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 موجز تقديمي

عشية مؤتمر دولي للمقرضين، يحتمل انعقاده في بيروت، بهدف تقديم مساعدة اقتصادية استثنائية للبنان، وغداة 
مح بتظهير حكومة مستقرة، يجد لبنان نفسه دون أي شك انقالبات سياسية أدت إلى إخراج الجيش السوري لكنها لم تس

  .عند مفترق طرق

هل من حاجة لمساعدة مالية في حين أن األسواق المالية تبدي صحة : األسئلة التي تراود الذهن تطرح هموما كبرى
لتي قد ا" اإلصالحات االقتصادية"وقحة؟ وألي غرض يجب أن تستخدم األموال إذا وفدت؟ وهل من مجال إلطالق 

تطلب في سياق المؤتمر في وقت تبدو الساحة السياسية مفتتة والسلطة معطلة؟ وهل سوف تتحول المساعدة المالية في 
  آخر المطاف إلى حجة إضافية في البازار السياسي المزدوج الدائر بين الخارج والداخل وبين الداخل والداخل؟

المعقدة التي تزدهر في تربته، تظهر أهمية االعتماد على مراجع في ظل هذا التساؤل القلق وفي خضم لعبة األدوار 
يخشى، . الهتداء إلى المخارجاألحداث، وتحديد األهداف، واكتشاف السبل، ومجدية لقراءة القيام ب  توفر إمكانيةثابتة

األول إرضاء القوى هم الطرف اللبناني : في غياب هذه المراجع، أال يخرج المؤتمر الموعود عن سيناريو بات مألوفاً
الغربية، وسوف يجهد من أجل ذلك لتثبيت التزامه الكامل باألفكار التي ينسبها إلى المؤسسات المالية الدولية، فيستخدم 

لن تقتنع المؤسسات . لغتها وتعابيرها بأمانة، ولكنه لن يغامر في االلتزام بمواقف محددة قد تورثه متاعب في لبنان
طروحات اللبنانية المعلنة، ولكنها سوف ترضى بالثناء عليها بلغة دبلوماسية وحتى بالتشجيع على المالية الدولية باأل

. المزيد منها مقابل إعفائها من تحمل أية مسؤولية تتخطى حدود تقديم المساعدات التقنية ووضع التقارير الدورية
ر إال صداه السياسي على الساحة الخارجية تلك التي ال يهمها من المؤتم: وسوف تنقسم الدول الحاضرة إلى فئتين

والتي لن تتكلف أكثر من عناء الحضور والظهور، وتلك التي تتخوف فعال من حصول األسوأ في لبنان ومن تأثيرات 
وبحصيلة هذه التمثيلية المركبة، يتأكد للمراهنين أن اللعبة سوف تستمر لدورة إضافية، . ، فتمد يدها إلى جيبهافيهاذلك 
وأما خارج المسرح، فتستمر الحياة الحقيقية، بمصاعبها وبمخاوفها، ويكون قد تم . تأملوا، فيكافؤون على حدسهمكما 

  .إضاعة فرصة إضافية

إعادة هيكلة الدين العام، وزيادة :  جدول أعمال احتفاالت كهذه معروفة جيدا، وأبرزها ثالثةتؤلفالمواضيع التي 
  .خصخصةالفائض األولي، وتسريع عمليات ال

ويفترض ضمنيا أن خفض ": مساعدة خارجية" تشكل إعادة هيكلة الدين العام هدفا مباشرا وشبه تلقائي ألية -١
 كما أن تقليص الدين من أكثر من ،غير أن معدالت الفوائد متدنية اآلن. معدالت الفوائد كفيل بأن يدفع النمو مجدداً

على أساس (منه % ١٨٠إلى حوالي  )خزينة ومصرف لبنانبما يشمل المتأخرات وديون ال(من الناتج % ٢٠٠
، بعد فترة خمس أو عشر سنوات، نتيجة الرتفاع هائل في ضغط نظام ضريبي )تقديرات معقولة لحصيلة الخصخصة

معروف أصال بانحرافاته االجتماعية واالقتصادية، ونتيجة لتقليص حاد في النفقات العامة حتى األكثر ضرورة منها، 
 .ذلك لن يغير شيئا كثيرا في طابع الدين غير القابل لالحتمالفإن كل 

في لبنان، وإنما ليس بحكم مستواه بقدر ما هو بحكم استمراريته، وهو من هذه  ذلك أن الدين العام استثنائي فعالً
ته بعالج فلو كان الدين العام ظاهرة طارئة لما أمكن له أن يدوم أو لوجبت مواجه. الزاوية يشكل مفارقة الفتة

 الثروة واإلنتاج ألنه يمول منهو بديل . ن الثروة وهو مادة الثروة في آن معامالدين في لبنان هو البديل . استثنائي
 المادة األساسية للثروة المحلية ألن تزايده المطرد يستولد، في المقابل، تراكم كوناالستهالك والعجز الخارجي، وهو ي

  .الودائع ال تعدو كونها صورة موازية للدينالودائع المصرفية دون سقف، و

ليس الدين في الحقيقة سوى الوجه األكثر بروزا لنموذج اجتماعي اقتصادي نشط ومنتظم ومستقر، يسمح التعرف إلى 
وإن كان هذا النموذج قد سمح للمجتمع بالتأقلم مع الحرب وبتدجينها ومن ثم . بفهم التاريخ الحديث للبنان معالمه
دة من الدين وبترويضه، فإن استفحاله قد أدى في المقابل إلى تعطيل اآلليات المجتمعية وإلى تهديد كيان باالستفا

  .الدولة، كما أن حظوظ انبعاثه، وهي غير قليلة أصال، قد يعززها التالعب بمؤتمر بيروت

د أعلنت الحكومة رسميا أن هذا وق". القدرة على احتمال الدين" يعتبر الرصيد األولي للموازنة المؤشر الرئيس عن -٢
من الناتج، وهي نسبة قد تبدو مقبولة للوهلة األولى، لكنها أدنى % ٣،٧ بلغ ٢٠٠٤الرصيد قد سجل فائضا عن سنة 
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من التوقعات الرسمية المسبقة، على الرغم من الجهود الضريبية الكبرى التي بذلت لزيادة هذا الرصيد خالل السنوات 
ويجدر التذكير، من جهة أولى، بأن .  االقتصادية التي كانت مؤاتية على نحو استثنائي خالل السنةاألخيرة، ومن البيئة

من الناتج، ومن جهة ثانية بأن الفائض % ١٠ و٩الفائض األولي المطلوب لتثبيت نسبة الدين إلى الناتج يتراوح بين 
الحسبان في الموازنة، احتراما في د أن تؤخذ من الناتج بدال من الرقم المعلن، بع% ١المحقق فعلياً لم يتجاوز 

لألصول المحاسبية، نفقات مجلس اإلنماء واإلعمار الممولة خارجيا وبعد أن يضم إلى النفقات ما تراكم من متأخرات 
أضف ). للضمان االجتماعي وضمان الودائع والنفط واالستمالكات واالستشفاء وغيرها(متوجبة األداء خالل السنة 

 المالية، وهو يكلف الخزينة ٢٠٠٤كله أن تأثير االرتفاع األخير ألسعار النفط لم يظهر فعليا في نتائج سنة إلى ذلك 
سنويا بين ما تخسره من إيرادات على مبيع المشتقات النفطية وما تدفعه من دعم إضافي لتغطية من الناتج % ٣قرابة 

  .خسائر مؤسسة كهرباء لبنان

هل من خالل : بأي ثمنووبأية سرعة  للتحسين في عمل المالية العامة، وإنما في أي اتجاهتبقى بالطبع مجاالت عديدة 
إعادة هيكلة النظام الضريبي للحد من شططه االجتماعي واالقتصادي؟ أم من خالل تفكيك نظام إعادة التوزيع 

اإلدارة العامة المتقادمة؟ أم االستزالمي الذي يشكل عصب النظام السياسي القائم؟ أم من خالل تجميد أي توظيف في 
سوف يتطلب الخوض الجدي في هذه الورش الكثير من ... من خالل مراكمة المتأخرات والمطلوبات المستترة؟

على الكمبيوتر وباإلنشاء الممل عن  الشجاعة السياسية ومن الوضوح ولن يكتفي أحد بالحسابات االفتراضية البسيطة
  ".اإلصالح"

لكن المؤسسات . ل عقد التسعينيات على أنها الدواء الشافي لكل مشاكل المالية العامة للدول قدمت الخصخصة خال-٣
المالية الدولية واالقتصاديين باتوا، خالل السنوات األخيرة، يولون اهتماما أكبر لخصائص القطاعات والبلدان، ولم تعد 

الخصخصة بوصفها الحل السحري لم تزل قائمة غير أن موضة . مواقفهم تتسم بالتأييد األحادي والمطلق للخصخصة
لكن ما يدور الكالم عن خصخصته في لبنان . عندنا، سواء كان ذلك من منطلق الكسل الذهني أو من باب االنتهازية

وإذا أمعنّا النظر لرأينا أن الدولة بذاتها، في الواقع، مخصصة . هو بشكل رئيس محصول ضرائب وريوع احتكارات
ومحصورة في أدوار رديفة، ومسخرة لخدمة سلطات فعلية دون مرتبة الدولة، سواء كانت هذه السلطات إلى حد بعيد، 

  ".كمية أقل من الدولة"وليس " نوعية أفضل من الدولة"ما يحتاج إليه لبنان هو ". إحسانية"طائفية، أو حزبية، أو 

رداد هذه البداهة وال عجب في أن تكون هل المقصود القول إن السياسة واالقتصاد متصالن؟ وما الفائدة من ت
السياسة، بوصفها صراعا حول السلطة، متصلة باالقتصاد، بوصفه يشكل الموضوع المادي لممارسة السلطة ويوفر 

  الوسائل المادية للصراع حولها؟

اللبنانية اليوم، والحالة (ما يستحق الدراسة والتحليل هو شكل العالقة بين المستويين، ألن خصوصية كل حالة تاريخية 
  .ومن هذه العالقة، بخصوصيتها، يمكن، في المقابل، تطوير العمل التغييري. تتصل بشكل هذه العالقة) فيما يعنينا

وقد تحاشى عن قصد، وبقدر المستطاع دون اإلساءة إلى دقة الكالم، . موضوع هذا النص السياسات االقتصادية
مراجع، وفي تدقيق المعطيات الرقمية، للتركيز على مفاصل الحجج المتقابلة التوسع في الشروح التقنية، وفي تفصيل ال
يبدأ النص بالسياسة، فيوصف الوضع السياسي القائم في لبنان بقصد تقدير  .وعلى مندرجات الخيارات المطروحة

 تشكل فرص العمل، وينتهي بالسياسة، من خالل مجموعة من التوجهات والسياسات االقتصادية واالجتماعية،
فهو . لكن النص يمثل أيضا، وبشكل موازٍ، محاولة لقراءة الحالة اللبنانية من منظار االقتصاد السياسي. البرنامج

