصب في خانة الربح الذي يحققه صاحب المؤسسة الذي يسعى الى عدم...) للتجار

يتحمل جزءا من الخسارة  عن الدفع او يسرح عددا من الموظفين بحيث انهلوحده، فيلجأ الى التوقف 
   .ناتجة من الغاء طاقة انتاجية ومن شأن ذلك ان يخلف آثارا بالغة على االقتصاد. وليس كلها

أيام العداون االسرائيلي الثالثة والثالثين، وليس دقيقا  ال يقتصر الضرر الذي لحق باالقتصاد اللبناني على
لبنان عشرين عاما الى الوراء، وليس صحيحا ايضا القول ان المساعدات  ل أن هذه الحرب اعادتالقو

 فهذان النوعان من المقاربات. لبنان كفيلة بأن تعيد االوضاع الى افضل مما كانت عليه التي حصل عليها
االموال التي تدفقت و فالحرب في المفهوم االقتصادي هزة قوية،...". ال إله"يصوران الواقع على طريقة 

ال يمكن عملية التدمير ان "نحاس انه  لذا، يؤكد. الى لبنان هي ايضا هزة ال تقل قوة وفق المفهوم عينه
فلقد تلقى لبنان مساعدات، على شكل هبات أو . االعمار تختلف في نتائجها االقتصادية عن عملية اعادة

   .قروض أو خليط من االثنين

الذي ينفقه السياح  وتوازي هذه المساعدات في مفاعيلها في الشق المتعلق بالحساب الخارجي، المصروف
ولكن المهم، هو المفاعيل التي . مختلفة الفرق انها دخلت بطريقة. انها اموال دخلت الى لبنان. في لبنان

 آثار تدمير البيوت ليست في المقابل، يمكن القول ان .تنجم عن دخول االموال بهذا المزراب او ذاك
استطاع المواطنون ان يواظبوا في اعمالهم، لن يؤثر تدمير البيوت على  فإذا. بالقدر الذي قد تبدو عليه

انما  بهذا المعنى، إن الذين يعتبرون ان آثار الدمار تنطلق من قاعدة خسارة ما كان عندنا .حجم االنتاج
االقتصادي اللبناني يعيش  ت بهذه البساطة، لقد كان الوضعفالصورة ليس. ينطلقون من نظرة بدائية جدا

له ديناميته وتوازناته، ثم تعرض ) حاليا لم يكن الجنة على االرض، كما يجري تصويره(وضعا معينا 
خضة التدمير وتوقف اعمال الناس حتى من دون حصول  اولهما.لخضات عدة دخلت عليه بأشكال متتالية

، ثم جاء االعمار وهو يندرج ايضا في خانة )الخروج من منازلهم  علىيكفي انهم ال يجرأون(دمار
وفي المحصلة، . في بلد معين بشكل مفاجئ يحدث خربطة في النظام القائم الخضة، اذ ان رمي اموال

   .”وهذا تحديدا ما حصل في لبنان. من دينامية معينة الى واقع آخر ينتقل االقتصاد

  للكلمة، كيف حصل لبنان على االموال؟ ومن اين؟، ولكن االهم كيفبالمفهوم االقتصادي ليس مهما،
فإما ان . االقتصادي للبالد ستنفق هذه االموال ألن من شأن ذلك ان يترك اثرا بالغ االهمية على المستقبل

ان تستثمر بشكل جيد يعيد تنشيط الدورة  تذهب االموال كما جاءت، اي من دون االستفادة منها، واما
الى اعتماد الخيار االول وليس الثاني وفق ما تشير اليه  ولكن يبدو ان لبنان يميل. ادية كاملةاالقتص

 .اآلن المعطيات المتوافرة حتى

  جزء ثانٍ: غدا)
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 [2  من٢[ على االقتصاد اللبناني ٢٠٠٦أضرار حرب تموز 
 على الحكومة االستفادة من المساعدات في عمليات االستثمار

 وازنة تحتوي تداعيات الهزة بدالً من اإلنفاق وفق القاعدة االثني عشرية ؟م لماذا ال تصدر
ان هناك نية في القريب العاجل للبدء في اعداد  اشرفت السنة الحالية على نهايتها، وليس ما يشير الى

 بلد قد ال يبدو األمر مستعجال في. ان تنجز في شهر ايار المنصرم موزانة السنة المقبلة التي كان يفترض
ولكن هذا ليس واقع الحال في لبنان الذي تعرض لعدوان اسرائيلي مدمر ترك آثارا  .يعيش ظروفا طبيعية

على االقتصاد  على الدورة االقتصادية، ثم تدفقت االموال والمساعدات والهبات التي ال تقل مفاعيلها بالغة
المعنيون الموزانة الحالية من  لم يخرجورغم هذين التطورين . عن مفاعيل الدمار بالمعنى العلمي للكلمة

   تداعيات هاتين الهزتين االقتصاديتين، االدراج إلدخال التعديالت الالزمة عليها بهدف احتواء

  . وكأن شيئا لم يكن٢٠٠٦االثني العشرية التي لحظتها موازنة  ال بل ال يزال لبنان ينفق وفق القاعدة

 اهللا تحقيق جنى نصر
  

دور مهم في تحديد  مدة لصرف االموال والمساعدات التي دخلت الى لبنان مؤشرا لهتشكل اآللية المعت
فبغض النظر عن الجهة التي تسلمت  .حجم اآلثار التي خلفها العدوان االسرائيلي على االقتصاد اللبناني

ى ففي حال اعطيت االموال مباشرة ال. صرفها األموال، يبقى تأثيرها على االقتصاد مرتبطا بكيفية
الترميم بدءا من تركيب الزجاج وصوال الى البناء بكل  المواطنين، سيذهب قسم كبير منها العمال

وستنتج من هذا النمط من االنفاق زيادة . فسيخصص لتلبية حاجات استهالكية تفاصيله، اما القسم اآلخر
بمكونات   المحلية وربطااالنتاج الداخلي واالستيراد الخارجي وذلك وفقا للتركيبة االقتصادية معينة في
القطاعات االنتاجية اموالهم  هل هي مستوردة او منتجة محليا، وهل ينفق الذين يعلمون في هذه(االعمار 

   .(محليا او في مكان آخر؟

استثمار "الدكتور شربل نحاس هذا المنطق، ولكنه يلفت في المقابل الى ان ال ينكر الخبير االقتصادي
 ، يتخذ طابعا استهالكيا، في حين انه يمكن انفاق االموال عينها وفق اسلوبهذا المنحى االموال في

والهبات  من االموال % ٨٠فيمكن مثال تخصيص . مختلف يكون تأثيره اكثر ايجابية على االقتصاد
. للتعويضات% ٢٠و لالنشاءات العامة بغض النظر ما اذا كانت هذه المنشآت قد تضررت او لم تتضرر،

سينتج منه ايضا، وهذا االهم، خفض  ا التوزيع استيراد بضائع، ومواد اولية وحديد، ولكنسينتج من هذ
سيخلف اثارا ايجابية على انتاج عدد من القطاعات، وهذا  في تكلفة انتاج الكهرباء على سبيل المثال، مما

   ."ما يسمى باالستثمار المنتج

ذهبت االموال في  قتصاد النتائج عينها في حالثمة فرق كبير اذن، في مفاعيل االنفاق، ولن يحصد اال
في معمل حليب، ستنتج من ذلك   ماليين دوالر١٠فإذا جرى استثمار . اتجاه االستهالك او االستثمار
عينه على شراء شراشف وادوات كهربائية واوان  ولكن في حال انفق المبلغ. زيادة مستديمة في االنتاج

   .الخيارات صعبة وليست بديهية. زيادة في االنتاج  أيالخ، لن يؤدي ذلك الى... مطبخية

الفكرة التي تعتبر ان االضرار هي دمار حصل بشكل جامد، اي ان  التخلص من"لذا، يدعو نحاس الى
هو الخسارة، الن هذه الفكرة تؤسس لفكرة مكملة لها، ترتكز على مبدأ السعي  هناك قبل وبعد والفرق

 وهذا يعني عدم مقاربة الدمار بمفاعيله الديناميكية، والتشجيع. سارةاموال لتعويض الخ للحصول على
  ."في االستثمار ، في االستهالك وليس"االعمار"بالتالي، على استخدام االموال التي سـتأتي في مرحلة 