يطرح، بين تقدير األوضاع وطرح البرنامج، تحليال للنظام االقتصادي واالجتماعي السائد ويخلص من هذا التحليل 
ذه الفصول الوسطى جافة أو مكثفة بعض الشيء بالنسبة لغير قد تبدو ه. إلى تحديد محاور التغيير والتصحيح

فالتعميق النظري هو الذي يسمح بإدخال فكرة . االختصاصيين من القراء، لكنها تمثل محطة ضرورية في البحث
تعديل العالقة بين الشأن السياسي والشأن االقتصادي االجتماعي، باالنتقال من وضع يتسم من جهة أولى بخطاب 

غير ذي أولوية " ملفا" ظاهره انفصام الشأن السياسي عن الشأن االقتصادي االجتماعي، وهو يعتبر االقتصاد سياسي
بين ملفات عديدة ومتغيرة، ويتسم من جهة ثانية بمقومات اقتصادية تبدو متجذرة في التاريخ والجغرافيا وال تخضع 

فيه الخيارات في مجال السياسات االقتصادية والقطاعية بالتالي للخيار وللمفاضلة وال تقبل بدائل، إلى وضع تصبح 
مادة رئيسة للخطاب السياسي ألنه يكون قد تم إدراك أن مندرجاتها تعيد رسم شكل الدولة وعالقات األفراد 

والقارئ المستعجل مدعو إذا إلى التركيز على الخطوط الرئيسة لهذه الفصول التحليلية بالقدر الذي . والجماعات بها
مح بتبيان منطق عالقة السياسة خطابا وممارسة باالقتصاد وبالمجتمع والذي يؤسس بتفهم غايات تعديل هذه العالقة يس

  .وسبلها في الفصول الالحقة
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) ٢" (والمعاينة الخطابات "وعرض، )١" (السياسي االقتصادي اإلطار"بعد ترسيم : يتضمن النص عشرة فصول
يسمح هذا التحليل بتفسير عدد . آلياته ومفاعيلهونشوئه ، )٣" (للبنانيا االقتصادي لنموذجا تحليل"السائدة، يركز على 

ح أيضا بإجراء قراءة بليغة لتاريخ البلد الحديث وللخطابات  كما يسم،من الخصائص االجتماعية واالقتصادية اللبنانية
إلجراءات لمفكرة ومن ثم إلى طرح ) ٤" (وخياراته التصحيح أهداف"ويقود التحليل إلى تظهير . السياسية الحالية

" اعليتهافو الدولة شرعية استعادة"، )٥" (للدولة االقتصادية الوظائف استعادة" : تندرج تحت خمسة عناويناإلصالحية
 عقلنة"،  )٨" (الخاص للقطاع اإلنتاجية الطاقات تعزيز"،  )٧" (وتوسيعه وإعالنه جتماعي،اال الدولة ملع لمنةع"، )٦(

لختام أن  ويحاول في ا )١٠" (االنتقالية المرحلة شروط"ويحلل بعد ذلك .  )٩" (للبنان االقتصادية الخارجية العالقات
  . حظوظ التغييريقدر 

  :تتدرج طموحات النص على ثالث مراتب

، فيطرح عددا من المعلومات والمعطيات الصعبة المنال أو المحرفة، ويرتبها بشكل سيع المعرفةلتوفهو يسعى أوال 
سوف يحتاج .  لبنانيسمح بتظهير العالقات الوظيفية والسببية الرئيسة التي تحكم الحياة االقتصادية واالجتماعية في

هذه المعرفة ال سيما إذا كان قصدهم فعال مساعدة لبنان وإذا كانوا يحرصون على إلى المشاركون في مؤتمر بيروت 
أن تكون مساعدتهم مجدية، وعلى أن يتالفوا المناورات المتعددة التي لن يتورع بعض اللبنانيين وغير اللبنانيين عن 

-بنانيين، ألنها تضيء على الخيارات المطروحة عليهم وعلى الالللإلى انفع بالنسبة ولعلها ستكون أ. اللجوء إليها
  .وتقيده مستقبلهمتحدد تعنيهم ألنها  خيارات المحجوبة عنهم، وهي كلها

 مترابط للوضعية اللبنانية من خالل توضيح مفاعيل النموذج االقتصادي القائم على تقديم تحليلوهو يسعى ثانيا إلى 
 وعلى السياسة، ومن خالل ربط عدد كبير من األحداث التاريخية، ومن الخصائص المؤسسية، ومن األنماط المجتمع

السلوكية بمنطق هذا النموذج وبمستلزماته، فال تظل ينظر إليها وكأنها مصادفات عارضة، أو خصوصيات أزلية، أو 
من المفيد جدا أن تستعاد .  مغرضة من هناككأنها ناجمة عن إرادات خلقية مختلفة، صداقات محسنة وعن مؤامرات

قراءة التاريخ بنظرة أقل عصبية وأكثر عقالنية، لبلوغ تفهم أعمق للضغوط التي يشعر بها الالعبون، أفرادا 
  .وجماعات، وللحد ما أمكن من تصارع الرموز الرهيب الذي تتراطم في ظلمته الذاكرات والمخاوف المختلفة

بعدما أصبحت مبتذلة، " اإلصالحات" فيعمل على تظهير معنى محدد لمفردة أدوات عملغة لصياوهو يسعى أخيرا 
بوصفها مجموعة من إجراءات التغيير تندرج من مجموعة متناسقة من الخيارات المجتمعية والسياسية يكون قد تم 

تغيير يعني حسما لخيار فيه فكل . اعتمادها مسبقا، بمعرفة كاملة لما تجلب من منافع وإنما أيضا لما تكلف من أعباء
وما من عاقل يصدق أنه يبقى الكثير من الخيارات الجيدة بشكل مطلق والتي . خاسرون ورابحون، وفيه مخاطرة

يبقى إذا أن المفاضالت في مواجهة الخيارات . تحظى بتأييد إجماعي دون تطبيق، تنتظر من يرشد الجاهلين إليها
يطمح هذا البرنامج إلى تزويد : واالتجاه المعتمد هنا صريح ومعلن. من اتجاهالمطروحة يمكنها أن تسير في أكثر 

اللبنانيين بعدة من أدوات العمل لتفكيك النموذج القائم، بأقل كلفة، وللتقدم في اتجاه ظهور دولة معتبرة، موحدة 
 عوامل اإلنتاج وموارد وعلمانية، وباتجاه اقتصاد أكثر تحررا من تجارة األوهام والرموز ومفطوم عن استهالك

  .المجتمع

  اإلطار االقتصادي السياسي 

  المدى التاريخي للتغيرات الحاصلة

مرحلة أكثر سعادة من المراحل لقل على األعسى أن ترسم التغيرات الحاصلة في لبنان بداية لمرحلة سعيدة للبلد، أو 
خوف الذي يمكن التعرف توع األمل المشوب بال موض،دون أي شك من ،هو هذا .ي يحفظ غالبية اللبنانيين ذكراهاالت

ولكن أي .  فهي ترسم أيضا بالضرورة نهاية لمرحلة،، إذا كانت تنذر ببداية مرحلة التغيراتلكن. عليه لديهم جميعاً
  ؟ انتهتمرحلة

م على ولوجها، للحكإلى  المنعطفات التي اضطر السياسيون قسوةليس السؤال شكليا، وال تتوقف أهميته عند تقدير 
والتي طوال الفترة الماضية المشاكل التي بقيت معلقة بل هو يهدف إلى التعرف على . مهارة كل منهم في المناورة

 لكنها في ، فيهالصح ألن مراحل فقدان الحرية قد تضيف إلى مشاكل المجتمعات التي ت،يتوجب مواجهتها اليوم
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 في الذاكراتمطمورة  ،شتتةمبصيغها ال،  على حالهابقيهاستتو، تجمدهاهي بل لها الغالب ال تحل المشاكل السابقة 
طمس المشاكل تحت غطاء  لده الذي يو،الوهم بالنسيانباألحرى  أو ، بالنسيانولعل الشعور. الفردية أو الطائفية

إليها التي تضطر " العبودية الطوعية"أحد أفعل دواعي  و،أحد أبرز دعامات األنظمة المتسلطةالتسلط والقمع، يشكل 
  : لتهرب من ذاتهاتتقبلها أحياناًأنها  ال بلالمجتمعات 

تي افتتحت رسميا، منذ سنة أو لهل هي المرحلة القصيرة التي بدأت إشاراتها مع الغزو األمريكي للعراق وا 
 ومع التمديد المنتزع لوالية رئيس الجمهورية إميل لحود، في ،١٥٥٩، مع قرار مجلس األمن رقم أكثر قليال

  جهة هذا القرار؟موا

، على أثر ١٩٩٢في اتفاقية الطائف في سنة " إعادة النظر" مع تأم هي مرحلة الخمس عشرة سنة التي ابتدأ 
 انطلقت سنة كلها منذمرحلة اتفاق الطائف هي حرب الخليج الثانية ومؤتمر السالم في مدريد، أو ربما 

 ؟١٩٨٩

نهاية عقد الستينات، تلك الفترة التي تبدو اليوم حقبة ن لنا عحرى مرحلة الثالثين سنة التي تفصأم هي باأل 
 ١٩٧٣تبدو الهية، عندما بدأت الدولة اللبنانية تتفتت قبل أن تغرق في سنة مظلمة والتي كانت، في زمنها، 

، في حرب أهلية طويلة بدأنا اليوم ننبش جثامينها هنا وهناك، عند منعطف لطريق أو ١٩٧٥ثم في سنة 
 لسجال؟

إعالن دولة لبنان الكبير الموحدة في إلى  أو ١٩٤٣ها تكون حتى المرحلة العائدة إلى االستقالل سنة أم لعل 
  ؟١٩٢٠سنة 

حجمها وإلى وتيرتها، ليست مجرد نتائج مباشرة لحادث مأساوي النظر إلى ن التغيرات الحاصلة، بأيظهر جليا 
تأخرة لحدث شكلي مرتقب، تمديد والية رئيس  مائجمفاجئ، اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، وال هي نت

التطور التاريخي إلى إلى مرتبة المؤشرات في الواقع هذان الحدثان أقرب  . بقرار من دمشقالجمهورية إميل لحود
  . الحاصل منهما إلى مرتبة مسبباته

   نشأته واستمراره:النظام السياسي اللبناني

بيروت الغربية، اتضح لسائر األطراف السياسة " انتفاضة"لجنسيات ووانسحاب القوات المتعددة ا" حرب الجبل"مع 
مشاريعها للبنان قد تحطمت نهائيا، القادة والرموز كانوا قد اغتيلوا على أي  ، أن١٩٨٤ و١٩٨٣اللبنانية، خالل عامي 

لجنسيات، إلى  حتى األطراف الدولية انسحبت، من القوات المتعددة ا.حال، وأبرزهم كمال جنبالط وبشير الجميل
حلوا إلى تونس واليمن وغيرهما، إلى الدول العربية اإلسرائيليين الذين انكفأوا باتجاه الجنوب، إلى الفلسطينيين الذين ر

  . واللبنانيون طبعا،لم يبق إال السوريون.  إلى الهموم الخليجيةالتي انصرفت عن الموضوع اللبناني

 إنما ،يةاتمؤسسشيات الحزبية إلى سلطات ي تحول الميل، عنوانهار عميقة، انطلقت آلية تغيي١٩٨٨ و١٩٨٤بين عامي 
يتناول مساحة البلد عام  منفصلة عن أي مشروع سياسي وباتت المؤسسات الميليشياوية. الدولةمرتبة من مرتبة دون 

السلطات الناشئة هذه  وانصرفت .للميليشيات األخرىيؤثر على المجال االجتماعي والسياسي يمكن له أن بمجملها، و
 والعالقات الخارجية، ، والرعاية االجتماعية، والمال، واألمن،في اإلعالم(تقوية هيكليتها إلى إلى تدعيم سيطرتها و

 ،وقد شكل مؤتمرا جنيف ولوزان. تعايشها وانصرفت أيضا إلى بلورة صيغ ،"منطقته" ضمن  كل منها،)الخ... 
خالل هذه الفترة انهارت الليرة اللبنانية وحلت الدولرة بشكل . ه اآللية محطات لهذ،وبشكل أخص االتفاق الثالثي

ي رالحريري وب: وخاللها تقدم زعماء السياسة الحاليون إلى واجهة المسرحوالنقد أحد أبرز رموز الدولة، نهائي، 
  . هدوء متزايدا١٩٨٨ و١٩٨٥وشهدت السنوات بين ...  وغيرهمجع وحزب اهللاعوج

 متخلفة عن بقيت ١٩٨٧في سنة " ببيروت الغربية"فالميليشيات التي كانت تتحكم : رس من المصاعب هذا التمخُللم ي
ال تتورع عن أعمال العنف غير ووتتصرف وكأنها في أراض محتلة، أو غير راغبة في ذلك، أداء دورها الجديد 

يجدر التذكير أن .  من تعدياتهابه بغية االحتماءستدعاء الجيش السوري مجددا ن إلى ادفع المواطنوالمنضبطة، فان
كانت المناطق الطرفية في البقاع و. بسبب ارتباطها بياسر عرفاتفي وقت سابق كانت قد فُككت " الميليشيات البلدية"

تبين أنه  وبشكل ،المد الفلسطينيبداية لسيطرة السورية، في الواقع، منذ نهاية الستينات، بالتزامن مع تخضع لوالشمال 
   .منهتجذرا  أعمقكان 
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 ،يات المهل الدستوريةحاجة النتخاب رئيس للجمهورية، احتراما لشكل برزت عندما ١٩٨٨ظهرت المشكلة في سنة 
القائمة تسمح بالتوصل إلى السياسية البنية منطق كن يلم .  الفعليةة رئاسة الجمهورية سلطتعطلوعلى الرغم من 

وصل ف.  الضاهرلخائييلم" العقالني"المشترك في فرض االختيار ولم ينجح التدخل األمريكي السوري . نتيجة وحل
 ولما أراد فرض سلطة دولة مركزية منهكة، واجهته المعارضة المشتركة ،العماد عون إلى رئاسة الحكومة عرضاً

  .للسوريين ولألفرقاء اللبنانيين

قبل  ومن التغيرات غير المرتقبة حتى "الزالزل"غير أن نهاية عقد الثمانينات كان مكتوبا لها أن تشهد سلسلة من 
 السوفياتية طبعا، بعد مرحلة من االرتخاء، وإنما أيضا، على ساحة الشرق اإلمبراطوريةسقوط : أشهر من حصولها

األوسط، غزو العراق للكويت والتدخل األمريكي لطرده، بمساندة ومشاركة الدول العربية األساسية، ومنها سوريا 
  . ثم، في السياق ذاته، انعقاد مؤتمر مدريد وإطالق المفاوضات العربية اإلسرائيليةحافظ األسد،برئاسة 

:  ليتم تظهير صيغة الحل بشكل سهلةكن كافيتوإنما لم ". حرب لبنان" كي تتوقف ةضروريتلك الزالزل  كل تكان
دون (رينيه معوض غداة انتخابه  واغتيال رئيس الجمهورية ،ف وبينهما اتفاق الطائ،"اإللغاء"فـ" التحرير"فكانت حربا 

 الجيش السوري اقتحامبكان الفصل الحاسم إلى أن ). أن يستثير االغتيال أي رد فعل ذي شأن على الساحة الدولية
  .١٩٩٠ول األ تشرين ١٣لقصر الرئاسي في بعبدا، في ل

 شديدبتدوليا قبوال  ،مؤتمر مدريد عمليةفي انخراطها  ثم ،ترجم التأييد السوري للسياسة األمريكية الجديدة في العراق
غير أن محطته المفصلية كانت . اإلمساك بلبنان منهجيا ومتدرجاتنفيذ عملية وكان . لقبضة السورية على لبنانا

سمحت ، على الرغم من مقاطعة الغالبية العظمى من اللبنانيين، ، فهي التي ١٩٩٢االنتخابات النيابية في صيف 
 الجدول الزمني سدال الستار على، ومنهم واضعو اتفاق الطائف أنفسهم، وبإ"العهد القديم" من بإزاحة الرموز المتبقية

والدة النموذج السياسي الذي إلى  رسمياًهذه االنتخابات هي التي أشرت و.  المقر في الطائفالنسحاب الجيش السوري
  ".نقالب على الطائفاال" وهي تستحق بالتالي بجدارة تسميتها ،٢٠٠٥حتى سنة في لبنان استمر 

، من وجهة النظر لم تجر وفق الرغبات المعلنة، فطبعتها ١٩٩١التي انطلقت في مدريد عام " مسيرة السالم"لكن 
 زخمها باغتيال رابين ت المزيد منفقدو،  واألردنيين في وادي عربةالفلسطينيين في اتفاقيات أوسلو" خيانة"السورية، 

لم تتوقف . ، ال سيما مع انتخاب نتانياهو١٩٩٧ حال من الشلل في عام  فيوقعت، إلى أن ١٩٩٥في خريف 
، اكتسبت المقاومة المسلحة التي قادها ١٩٩٦  عامبدءا منو. المحاوالت إلعادة إحيائها لكنها لم تنجح إال بتأجيل دفنها

  .نيون انتفاضتهموأطلق الفلسطي. في جنوب لبنان شرعية دولية بحكم الواقع) منفردا بقرار سوري(حزب اهللا 

وارتدت الخالفات ضمن الفريق السياسي المتولد من في موازاة ذلك، راحت المصاعب السياسية تتراكم في لبنان، 
شكل وصول قائد الجيش، إميل لحود، إلى رئاسة الجمهورية في .  حدة متزايدة١٩٩٢اتفاق الطائف ومن تعديله سنة 

لتردي صحة الرئيس حافظ  وتحسبا ،١٩٩٢ن مرحلة السياسي الناتج معلى تفسخ الهيكل  اً رد فعل سوري١٩٩٨سنة 
 ، في بداية األمر،١٩٩٢انعكس ضعف التأييد الشعبي لسياسيي جيل و.  وتحوطا لمرحلة متوترة مع إسرائيل،األسد

يم الحص، وهو  سلألّفهالم تشمل الحكومة التي و .في محاربة الفسادأعلنها تأييدا للرئيس الجديد، عززته المواقف التي 
، أي ممثل لألحزاب التي تولدت عن الميليشيات ١٩٨٣نفسه رمز محترم باق من الدولة اللبنانية التي احتضرت سنة 

 حساباتغير أن المالحقات القضائية التي أطلقت من ضمن الحملة على الفساد أتت انتقائية ومحكومة ب... السابقة
قود الهاتف الخلوي، متعثرة، وبقيت اإلصالحات االقتصادية والمالية سياسية، وأتت إدارة بعض الملفات، ومنها ع

  . تتصاعد حدةعلى الحكومة المنظمة وراحت الحمالت اإلعالمية .  ومرتبكةالمعلنة خجولة

 تههيبتضاعفت ، مفاجئا، واكتسب حزب اهللا هالة النصر و٢٠٠٠أتى االنسحاب اإلسرائيلي من جنوب لبنان، في أيار 
 لكن االنسحاب .من إدارة مرحلة ما بعد االنسحاب برصانة، دون تصفيات حساب وال أعمال عنف تذكربسبب تمكنه 

، "الجدار الفاصل" فمع بناء . توضحت معالمه تباعاتغيير تاريخي في اإلستراتيجية اإلسرائيليةإلى كان يؤشر أيضا 
 سياسة التوسع :١٩٦٧منذ حرب اإلقليمية عن الخيارين الذين استقطبا سياستها في آن معا صرفت إسرائيل النظر 

شمعون بيريز من جهة أخرى ل" شرق أوسطية"سياسة الـوالتمسك باألراضي التي انتهجها اليمين القومي من جهة، و
وقد استمر هذا .  وفرض السالم عليهاهيكلية عالقاتهابعد تغيير منطقة ال نواةل إسرائيل إلى يتحوالتي تطمح إلى 
 حزب الوسط الجديد من قبل شارون تأسيس، بعد االنسحاب من غزة، من خالل ٢٠٠٥ته سنة مخاتالتطور حتى بلغ 
" إعادة انتشار"بـتح الطريق الرتفاع حدة المطالبة ف: االنسحاب من الجنوب تأثيره المطلوبأحدث . وبيريز مجتمعين

 .ة التي تجمعت حول البطريرك المارونيالقوات السورية باتجاه البقاع، ال سيما من قبل األطراف السياسية المسيحي
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 ولتوفير مبرر شكلي الستمرار إبقاء مسألة االحتالل اإلسرائيلي معلقةواستذكارها بقصد " مزارع شبعا "ملف وأتى فتح
  .مقاومة حزب اهللا المسلحة

تحت ، ١٩٩٩ في آخر أيام سنة  مجلس الوزراء مشروعهوفق قانون أقر في هذا الجو، ٢٠٠٠جرت انتخابات صيف 
أتى  لكن الحدث . انتقاما للفريق المناهض للرئيس لحود، وعلى رأسه رفيق الحريريمثلتوقد . ضغط سوري مباشر

إقفال ما قبل االنسحاب إنما بعد المفاوضات وإلى شروط مرحلة  ة اللبنانييةالداخلالسياسة في  إذ شكل عودة ،ملتبساً
  . حصول االنسحابالمفاوضات و

قد أخضع ولبنان يعاني صعوبات جدية منذ نهايات عقد التسعينات،  كل من سوريا واسي القائم فيبدأ النظام السي
إلى  فدفع رعاته وأطرافه ، ومن شروط تماسكه مقدراتهالكثير من في حين كان قد استهلك ةشديدخارجية ط ولضغ