 
 ما قبل الدمار وبعده

بدو ان الدولة ليست ي يدفع هذا المنطق االمور في اتجاه ضرورة تحديد مفهومي الدمار واالعمار، وهو ما
األمور إلى ما كانت عليه قبل الدمار؟  فهل االعمار هو مجرد إعادة. في صدد بحثه في القريب العاجل

إعادة االعمار يفترض ان ترتبط بتفكير وطني جامع  " يعتبر الخبير االقتصادي الدكتور كمال حمدان ان
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وال . اتها اضافة الى معالجة مفاعيل هذا العدوانالسابقة على العدوان وحيثي حول سبل معالجة االختالالت
 2003 االشارة هنا الى ان معدالت النمو كانت بدأت تسجل مستويات مرتفعة نسبيا في العامين بد من

ولكن . للتحقيق  الى حد اعتبر معه البعض ان السيطرة على مشكلة الدين العام اصبحت قابلة٢٠٠٤و
ان تكرس هذا االنكماش   انخفاض النمو الى الصفر، ثم ما لبث اوقفت هذا المد مع٢٠٠٥حوادث عام 

% ٦بدال من ارتفاع بنسبة % ( ٥و ٣ مع احتمال تراجع الناتج المحلي بنسبة راوحت بين ٢٠٠٦عام 
 مليارات دوالر على مدار العامين ٣ال تقل عن  وهذا يعني خسارة في الدخل). كانت متوقعة قبل العدوان
هذا من ناحية، اما من . وارتفاع معدالت البطالة والهجرة والفقر  االختالالتفي بلد يئن تحت وطأة

قدرت وزارة المال خسائرها في حدود مليار ونصف مليار دوالر بسبب الحوادث  الناحية الثانية فقد
المضافة  وذلك بفعل انخفاض وارداتها الناجم عن تقلص النشاط وتوقف االستيراد وتراجع القيمة االخيرة

تسدد ضريبة الدخل،  الضريبة على االستهالك وشيوع الخسائر في معظم المؤسسات الخاصة التي لنو
. نفقات االغاثة والصيانة والترميم فضال عن اضطرار الدولة الى زيادة بعض انواع النفقات العامة مثل

 الدين العام، مع السيطرة التدريجية على كرة ثلج وهذا يعيد طرح التساؤالت عن مدى قدرة الدولة على
السنة بسبب الحوادث، مما يفرض اعداد سيناريوهات جديدة لفائض  تراجع تقديرات الفائض االولي لهذه

  ."على كسر حلقة الدين العام اولي اكبر فاكبر يساعد

السياسية، ليس هناك ما يدعو إلى التفاؤل بأن  ولكن في ظل االنقسام العمودي الحاد بين أطراف الطبقة
وكان حريا بالدولة، لو رغبت فعال في معالجة هذين . سيسود لنوع من مقاربات إعادة االعمارهذا ا

مقاربة واحدة، أن تعمل على إعادة صوغ مشروع للموازنة تلحظ فيه كل  النوعين من المشاكل ضمن
 باتبما في ذلك اإليرادات االستثنائية التي سيحصل عليها لبنان في شكل دعم وه اإليرادات العامة

استثمار  ومساعدات وقروض على أن تشمل نفقات هذه الموازنة، وخصوصا في شقها الثاني، كل اوجه
وفي . للمزاريب المتنوعة هذه الهبات والمساعدات بصورة تفصيلية وموثقة، وذلك منعا للهدر وضبطا

 بلورة موازنة من هذا الوقت من اجل  في ربعها االخير، ال بد من االستفادة٢٠٠٦وقت دخلت فيه سنة 
   .ايرادات البلد ونفقاته  بشكل وثيقة شاملة وموحدة تجمع كل اوجه٢٠٠٧

ولكن ال يمكن القول ان هذه االموال مرتبطة  بمعنى آخر، ان االموال التي دخلت الى لبنان دخلت فعال،
يع انمائية قبل االعتداء االسرائيلي في ظل الحديث عن مشار اذ ان وصولها كان متوقعا. بالدمار حصرا

ولكن ال فرق في طبيعة هذه . تكون الحرب االخيرة قد زادت نسبتها قليال  والخ، وقد... ١وبيروت 
 ال وجود ألموال مختومة بخرزة زرقاء اسمها برنامج"ما يؤكد نحاس، مشيرا الى انه  االموال، وفق

وال يمكن  ألموال عينهاانها ا. انمائي، واموال اخرى مختومة بخرزة حمراء اسمها تعويضات للدمار
  ."فصلها عن بعضها بعضا