وأصبحت ا من هيبته ومن لحمته أدت وفاة حافظ األسد إلى إفقاد النظام السوري جزءا ملحوظ :التصلب، فالتصادم
  .أكثر شدة وأقل فاعليةلضبط األداء السياسي في لبنان التدخالت السورية 

 فرض نوع ٢٠٠١ أيلول ١١كان من نتائج التوتر والتخوف اللذين خيما على المنطقة بعد االعتداءات اإلرهابية في 
لكن القرار األمريكي باجتياح العراق . سماح أخيرةعلى الساحة المحلية وإعطاء النظام فرصة المرتبك من االنضباط 

الحقبة التي كانت قد افتتحتها حرب أخرى على العراق، قبل عشر كل وبخلع نظام صدام حسين وضع حدا حاسما ل
، بسبب الموقف االرتقابي الذي اعتمده "العملية السلمية"تعطل كان النظام السياسي يستمر بفعل التأجيل منذ . سنوات
. تطورات مؤاتية لمصالحه وتخوف من تطورات سلبيةمعلقة على حصول ج حيال المنطقة، مترددا بين آمال الخار

 فحلت التحديات والعنف محل التسويات .هذا النظام إلى شظايا عندما تخلى الخارج عن موقفه المحافظتطاير 
  .والمصالحات وكأنها صدى مضاعف لتغير المناخ العالمي

   نشأته واستمراره:اللبنانيالنظام االقتصادي 

وإن كان . بعد الحربما ال يختلف مسار الوضع االقتصادي االجتماعي كثيرا عن مسار الوضع السياسي في مرحلة 
ستفيضة في الشأن السياسي التعليقات والنقاشات مثمة فوارق، فهي شكلية إلى حد بعيد، وتعود في األساس إلى أن 

لم فالمسائل االقتصادية واالجتماعية . اهتمامكبير لخطاب االقتصادي سطحيا وال يثير  بينما يبقى اويتلقفها الجمهور
 االنتخابات النيابية األخيرة اءأثنفي ، ولم يرد لها ذكر )وسائر النصوص التوفيقية السابقة(لحظها اتفاقات الطائف ت تكد

 لهذه المسائل، سواء في نظر أنصاره أو كان رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري يعتبر متوليا. ٢٠٠٥في ربيع 
دون تشاور قد اتخذت الخيارات الرئيسة في هذه المجاالت الواقع أن في نظر معارضيه أو حتى في نظر الخارج، و

  .ها، وبدت لفترة طويلة وكأنها طبيعية ال تقابلها بدائلتفرض، فأتت وكأنما األحداث  وحتى دون تفكير عميقصريح

من اإلقرار بأن النظامين السياسي واالقتصادي اللذين تحكما بلبنان ليسا مستقلين عن النظر، ، لمن يمعن ال بد
  .بعضهما

وكان على . ١٩٧٢قل في الظاهر، من صنع النواب الذين انتخبوا عام على األكان اتفاق الطائف، .  بالتضافرآفقد نش
، ومن جهة ثانية، أن تعيد إعمار بلد اجتاحته هذه نه، من جهة أولى، أن تجمع سالح الميليشياتالحكومة المنبثقة م
احتالل نظام صدام حسين للكويت نهائيا على المساعدات العربية الموعودة وعلى صندوق قضى . الميليشيات ذاتها

وبات لزاما الرضوخ للقواعد المعروفة في مراحل . إعادة إعمار لبنان بعدما لف صدقيته وآليات عمله ضباب كثيف
الحد من االستهالك لتعزيز االستثمار، إعادة تفعيل اآلليات الضريبية، تقوية دور الدولة : مار البلدان المدمرةإعادة إع

 وجدوا أنفسهم نمغريا للمواطنين، ولم يكن مغريا لرؤساء الميليشيات الذي" الطبيعي"لم يكن هذا التوجه . وأدائها، الخ
من المرافئ غير الشرعية، والرسوم على المؤسسات، والجمارك (يخسرون سلطتهم العسكرية ومداخيلهم المالية 

  ).الداخلية، الخ

 :، لتوفر حال سحريا بأوجه ثالثة"االنقالب على الطائف" أو إذا شئنا ،اتفاق الطائف" إعادة قراءة"فأتت 

ومن " يقليماإلسالم ال" مراهنة أصحابها علىيتم استجالب الرساميل الخاصة من الخليج بكثافة بمناسبة  .١
خفض الضرائب على الدخل وإلغاؤها على الفوائد، دفع سعر (المادية الممكنة االمتيازات  كل مخالل إعطائه

، ومن )الخ... الصرف انخفاضا، إطالق عمليات عقارية عمالقة حائزة على امتيازات قانونية استثنائية، 
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المرحوم :  وألقربهم إلى المملكة السعوديةنألبرز وجوه األثرياء المغتربي" السلطة االقتصادية"خالل تسليم 
  .رفيق الحريري

إطار جماعي يلحظ تقاسما للمنافع المادية والسياسية ضمن يحصل رؤساء الميليشيات على السلطة من  .٢
فيكتسبون شرعية رجال الدولة . القوانين االنتخابيةبترتيب  م الصناديق أم العقود أمالعامة، سواء بالتوظيف أ

 . روا سلطة رؤساء الميليشيادون أن يخس

لتعزيز استمرار السيطرة السورية، إن  ةمثاليالحكم شروط طار إلوالتنافسي الطابع الجماعي بنتيجة فر اتوت .٣
بسبب توليها دور  ،يهاعل" ةالسياسي "الضرورةصفة  ضفاءإقل من خالل على األلم يكن بجعلها شرعية، ف

  .الخالفات وتسويتهاضبط 

، لكنه أعفاهم من الجهود  فيهاباللبنانيين إلى فقدان األمل بقيام دولة موثوقواستقرارها يغة أدى نشوء هذه الص
  .والتضحيات التي تتطلبها عملية اإلعمار، وسمح لهم باإلفادة من فورة استهالكية عززتها سياسة توزيعية مغدقة

ولم ينتبهوا إال بعد حين إلى . لمطروحة عليهممع بعض التردد والقليل من الممانعة، تقبل معظم اللبنانيين المقايضة ا
  .هشاشة البنيان القائم

، واستمر مثله ١٩٩٧و ١٩٩٦  عامي الوهن يعتري النموذج االقتصادي، كما اعترى النموذج السياسي، بدءا منراح
 ،واعتمدتإلقرار بمصاعبها المالية إلى ا، اضطرت الحكومة اللبنانية ١٩٩٧في سنة . من تأجيل إلى تأجيليجرجر 

ولدت اعتداءات نيويورك في . ١٩٩٢بعد تردد وتأرجح، سياسة تقشفية أزعجت أفرقاء النظام المنبثق من ترتيب سنة 
االحتياط وأبرزها (، في الوسط السياسي، موجة من القلق سمحت بتمرير مجموعة من اإلجراءات المالية ٢٠٠١أيلول 

ساهمت في ) على القيمة المضافة وقانون مكافحة تبييض األموالاإللزامي على الودائع بالعمالت وفرض الضريبة 
 ممكنا في اللحظة التي كانت الواليات المتحدة تسعى لموافقة ٢أصبح انعقاد مؤتمر باريس . تأجيل أزمة نقدية داهمة

لمان لعراق، من خالل تقارب فرنسي سوري أكده الرئيس شيراك في خطابه أمام البرااألمم المتحدة على غزوها 
السير ب.. .سوف يسمح) اإلقليمي(أن التقدم باتجاه هذا السالم "أعلن حيث ، ٢٠٠٢ول األ تشرين ١٧، في اللبناني
 تأجيال وهكذا فإن ارتفاع منسوب المخاطر السياسية قد وفّر ".إلى نهايته) من لبنان(لقوات السورية الكامل لنسحاب باال

  .إضافيا للنظام االقتصادي

   بالتغيير السياسية والمخاطر المحدقةالفرصة السانح

 السياسي المشهد فخالل شهرين تقريبا أعيد ترسيم .تبدو اإلنجازات السياسية لألشهر األخيرة، للوهلة األولى، مذهلة
وتم في أيار تأليف حكومة مصغرة تعهد أعضاؤها باالمتناع .  نيسان كان االنسحاب السوري منجزا٢٦في : بكامله

وبدأت لجنة التحقيق الدولية ". المعارضة"و" المواالة"من " محترمين"نتخابات النيابية، وقد ضمت ممثلين عن الترشح لال
حصلت االنتخابات النيابية في موعدها وإن وفق قانون . عملها وهو ما زال مستمرا، على الرغم من تقلبات عديدة

عاد ميشال عون وسمير جعجع إلى . هامهم ثم أوقفواأعفي مسؤولو األجهزة األمنية من م. وجهت إليه انتقادات عارمة
 حكومة تستطيع االعتماد، للمرة األولى منذ زمن ُألّفتو. الحياة السياسية اللبنانية، هذا من المنفى وذاك من األسر

  .بعيد، على أكثرية مريحة في المجلس النيابي، وتستفيد من دعم دولي مستمر ومعلن

  . قادرة على اتخاذ القرارات وتطبيقهايفترض بهذه الحكومة أن تكون 

هذه، إن لم يكن إلجراء " فترة السماح" لكنه كان ينتظر أن توظف  أشهربضعةسلم السلطة إال منذ تصحيح أنها لم ت
  . كهذهقل إلطالق الورش لتحضير تغييراتفعلى األتغييرات كبرى في السياسات والبنى، 

  .مشاكل جديدةأضيفت إليها  قد فالمشاكل القديمة باقية و.ضع مجمدلكن االنطباع، على هذه المستويات، أن الو

. ليس بمعنى أنها خلقت األزمة بل ألنها غطت عليها وزادتها تعقيدا. تعود العلة على األرجح إلى االنتخابات النيابية
لتي أرست النظام ، في سياق القوانين ا٢٠٠٠ عام "م السوريكْالح"فرضه الذي قانون الوفق االنتخابات فقد جرت 

ولد انحرافات ت لة مصنوعي قوانين وه."الحكَم السوري"أركانه إلى  وثبتت ضرورة احتكام ١٩٩٢  عامالمعروف منذ
مع إرغامها  على التمثيل الشعبي القوى الطائفية الكبرىسيطرة ع يشجتمن خالل خطيرة في تمثيل القوى السياسية 

تحقق الغرض ل مقابل تقديمها الدعم إلى قريناتها ،منها من ينافسها في ساحتها كي تزيح كل واحدة ،لى ترتيبات بينهاع
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رغبة محصنة بطابعها الطائفي ضد أي متراصة ومتنافرة، سياسية كتل إنتاج يؤدي هذا المنطق إلى  .ذاته في ساحاتها
ها، منذ مرحلة صياغة تظل بحاجة إلى وسيط بينلكنها ،  أو اقتصادي أو اجتماعينقاش سياسيأو أي خطر في دخول 
إلى كل مفصل من الحياة )  إلعادة إنتاج اآلليةوكل دورة انتخابية تتطلب بالطبع قانونا جديدا(القانون وتقسيم الدوائر 
 . "التوافقية "البلدياتالمجالس إلى توليف " الوفاقية" الحكومات تأليفالسياسية الالحقة، من 

عدة من المقاطعة في واسعة حاالت التي جرت فيها، الظاهرية اء الحرية االنتخابات، على الرغم من أجووقد ولدت 
. ما زال اللبنانيون ينتظرون تعليقات المراقبين الدوليين في هذا الصدد. من النواب بالتزكيةكبير  ووصل عدد ،مناطق
لوا النظر إليها من زاوية الذين حاومنهم   وال سيما،لمواطنينإلى ابالنسبة التحالفات االنتخابية غير مفهومة بقيت 

كانت تعكس، بوقاحة لكن االنتخابات . ائجا في حينهراستعادة السيادة ومن ضمن الجو السياسي الحماسي الذي كان 
عند تثبيت مواقعها التحالف االنتخابي الغالب لم تقف غايات أطراف  و.فجة، منطق التكتالت الطائفية وسلطات المال

بشكل يحول  دوائر مصممة ناخبيها علىبعثرة بعد (األخرى  الطوائف "ممثلي"ما أمكن من استتباع عند في طوائفها و
حول مناحي تطور مختلفة ، على األرجح، على رهانات  أيضاًاعتمدت التحالفات، بل ")زعمائهال"دون انتخابها 

، واعتبر كل العب نفسه تهتستقطب اهتمام الخارج وتدخالكانت وما زالت تي الكبرى الالمسائل المحلية واإلقليمية 
 هذه االنتخابات، على إن خلتفال عجب واألمر كذلك . أذكى من منافسيه وأقدر منهم على استباق التطورات القادمة

، شأنها الرغم من طابعها التاريخي، من أي موقف للمرشحين حول أية مسألة اقتصادية أو اجتماعية أو حتى سياسية
 الراعي خروج غداة المؤسف أن السياسيين اللبنانيين أثبتوا، ولو بصورة معكوسة، .سابقةشأن االنتخابات المفبركة ال

  .دفئهالرعاية التي تحركوا طويال في على االسوري، حنينا 

في غمار الرهانات المتقابلة، وألسباب متناقضة تماما، تم . ولدت الحكومة الجديدة من االنتخابات وعكست منطقها
ن الساحة السياسية، على الرغم من أنه كان في أساس التطورات السياسية التي لمجلس األمن ع ١٥٥٩إخفاء القرار 
ورأوا أن سقوطه كفيل ، ففي نظر البعض، بدا انهيار النظام السوري مسألة أسابيع أو أشهر. ٢٠٠٤ربيع حصلت منذ 

 والحصول، مقابل  منهطائلتوتر ال حصول  تالفي للقرار شبه تلقائي، واألفضل إذاً" الشق اللبناني"بجعل تطبيق 
، ولكونه بحاجة إلى حماية من الخارج، على بضعة مقاعد نيابية "للشيعة"مع حزب اهللا، بصفته ممثال " التحالف"

وأما في نظر آخرين، فلم يبد انهيار النظام السوري مؤكدا وال قريبا، ورأوا أن مصيره متوقف على تطور . إضافية
كفيل والطائفية  الكبرى أكثر منه على نتائج تحقيق طويل ومعقد، لذا فإن تدعيم القواعد السياسية التوازنات اإلقليمية

سلسلة من مجرد  البيان الوزاري وفي هذا السياق، أتى.  مواطن ضعف التحالف المقابلتظهركي بشراء الوقت الالزم 
 التعامل على مسائل حساسة فرضشكليا لتفاف التعابير المكرسة، تخللتها بعض اإلنجازات اللغوية التي سمحت باال

  ."المقاومة"بـواإلشادة " معرفة حقيقة جريمة االغتيال"، دون إغفال اإلصرار على ١٥٥٩ القرار معها نص

عزز المخاوف استمرار  و.جو من المرارة شاع، فالبلد  علىاسلب تراكم الشكوك واشتداد التعبئة الطائفية انعكس
  .قبع العديد من السياسيين في منازلهم بينما استقر آخرون في الخارجفلية واالغتياالت، مسلسل التفجيرات اللي

  تواجه التغيير خطيرةتحديات 

فاجأت الذين لم يكونوا يعرفونه أو الذين كانوا قد لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة واإلعالمية لعل الموهبة السياسية 
  :ين خطيرين تبقى غير كافية لتخطي تحديى قدرها،، عللكنها. خير معرفةيظنون أنهم يعرفونه 

يظهر ذلك في التصاريح االنفعالية، . يشعر النظام السوري بأنه مهدد وتتسم مواقفه حيال لبنان باالحتقان .١
فلبنان متهم من قبل سوريا بالعمل لمصلحة الدول الغربية ... ، تجميد اتفاقية الغازعابر الحدوديةإغالق الم

 واللبنانيون يتهمون سوريا بالوقوف وراء االغتياالت بدءا باالعتداء على مروان حمادة في ،هالخلخلة نظام
 وباتت معظم .، وصوال إلى اغتيال جبران تويني، مرورا باغتيال رفيق الحريري٢٠٠٤تشرين أول 

 رينيه كمال جنبالط، بشير الجميل، المفتي حسن خالد،(عمليات االغتيال التي حفلت بها الحرب األهلية 
 .لى سورياإتنسب جهارا ...) معوض،

 رفيق شكلت جريمة قتل. يهيمن عمل لجنة التحقيق الدولية على الحياة العامة ويفرض عليها إيقاعه الخاص .٢
شأن عمليات القتل في و (اشأنهفي " معرفة الحقيقة"شكل شعار كما لية التغيير السياسي آل االحريري محرك

لكن لجنة التحقيق، بحكم طابعها االستثنائي، ال يقتصر وقعها على .  الشعبيرافعة رئيسة للتحرك) األخرى
أدى الطابع الجنائي المرتبط . البحث عن الحقيقة بل هي تعبر عن االهتمام الدولي بلبنان وتؤكد تأييد مطالبه
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دقة من خالل استثارة الشهادات الصا( مسار التحقيق فيبعمل اللجنة إلى مناورات ومحاوالت تأثير 
ولكن ما هو أخطر أن هذا الطابع الجنائي أسهم في تصوير ). والكاذبة، وتسريب المعلومات ونفيها، الخ

أضف أن الصفة المطلقة . الحكومة اللبنانية على أنها انتقالية ومؤقتة، وضعت بانتظار ظهور نتائج التحقيق
بقي التحالفات عند ى العالقات السياسية، فتبثقلها علتضعها فوق الخالفات، لكنها تلقي " الحقيقة"بـللمطالبة 

في المقابل هي ، و أو تعفي من ضرورتهاعرقل صياغة األطروحات البرنامجيةتمستوى المبادئ المجردة و
 .ه فظاعت أو بالتغاضي عنصبغها بتهمة المشاركة بالقتلتسمم الخصومات إذ ت

واألخطر من ذلك أن . لدولية ومطرقة الحقد السوريوجدت الحكومة اللبنانية ذاتها محشورة بين سندان العدالة ا
مرتين اصطدم النقاش في . االستقطاب الخارجي قد تحول انقساما في الداخل، في قلب الحكومة، فأدى إلى شللها عمليا

 حادة عطلت األداء الدستوري لمجلس الوزراء، وأثبتت لمن كان ما زال يشك في األمر أن "طائفية"داخلها بمواقف 
  .ظام السياسي الحقيقي قائم على حقوق نقض طائفية متبادلةالن

دون التقليل من األثر المخلخل للضغوط الخارجية، ال بد من التوقف عند العارض المرضي المتكرر في السياسة 
ة إلى نزاعات داخلية فيشل اآلليات الوظيفية للدولة، وذلك بغيالخارجية اللبنانية والذي يؤدي إلى تحويل الضغوط 

  .التعرف إلى المواقف والسلوك التي تولد هذه المفاعيل

  سلوكالمواقف و المن خاللة التغيير مقاوم

أن ذلك  .م التغيير واستعادة عمل الدولةامه تصعبباإلضافة إلى التحديات السياسية، ثمة عوائق مجتمعية وسلوكية 
المتضررين لدى حتى و لدى غالبية اللبنانيين، ،دولّإلى حد أنه في األذهان النموذج القائم قد طال العمل به وترسخ 

،  الوضع القائممع ضغوط أصحاب المصالح المستفيدين منموضوعيا من المواقف تعوق التغيير وتتالقى أنماطا منه، 
   . معارضتهم لتغييرهمنوالذين ال عجب 

أقصيين من شكلين  واحد من اتجاهوالظروف، ببجنوح العديد من اللبنانيين، بحسب أطباعهم  هذه المواقفتترجم 
  .، هما المغامرة والمحافظة سياسي أو اقتصاديالسلوك، ال يشجع أي منهما على حسن إدارة عملية تغيير

على  قائموهو بعد أفول طويل،  تكرس حديثا، هماأول بارزين، مثلينيمكن التعرف بين هذه المواقف النمطية إلى 
  ". في لبناندولةإقامة يأس من ال"فينم عن أما الثاني، ".  يترك لبنان أبداًالعالم لن"اقتناع اللبنانيين بان 

يمكن القول إن هذين الموقفين النمطيين قد تغذيا من مآسي التاريخ المعاصر للبنان، ولكن يمكن القول أيضا إنهما قد 
  .  اتجاه العالقة السببية، إن وجدتتبيانوليس سهال . أسهما في صنع هذه المآسي

 وتكاملها وتزاوجها في الممارسة، تؤول إلى تكريس ،، على تنوعها، وعلى تناقضها الظاهركهذه مواقفقى أن يب
  . للفرد بالتاريخ وبالمعطيات المجتمعية وباألحداث العامةمرتبكةعالقة 

وال عجب في  منتشرا خالل الحرب، ال سيما في مرحلتها األخيرة،" حماية العالم للبنان"الواثق من لم يكن الموقف 
الفردي االتكال حيز ، إلى  كلياً، إن لم يختفعملياهذا الشعور ه اللبنانيون من مآس وخيبات، وانكفأ اما عان بعدذلك 

 في نهاية سنة ٢انعقاد مؤتمر باريسمناسبة ب ،الماليبقوة، في بعده تعزز عاد و لكنه. على العجائب والتعاويذوالعائلي 
 مليار دوالر دون شروط، فتم سحبها فورا، بينما بقي ما يقارب ٢,٦ة اللبنانية مبلغ لحكومإلى احيث قدم  (٢٠٠٢

، وتعزز أكثر من خالل التطورات )مليار وثالث مئة مليون دوالر خصصت لتمويل المشاريع التجهيزية دون استخدام
  .  منظارهمع مسألة المساعدة االقتصادية الدولية مناليوم يجري التعامل و. السياسية األخيرة