اذ يشكل فرصة لتحسين نوعية االبنية . على حسنات حتى الدمار المادي ينطوي احيانا"ويؤكد نحاس انه 
فبعد الحرب العالمية الثانية، تقدمت صناعة المانيا على معظم  .والمصانع التي ربما تشكو من مئة علة

وهذا يشكل . كل التجهيزات الصناعية نتيجة االضرار التي لحقت بهاتحديث  الصناعات االخرى بعد
اتجاه  واذا لم يحصل ذلك، فإن البالد ذاهبة في. على ان األولوية اليوم هي العداد الموازنة تأكيدا إضافيا

المواطن مكانا يؤوي فيه  وليس المقصود هنا، بديهيات التعويض من نوع امتالك. تكريس مبدأ التعويض
إعادة اعمار البيت في القرية من أجل  الخ، بل المقصود... ته، واعادة اعمار الطرق الرئيسيةعائل

انه . الحصول على تعويضات ال بد من صرفها بهذا الشكل استخدامه في عطلة نهاية االسبوع فقط بسبب
اه في الشوف خير مثال على ذلك، حيث ذهبت االموال في اتج ويشكل ملف المهجرين. مبدأ خاطئ

  ."الى االنتاج االستهالك، بدال من ان تذهب
 تكرار أخطاء الماضي

الماضي في ظل  تعيش البالد في مرحلة مفصلية، ولكن يبدو واضحا ان المعنيين سيعيدون تكرار اخطاء
النوع من القضايا ويعمل على  غياب وجود مركز قرار في اعلى قمة هرم الحكم يركز اهتماماته على هذا

الدراسات والمعطيات والتشريعات ومشاريع القوانين  علما ان الدولة تملك ارثا كبيرا وغنيا منمعالجتها، 
والنمو المتوازن، ومكافحة الفقر من زواياها المختلفة والتي كان يمكن ان  التي قاربت موضوعات التنمية،

في ) والقطاعي ين العامذات البعد(توطين الجزء األكبر من السياسات االستثمارية االنمائية  تؤدي الى
   .صلب الموازنات المتعاقبة، لو أحسن استخدامها
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 وخصوصا اننا لم نعد نعيش في عصر الوفرة غير المتناهية للمال" النقاط جوهرية  يعتبر حمدان ان هذه
لذا، يتوجب على  .والتمويل، بل في بلد تزداد الحاجات فيه بسرعة كبيرة فيما يشح التمويل اكثر فأكثر

ولم يعد جائزا ان تقتطع . انفاقه لدولة ان تسعى الى تحصيل اكبر منفعة من استثمار كل دوالر تريدا
العامة أوتلك، وأن يسير كل على غاربه من دون  موازنات لهذا الصندوق أو ذاك أو لهذه المؤسسة

ذا هو التحدي ه. األولويات القطاعية والمجالية المختلفة أولويات في نطاق عمله أو دون ترابط بين
   .”الكبير

 االنمائية لتداعيات الحرب االخيرة ضرورة ملحة عند االمعان في جغرافية التدمير تتحول المقاربة
خالل السنوات  اذ ان معاينة خريطة الفقر المبنية على نتائج دراسات اجريت. وعالقتها بجغرافية الفقر

تكشف ان التطابق بين الخريطتين  وان االسرائيلي،العشر االخيرة ومعاينة خريطة الدمار الناجم عن العد
). في مدن كطرابلس او في مناطق كعكار مع استثناء جيوب الفقر المدقع% (٩٠يكاد يصل الى نحو 

الحديث عن تداعيات حرب تموز االخيرة  ويشدد حمدان على اهمية هذه النقطة وجوهريتها في
اقتصادية واجتماعية وثقافية، ويشمل مستقبل و وخصوصا ان هذا التطابق يحمل دالالت سياسية"

وليس خافيا . الميل الى الهجرة او الهجرة المعاكسة في البالد االستقرارالسياسي واالجتماعي ويحدد درجة
كانت المنظمات الدولية تشجع على االنفتاح والدخول في العولمة عبر تحرير  على احد انه بمقدار ما