  فور انسحاب الجيش السوري،،٢٠٠٥ في شهر أياربدأت   قد"٣باريس " التحضيرات لما سمي فإنالواقع، أما في 
اإلصالحات "غياب لبنان، لتحضير في الواليات المتحدة األمريكية دعوة إلى عدة دول ومنظمات دولية، وجهت  عندما

هنا والفارق . زامات سياسية واضحة يشرط الدعم المالي للبنان بالتوبرنامج تطبيقها، على أن" والمساعدة االقتصادية
كان في العراق، بينما الرهان القائم اليوم يقع حينه أن الرهان السياسي الذي استفاد منه لبنان في  ٢مع تجربة باريس 

  . في داخل لبنان

في الغالب تفتقر  و،ارب المقامرة أحياناالشعور بحماية يضمنها الخارج إلى أشكال غير عقالنية من السلوك، تقيدفع 
 ،لى عدم إمكانية انفكاك الدعم الخارجيإباالستناد  ،مغامراتالفهو يشجع على الخوض في : الحس بالمسؤوليةإلى 
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 ولكنه يدفع أيضا إلى التبعية واالنصياع األعمى لتوجيهات ."اللتزامه بلبنان"صل إلى السعي ألخذ الخارج رهينة يوقد 
 .وساع لخير البشر فترض أنه عالم بكل شيءالذي يالخارج 

 في نظر بعض العالم، له من األهمية على األقلفلبنان في نظر العالم، أو . هذا ال يعني أبدا أن ال اهتمام فعليا بلبنان
 ما يفوق عدد سكانه أو حجم اقتصاده، والموقع الدولي الذي احتله رفيق الحريري تعبير واضح عن هذه الخاصية

يعود إلى .  وهو ليس بالضرورة قائما على النوايا الحسنة وحدها،لكن رصيد اهتمام العالم بلبنان له حدوده. اللبنانية
أن اهتمامهم ودعمهم " ألصدقاء لبنان"يثبتوا يتفهموا دواعي هذا االهتمام، وأن يحسنوا االستفادة منه، وأن اللبنانيين أن 

   .مبرران ونافعان

وعن الطريقة التي طبق بها المرة  وهو ينجم عن تجارب الحرب ، أكثر قدما ورسوخا من األولفينين الموقثاني هذ
لكنه يقود بسهولة . مسائل السياسة الداخليةميل إلى التعقل والتحفظ في في الظاهر بيتجلى و. اتفاق الطائف حتى اليوم

 وآالمه، كما أنه  االنحاللبما يقلل من أضراري للمجتمع الطائفإلى حصر الطموح السياسي بإدارة االنحالل المحتوم 
  .السياسيةالتقية من مختلفة يشجع على ممارسة أشكال 

نه لم يعد من ى السياسية والميليشيات في حينه أكان هذا التعقل أصال في أساس اتفاق الطائف، إذ ظهر لمختلف القو
 من خالل ،٢٠٠٥سنة ر هذا الموقف بقوة خالل حضو. أفق النتصار أي من المشاريع السياسية التي كانت تحملها

الحرص على ضبط المواجهة السياسية الداخلية وفي المساعي المتكررة للتوفيق بين األطراف، حتى ترجم آخرها في 
غير أن هذا . تأليف الحكومة االنتقالية، وفي اإلجماع المعلن على معالجة مسألة حزب اهللا بوصفها مسألة لبنانية داخلية

على السالم الداخلي، مهدد بأن حقيقي فهو، إلى جانب تعبيره عن حرص : زوع إلى التعقل ال يخلو من االلتباسالن
أطر طائفية توافقية نكفاء ضمن ينزلق بسهولة نحو التخلي عن االلتزام السياسي والتراجع عن مشاريع التغيير لال

. فردية، محدودة الشفافية ومتفاوتة النزاهةترتيبات ولكنه قد يشجع أيضا على البحث عن حلول و. محافظة ومترددة
  .على ظهور سلطة دولة فعليةفي أي حال وهو ال يساعد 

فحتى : لة بعض السجاالت العقيمة التي استحكمت طويالح وقد سمح بحلا،طاول هذا التعقل الدائرة االقتصادية أيض
انقضت سنوات اإلعمار األولى في ظل . ستحيال، كان أي نقاش حول الخيارات االقتصادية والمالية م٢٠٠١سنة 

 دون الحد األدنى من الحرص على اإلدارة المالية، فغُض الطرف عن تراكم الدين وتم شراء ،مراهنات إقليمية واعدة
كان االعتراض ممنوعا ). النهج إلى حد بعيد مستمرا إلى اليومهذا وما زال (الوالءات السياسية بسخاء بالمال العام 

المالي التصحيح وقد تم التعامل مع محاوالت . إعاقة اإلعمار وإعاقة المصالحة: شككون يواجهون بتهمة مزدوجةوالم
أنها غير ضرورية ومناقضة ألسس ووصفت بجهت بالنقد الشديد وو من ضمن هذا السياق، ف١٩٩٩ و ١٩٩٨عامي 

قل من أأي ( مليار دوالر ٢٠العام يقارب الخصوصية اللبنانية، وفوتت فرصة لملمة األوضاع في وقت كان الدين 
أي المستوى األقصى الذي تطمح المشاريع اإلصالحية % (١٢٠، ونسبة الدين إلى الناتج تناهز )نصف مستواه اليوم

ولكن حدود ). المأمولةالحاصلة و والهبات الدولية السخية  سنوات من التضحيات والتقشف١٠بلوغه بعد إلى اليوم 
،  لرفيق الحريري، رئيس البنك الدولي،كابرة والمتعالية بدأت تظهر على أثر زيارة جيمس ولفنسنهذه المواقف الم

رسوم الجمركية ونسب معدالت ال ةحكومالبعد خفض  حيث لم يقدم التهاني المنتظرة منه ،٢٠٠١في شباط 
فتم اعتماد . التضحياتبل أعلن أن السفينة مثقوبة وأن ال بد من ، االشتراكات في صندوق الضمان االجتماعي

 مثل الضريبة على القيمة المضافة ،إجراءات كانت تواجه في السابق بمعارضة شديدة بوصفها بدعا مستهجنة
  . والضريبة على الفوائد المصرفية

وأال يطيح به اندفاع بعض السياسيين الجدد الذين االقتصادي هذا الميل إلى التعقل يتعزز بنانيين أن للمن مصلحة ا
تعاظم حجم التدفقات المالية يثني عنه أو دون اإلفادة من التجارب الالحقة،  يدون بعث شعارات بدايات التسعيناتير

فتطوير االتجاه إلى التالقي سوف يساعد في وضع إجراءات . بسبب ارتفاع أسعار النفطوفوران أسعار األسهم 
 . حظوظ نجاحهبالتالي عزز ر ويويوفر أرضية مشتركة للحوا ضمن سياق االستمرارية "اإلصالح"

يمكن التعرف إلى هذين الموقفين المرجعيين لدى غالبية اللبنانيين ألنهما ينبعان من تجاربهم المشتركة، ويمكن 
  :أشكال مختلفة في مواجهة التطورات الحاصلة وهما يتداخالن وفق. أن يمر بهما تباعانفسه لشخص ا

، فهي توفر للبنانيين فرصة يجب غير دائمة وقد تكون ،استثنائيةلبعض،  اإلىبالنسبة  ،تبدو التغييرات الجارية
 فيها عودة ىلكن البعض اآلخر، عن ثقة أو عن سذاجة، ير. اإلسراع في االستفادة منها وفي تحويلها إلى واقع ثابت
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لم عابر، والتغيير من حقيقة كانت حاضرة على الدوام وإن حجبها ظإلى طبيعية إلى الواقع أو باألحرى عودة تلقائية 
  .هذا المنظار انبعاث قد تحقق بالقوة أو هو مقبل على التحقق حكما

  وبالبحث عن دعم،الحتماء من آثارها برص الصفوفلثمة آخرون، في المقابل، تقلقهم التغييرات الجارية، فيسعون 
 وحلقة إضافية من ،فيه قدرا ىالخ، وبعضهم، عن خوف زائد أو عن زهد، ير... وبتقليص حجم الرهانات خارجي،

ستؤول إلى تفتيت الدولة والمجتمع وفق الخطوط الطائفية، على النسق ويعتقد أنها سلسلة المآسي اللبنانية الطويلة، 
  .العراقي الذي يجتاح شاشات األخبار ليليا

هذه المواقف نحراف ال شك أن أية قراءة خاطئة لإلشارات الخارجية وللوضعية الدولية أو تحريفها يعزز مخاطر ا
لذا فإنه من األهمية بمكان أن تأتي الرسائل الخارجية بوضوح شديد، وأن يتم السهر على توسيع . باتجاهات سلبية

  .لمناورات المتبادلة على أساسهاالمتاح أمام اانتشارها تضييقا للمجال 

ك دفاعي مطلق للكتل الطائفية من جهة أولى تمس: رت االنتخابات النيابية تصويرا الفتا لتداخل هذين الموقفينفّوقد و
وقد ترجم النجاح االستثنائي لهذين السلوكين . وانتهازية هجومية مغامرة في التحالفات والخصومات من جهة أخرى

  .لة على مستوى الوطنعلى مستوى أطراف اللعبة صيغة سياسية معطَّ

 ؟أي موقع للتغيير االقتصادي
 قولةهذا ال يعني أن م. من قبل اللبنانيين بل من قبل الغربيينفي الواقع صادي لم تطرح مسألة التغيير االقت

 النقاش السياسي في لبنان، على العكس، لكن المقصود أن البعد االقتصادي بقي ة عن معجم غائبتكان "اإلصالحات"
  .السياسيالتي طاولت البعد غائبا عن مسارات التغيير 

السجال الحاد الذي اندلع، عشية  بمناسبة افقد بدأ تاريخه.  في لبنان الخاصةاقصته" اإلصالحات االقتصادية"قولة لم
 التي كانت تركز بين إنجازاتها ،، بين رفيق الحريري ومؤيديه من جهة وحكومة سليم الحص٢٠٠٠انتخابات سنة 

بين لظهور إلى ا قولة المتوعاد. ، من جهة أخرى١٩٩٩على برنامج التصحيح المالي الذي وضع في بداية سنة 
إعادة هيكلة مالية "عن في بيروت جاك شيراك فتكلم : ٢مؤتمر باريس انعقاد  و٢٠٠١بين نهايات سنة الحين واآلخر 

إلى مقدمة الخطاب السياسي، " عرقلة اإلصالحات"مقولة دفع مجددا ولكن تعكّر المناخ السياسي الداخلي ". لالقتصاد
مناصرو رئيس الحكومة رفيق الحريري يتهمون خصومهم المتحلقين حول ، فراح "اإلصالحات"مقولة على حساب 

وكان . مضمون هذه التعهداتل، دون تفصيل "تعهدات لبنان في المؤتمر"لحود بعرقلة تنفيذ الجمهورية إميل رئيس 
، بنشر ، عشية تركه لمهامه٢٠٠٤ول األتتويج هذه المرحلة عندما قام وزير المالية، فؤاد السنيورة، في تشرين 

التحدي السياسي منها إلى مشروع إلى أو  ةالسياسي أتت أقرب إلى الوصية ،٢٠٠٥للعام " لموازنة إصالحية"مقترح 
على ) وهي صالحة لسنة واحدة فقط وينتهي مفعولها بنهايتها(فانطوت مواد مشروع قانون الموازنة : موازنة فعلي

 وال ،ام الموظفين والجهاز التعليمي وإلغاء هيئات عامة وخالف ذلك تتناول نظ،سلسلة من التغييرات البنيوية الدائمة
في مجلس المشروع ناقش يلم . بأكثر من بضعة سطور مبدئيةوالمتشعبة تخص كال من هذه المواضيع الواسعة 
 . حل بالطبع إلى المجلس النيابييالوزراء من ضمن المهل الدستورية ولم 

ولكن ذلك ، سها عمر كراميأ التي ر من قبل الحكومة التالية٢٠٠٥في شباط إال فعليا لم يوضع مشروع للموازنة 
تضمن عدة هذا المشروع تجدر اإلشارة إلى أن . اإلمكان مناقشتهفي فلم يكن قبل اغتيال رفيق الحريري بأيام، حصل 

ة من الضرائب خل مجلس اإلنماء واإلعمار في نطاق الموازنة، وأدرجت الحصدفُأ: تعديالت على نهج الموازنات
، كما )بما يسمح للبلديات بوضع موازناتها(التي تعود للبلديات من خالل الصندوق البلدي المستقل في نفقات الموازنة 

وقيم فواتير استهالك اإلدارات والمؤسسات العامة من الكهرباء، وتم توضيح " كهرباء لبنان"لـ حظت مبالغ الدعم لُ
وانقضت ...  بشكل يعيد إيرادات الضرائب إلى نصابها،"الريجي" العامة مثل الوضعية الملتبسة لبعض المؤسسات

دون التعديالت  (٢٠٠٥ة، فلم ترسل الحكومة الجديدة مشروع موازنة عام على أساس القاعدة اإلثني عشريالسنة كلها 
ة الوحيدة من هذه المنفعو! ٢٠٠٦ إال في سنة ٢٠٠٥ ولن تقر موازنة سنة ،ثانيالتشرين شهر إال في ) المذكورة

رسل أيضا ي لم ٢٠٠٦موازنة سنة مشروع لكن . الموازنة أنها تجيز للحكومة إصدار المزيد من سندات اليوروبوند
  ... إلى اليوم وهو لم يطرح حتى على مجلس الوزراء،ضمن المهل

سعر  بل ،أوجهه المتعددةب لم يكن الوضع االقتصادي، في الواقع، غداة االغتيال،  اللبنانيينإن ما استقطب اهتمام
 ما شراء، بين منتصف شباط ونهاية آذار، وفي جو من الرعب والقلق، تم  الشهرخالل شهر ونصفف: صرف الليرة
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 إلى العملة من الودائع المصرفية بالليرة% ٣٥وهذا يشكل تحويال لحوالي ، الدوالرات تقريبايوازي ستة مليارات من 
من إجمالي % ٣,٥ملياري دوالر، أي قرابة إلى الخارج لم يتعد  المصارف اللبنانية منما تم تحويله  لكن .األمريكية
وعندما انطلقت ... عر سندات اليوروبوند في األسواق الدولية بسبب غياب العملياتسلم يتحرك و.  المصرفيةالودائع

ت يسجل أرصدة إيجابية وتم تلبية آلية االنسحاب السوري، انعكس االتجاه، فبدأ شراء الليرات وعاد ميزان المدفوعا
 . بالعمالتمحاجات الدولة التمويلية دون أي عناء، سواء بالليرة أ

 في أيار ، بناء على دعوة األمريكيين في باريسعقدت التيجتماعات االكان برنامج العمل األولي الذي وضع خالل 
هري تموز وآب وصوال إلى عقد المؤتمر  أن تحصل اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين خالل ش، ينص على٢٠٠٥

ول وقد تم األلم ينعقد االجتماع األول في واشنطن إال في تشرين . لم يكن احترام هذا الجدول الزمني ممكنا. في أيلول
  .قلعلى األ وبدا الغربيون أكثر استعجاال من اللبنانيين، حتى اآلن.  مراتعدة تأجيل تاريخ اجتماع بيروت

 على صعيد المسؤولين، وبمجرد أن هدأت العاصفة النقدية، لم سواء على الصعيد الشعبي أمار أنه، ال بد من اإلقر
بعض ، عند هم االقتصاديوال يتخطى ال. تظهر بوادر اهتمام فعلي وملح بأي تغيير للسياسات االقتصادية

 والمتغيرات ،٢ل باريس تالشي مفاعي: ضرورة االهتمام بعنصرين متحركين يستوجبان المتابعة االختصاصيين،
  .  النفط في مستويات الفوائد وأسعارالخارجية

، قبل اغتيال رئيس  تبدي إشارات أكيدة، ولو بقيت خافتة في الغالب، عن تالشيها٢كانت مفاعيل مؤتمر باريس
تظام، على فمستويات الفوائد الفعلية على الدين العام عادت ترتفع بان: الحكومة رفيق الحريري بفترة غير قصيرة

الرغم من التدخل المكلف لمصرف لبنان لطمس ارتفاعها، والتوقعات المفرطة التفاؤل لمردود عمليات التخصيص 
جعلت من التخصيص مهمة شبه مستحيلة، وبات السعي لتحسين األرصدة األولية للموازنة يعتمد على مراكمة 

ؤتمر يحدد جدوال من اإلصالحات االقتصادية البنيوية،  ضرورة عقد م٢٠٠٤أكد البنك الدولي منذ آذار و .المتأخرات
 يأتي، على ،"٣باريس "انعقاد مؤتمر سمي بشائر ، لمواجهة الكالم الذي بدأ يروج حول "١بيروت "أسماه مؤتمر 

 . ، كي يرمم النموذج القائمخطة عمل وطنية محددةإلى حاجة  ما دون، بمساعدات مالية خارجية،"٢باريس "غرار 

 أثرت في مهمة عن التطورات السياسية واالقتصادية الداخلية، حصلت خالل الفترة األخيرة تحوالت بمعزلو
في % ١,٢فمرت فائدة ليبور من (الفوائد العالمية على الدوالر تتجه إلى االرتفاع عادت : األوضاع االقتصادية العامة

أسعار النفط وشهدت .  بدورهانانية لالرتفاع، مؤشرة إلى عودة الفوائد اللب)حاليا% ٤ إلى حوالي ٢٠٠٤نيسان 
) بسبب تسقيف أسعار المحروقات(ارتفاعا الفتا، كانت من نتائجه مفاقمة العجز الخارجي وخفض إيرادات الخزينة 

أنها  ارتفاع أسعار النفط ومن نتائج). لتغطية زيادة الخسائر التي تتحملها مؤسسة كهرباء لبنان(وزيادة النفقات العامة 
 ، ينعكس فورة في مؤشرات األسواق المالية وفي األسعار العقارية في تلك البلدان، في بلدان الخليجا إثراء كبيرلدتو

وقد (ؤدي أيضا إلى ارتفاع، بدأ تلمسه بوضوح، لتدفق الرساميل إلى لبنان، سواء باتجاه العمليات العقارية يوإنما 
أو باتجاه التوظيفات ) من التوتر السياسي والركود االقتصاديعلى الرغم ثالثة أضعاف تضاعف سعر سهم سوليدير 

وما من شك أن تغيرات في الشروط الخارجية المحيطة بالنظام القائم بهذا القدر من األهمية والتأثير، ... المصرفية
 .تعديالت في السياسات االقتصاديةتستوجب، هي أيضا، 

ة النموذج من خالل تمديد أجل السماح الذي وفره مؤتمر باريس ضرورة تأمين صيان: تين ذكرناللكن الضرورتين ال
، ال تشكالن في حقيقية )من فوائد عالمية ومن أسعار للنفط ( وضرورة تكييفه ليتماشى مع تطور الشروط المحيطة،٢

 .الجاريللتغيير السياسي بطبيعته وأبعاده، للسياسات االقتصادية، أو على األقل تغييرا موازيا " تغييرا"األمر 

عن الحوارات السياسية خير دليل المطلق غيابها و.  من الكماليات، في الواقع المعاش،تبدو مسألة التغيير االقتصادي
 ،وال شهية جمهورهمال يثير شهية السياسيين  ياإلصالحاالقتصادي أن الخطاب لعل ما يفسر هذه المفارقة . على ذلك

موقف المغامرة : ذين يتحكمان بالسلوك وبالخطاب السياسيينلجعيين الالموقفين المر ال يتالءم مع أي منألنه 
 في ة الحماسحمل ما يكفي منيال لقدر، فهو تحفظ، المتخوف من االوالتعقل موقف ، الواثق من دعائمه، والتاريخي
  . المخاطر في نظر الثانيقد يجر الكثير من و،نظر األول

بأوجههما المادية والرمزية معا، وأمام اإلقرار بعجز المجتمع اللبناني ولكن، في صخب التصادم والعنف السياسيين، 
 ال تكون المسائل ربماعنيدة، الخارجية الداخلية والوقائع ال التعامل مع نبمجمله، من خالل مؤسساته السياسية، ع

من فضل بالوقائع المادية صور، بل لعلها تسمح للمجتمع باإلمساك بشكل أت كما ،االجتماعية واالقتصادية من الكماليات
 . وتفتح بالتالي طريقا باتجاه االعتراف بشرعية مؤسسة الدولة ومنفعتها،وبإدراك أفضل لعالقاته بهذه الوقائعحوله، 
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  الخطابات والمعاينة

  ؟ التغيير االقتصاديمصالح فيأي 

وهذا، . قتصادية، ويكاد يختزلهاهتمامات االااليشكل ثبات سعر الصرف في نظر اللبنانيين محور في الواقع العملي، 
 لوال ما بذل من جهود وشطارة لدفع اللبنانيين إليه، ذلك ألن ،في الحقيقة، موقف غريب وال يمكن فهم حصوله

االقتصاد اللبناني مدولر بشكل شبه كامل، في مجاالت تحديد األسعار واحتساب التكاليف وتقدير القيم وفي التسليف 
أما في نظر المراقبين الدوليين، فالدين العام هو الذي يحتل صدارة . ب عقدين من الزمن، منذ ما يقاروالتبادل

  . االهتمامات، وهذا موقف مفهوم على أساس ما بلغ الدين العام من مستويات غير مسبوقة وغير مألوفة