 لى االسواق الخارجية وخفض التعرفة الجمركية والحد من االجراءاتبدرجة اكبر وفتحه ع االقتصاد
وكانت تدعو . االجتماعي المقيدة لالقتصاد، كانت تركز على االثار الجانبية البالغة الخطورة على الصعيد

وادارته بالتزامن مع السير نحو مزيد من  الدولة الى اعتماد سياسات وبرامج استباقية لضبط االنهيار
   .تاح واالندماج في السوق العالمياالنف

االجتماعية الجانبية لتلك  لكن االهتمام المنصب على بلورة هذه السياسات االستباقية لمداواة االثار
واالندماج في السوق العالمي، هذا االهتمام بدا قليل  السياسات االقتصادية الذاهبة نحو مزيد من االنفتاح

خيرة ومحدود األثر مقارنة بتفاقم الخلل االجتماعي، علما ان الدولة عمدت اال الفاعلية في األعوام الخمسة
 الحين الى زيادة مخصصات االنفاق االجتماعي كنسبة من مجموع انفاق الدولة تحت ضغط في ذلك

الكثيرة في بنية الدولة  غير ان استمرار وجود المزاريب. التوازنات الداخلية وتوجيهات المنظمات الدولية
والحلقة االخيرة ) زيادة االنفاق االجتماعي اصحاب قرار( الوسطاء الزبائنيين بين الحلقة االولى وتعدد

في كثير من االحيان الى تقليص بل الى مسخ المفاعيل االيجابية  أديا) الفئات المستهدفة بقرار الزيادة(
 لخسائر المباشرة في مناطق هيوعندما تأتي آثار العدوان لتركز ا. االنفاق االجتماعي لسياسة التوسع في

السياسي، وخصوصا انه  االكثر اختزانا لجيوب الفقر، فإن ذلك يعني تهديدا للسلم االجتماعي واالستقرار
دولتية، ويرسخ االنتماء الى الطائفة التي  يدفع الجماعات المختلفة نحو االنغالق على عصبيات ما دون

عادة انتاج عيشها او باالحرى بؤسها عبر مصادر تمويل ال تميل عندها الى استنباط وسائلها الخاصة
   .حساب الدولة المركزية الواحدة والقادرة والعادلة ريعية او خارجية، وذلك على

االقرار بأن الدولة ال تتحمل وحدها المسؤولية ازاء التداعيات االجتماعية  أخيرا وليس آخرا، ال بد من
المؤسسات،  يلي على لبنان، بل ان جانبا من المسؤولية يرتبط بأوضاععلى نتائج العدوان االسرائ المترتبة

مشاكل تاريخية تتصل  وال سيما تلك الخاصة الصغيرة والمتوسطة، علما ان هذه المؤسسات تعاني اصال
وقد تراجعت القدرة . اقتصادية والمالية بالخصائص البنيوية للتركيبة االقتصادية وباالختالالت الماكرو

من الناتج المحلي قبل  % ٤٠ازاء المصارف من حوالى  ية لتلك المؤسسات وارتفعت قيمة ديونهاالتنافس
لكل هذه االسباب . العدوان الذي جاء ليضاعف من حدة ازماتها عشية % ٨٠عشر سنوات، الى حوالى 

 على العمل ركائز مجتمع المؤسسات استثمارا وانتاجا وتسويقا وتدفقات في الطلب تدعيم" يعتبر حمدان ان
الركائز على  وال يتوقف تدعيم تلك. جانب اساسي منه معبر الزامي للحد من المشكلة االجتماعية هو في

ان تحدد الدولة اساليب  وبناء عليه يفترض. الدولة فحسب، بل على جهود اصحاب المؤسسات ومبادراتهم
  ."استخدامها للدعم والمساعدات الخارجية المنتظرة

للتعويضات  يوم مطالبة اآثر من اي وقت مضى ان تحسن توزيع المساعدات بين ما سيخصصالدولة ال تبدو
والخاصة ، اذ ان من شأن ذلك  الفردية على المتضررين، وبين ما يفترض ان يخصص لالستثمارات العامة

 ان االموال فعلى االقتصاد السالم، واالمر آذلك، اذ واال... تطوير فرص النمو االقتصادي وايجاد فرص للعمل
وقت يتخذ فيه النقاش االقتصادي الدائر في البالد يتخذ منحى مغايرا تماما لما  التي يجري تداولها آبيرة جدا، في

  .ان يكون عليه يفترض