لة أأن المس: دةلكن الالفت، على الرغم من االختالف الظاهر في وجهتي النظر، أنهما تؤديان إلى نتيجة واح
والمتابع (وقد حل الجهد المبذول ببراعة . االقتصادية في لبنان تكاد تنحصر في إطالة أمد وضع نقدي ومالي استثنائي

 .إلطالة أمد هذا الوضع محل أي سياسة اقتصادية) بشغف من قبل اللبنانيين

ففي السوق المحلية، بدا ازدهار القطاع . ةأدت االزدواجية بين النظرة الداخلية والنظرة الخارجية إلى مفارقة شاذ
والواقع أن ذاكرة اللبنانيين لم تحفظ حصول أزمة . المالي رمزا للنجاح االجتماعي للبنانيين في أعمالهم الخاصة

بدا هذا االزدهار المصرفي . مصرفية أدت إلى خسارة المودعين أموالهم، على الرغم من قسوة سنوات الحرب
ن التراكم الهائل للدين وعن عجز المالية العامة، اللذين نُظر إليهما، في المقابل، على أنهما منفصال في نظرهم ع

وبدال من أن ينظر إلى هذا التراكم على أنه مصدر تهديد لمنعة . نتيجة تلقائية النعدام كفاءة اإلدارة العامة ولفسادها
في المقابل، تم ربط الثبات النقدي .  الدين وتستوعب آثارهالقطاع المالي، نظر إلى هذه المنعة على أنها تقي من تراكم

  . مباشرة بازدهار القطاع المالي، فالقطاع المالي هو الضامن للثبات النقدي ويحق له بالتالي االستفادة منه شرعيا

معالجة مسألتي عيعلى هذا األساس، أتت اإلجراءات التقشفية التي اعتمدتها الدولة، تلبية العتبارات دولية مركبة تد 
. العجز والمديونية من خالل التقشف، وكأنها هي المسؤولة عن المصاعب االقتصادية اليومية التي يعانيها المواطنون

وهكذا تم تصوير ظاهرتي العجز والتقشف وكأنهما شران منفصالن، كالهما عائد ألداء سلطات عامة مقصرة أو حتى 
  . قي خيرا مطلقا، يضمن استمراره القطاع المالي بمبادرته ومهارته ومهنيتهأما الثبات النقدي فب. سيئة النوايا

فعملت على تغذيته بشكل إليه وسرعان ما انتبهت السلطات النقدية اللبنانية .  في األذهانبات هذا التصوير راسخاً
النتقاد تكرارا إلى السلطات فسهرت على توجيه ا.  ألنها وجدت فيه أساسا لتطوير آلية مستقلة لإلدارة المالية،منتظم

 وتالحمت مع القطاع المالي فأشادت بأدائه وأشاد بأدائها، وعززت بالتالي االنفصام ،العامة لتأكيد تمايزها عنها
  .الحاضر في أذهان الناس

ا عدا من ضمن هذه المنظومة، لم يعد لدى السلطات النقدية اللبنانية أي شيء تطلبه من المؤسسات المالية الدولية، م
بيانات الثناء والتشجيع في بعض الظروف االستثنائية، ألنها باتت قادرة على التحكم بالسوق من دون دعمها، ال بل 

  .بشرط تالفي تدخلها في نمط إدارتها للسوق

: انيةلسلطات النقدية اللبنإلى اذات فائدة في المقابل، لم تعد المؤسسات المالية الدولية قادرة على تقديم أي مساعدة 
فالحاجات التمويلية للدولة وللقطاع الخاص تؤمن من خالل دينامية القطاع المالي، وبات أي إصرار من قبل هذه 

 بالرفض المطلق، واجهتهديد للسياسة النقدية، فيوكأنه المؤسسات إلعادة البحث في آليات عمل النظام المالي يترجم 
بالعمل على اإلطاحة بالتثبيت النقدي وعلى افتعال أزمة لم تكن حتى أصبحت المؤسسات الدولية في موضع االتهام 

أضف إلى ذلك أن المبالغ الالزمة لمواجهة الحاجات المالية الفعلية للحالة اللبنانية سرعان ما . لتحصل دون تدخلها
  .  هذه المؤسسات أن تقرضه للبنانبمقدورفاقت بأضعاف ما 

، أو أن تعجز عن توفير  فيهاو أن تتدخل لفرض مساعدة غير مرغوبوهكذا، بين أن تتحول إلى أكباش فداء، أ
الوسائل الكافية للنجاح في حال تدخلها، فضلت المؤسسات المالية الدولية اعتماد موقف متحفظ وإقامة مسافة بينها 

  .وبين الحالة اللبنانية

رف لبنان وصندوق النقد الدولي في بنتيجة كل ما سبق، وانطالقا من موقفين مختلفين ال بل متناقضين، تالقى مص
يقابله سوى الحجم في لبنان ال الدين العام ات حجم وب. الواقع على ترك اللعبة النقدية والمالية تستمر دون كابح
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من الناتج المحلي، والودائع المصرفية باتت تمثل % ٣٥٠فالميزانية المجمعة للمصارف بلغت . المدهش للقطاع المالي
  .منه% ٢٦٠ والتوظيفات المحلية للمصارف أكثر من منه،% ٢٧٠نسبة 

فالنمو، : لكن، وبموازاة استمرار هذه اآللية ونجاحها في إطالة أمدها، استمر االقتصاد الحقيقي في معاناته الصامتة
بعد انقضاء مفاعيل التصحيح التلقائي لفترة ما بعد الحرب، بقي معطال، والبطالة والهجرة استمرتا متصاعدتين، 
واستدانة األسر والمؤسسات تثاقلت، والخدمات العامة تفشت فيها عيوب خطيرة، وأنظمة الحماية االجتماعية باتت 
تتعرض في كل يوم لمخاطر ولصعوبات متزايدة، ومصرف لبنان، بعد أن وقع أسيرا للعبته، لم يعد يتورع عن 

تخدام آلية خلق النقد، وهي أصال مورد من موارد مراكمة الديون المستترة وعن تكبيد الخزينة خسائر مؤجلة وعن اس
 تلك التي لم تمانع في االنخراط في اللعبة باالنسحاب من السوق أو على األقل(الدولة، لشراء دعم المصارف التجارية 

ولتغطية الخسائر التي رتبها على بعض المصارف مدراء غير أمينين وعمالء غير محمودي ) بتقليص ميزانيتها
 الشك دور الدولة وموقعها، وتقلصت مجاالت بلغلة، توسع االعتماد على الحيل والتأجيل، ويوفي الحص. الصيت

  .التزامات ثقيلةبالعمل والتصحيح، ورهن المستقبل 

إن ما يحتاج إليه لبنان اليوم ليس تعديال في نمط إدارة شؤونه المالية واالقتصادية، بل هو يحتاج إلى تغيير النموذج 
فالنموذج الذي استحكم حتى اليوم قد استنفذ مقدراته وهو في . ي واالجتماعي القائم وإلى تغيير القيمين عليهاالقتصاد

  .الواقع ما زال نموذج الحرب ذاته

فكما عاش اللبنانيون أمور السياسة في ظل الخوف من عودة العنف والحرب، عاشوا أمور االقتصاد في ظل الخوف 
وما كانوا ليقبلوا بالتنازالت الخطيرة التي قبلوا بها على الصعيدين السياسي . يام الذلأومن عودة " االنهيار"من 

االقتصادي لوال سعيهم لتفادي تحقق هذه المخاوف السياسية واالقتصادية المترابطة في ذهنهم والتي ما انفك النظام 
  . القائم يوما عن التذكير والتهويل بها عليهم

فبعد أن أحبطت اآلمال تكرارا، وبات البحث . قيمة مطلقة" كسب الوقت"لى الخوف قد جعل من إن هذا التسليم القائم ع
عن البدائل مصدرا للمتاعب، وتبين أن تحقيقها معزول عن أي قرار أو سعي محليين، صار التفكير بالتغيير يشبه 

اللبناني في مواجهة أزمة االقتصاد تفسر هذا الذهنية وحدها المناعة االستثنائية التي أظهرها المجتمع . التهديد
  .والمديونية المكبوتة كما تلك التي أظهرها سابقا، تجاه عنف الحرب، وحتى األمس القريب، تجاه القمع السياسي

فالسلوك المحافظ والمتخوف والتشاطر االنتهازي . يسهل التعرف إلى أوجه الشبه بين المجالين االقتصادي والسياسي
 .يعمالن هنا وهناك

  .لقد حان الوقت للتخلص من طاغوت هذه المخاوف وإلرساء قواعد حياة سياسية واقتصادية أكثر اطمئنانا

ليس مقبوال أن يتحول الفائض في اإلمكانات البشرية للبنانيين وفي أحجام الرساميل المتوافرة في لبنان إلى  
  . مسارب الهجرة وفي البواليع الماليةعوائق أمام نمو االقتصاد وأن يتم استهالك الموارد الحية للبلد في

االنفتاح على الخارج، انتهاء مرحلتي التحول (ليس مقبوال أن تستخدم خصائص تاريخية للمجتمع اللبناني  
لتعييره وتعويق مساره ) الخ...الديمغرافي والنزوح إلى المدن، التعددية السياسية، تحرر أوضاع النساء، 

  .المنطقةاالجتماعي بدل أن تغني تاريخ 

ن يبتعد اللبنانيون عن أولمصلحة سلطات دون مرتبة الدولة، ليس مقبوال أن تتالشى فكرة الدولة في لبنان  
  . ن يتنازلوا عن مسؤولياتهم لصالح قوى خارجية ألنهم يخافون من أنفسهمأالسياسة و

  شديدة فيهمؤثرات الالفتة وه خصائصاقتصاد 

  :عدد من الخصائص البارزةاالقتصاد اللبناني المراقب بفاجئ ي

  .مناعة استثنائية تجاه تراكم الدين العام، تذكر بالمناعة التي أظهرها المجتمع اللبناني تجاه استمرار الحرب 

مستويات االستهالك فيتم وأما شبه غياب للنمو، على الرغم من توافر مقدرات مؤاتية من الرساميل والعمل،  
% ٢٠بين ( التي تغطي عجزا غير اعتيادي في ميزان العمليات الجارية المحافظة عليها باستجالب الرساميل

  ).من الناتج% ٣٠و
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فالهجرة تستمر بوتائر أعلى من تلك التي شهدتها مرحلة الحرب، والرساميل المتدفقة : ضياع لعوامل اإلنتاج 
لبيتها في مطلوبات غأمن الناتج تستخدم لتمويل االستهالك العام والخاص، بعد أن تسجل % ٢٥بنسبة تقارب 

  .المصارف، وتصبح دون مقابل اقتصادي

هشاشة ونقص في مشروعية الدولة وأجهزتها وخدماتها التي غالبا ما تستحوذ عليها مجموعات طائفية  
  .وحزبية، مما يشجع النداءات بتقليص مهام الدولة االجتماعية ال بل بتصفيتها

 وتفاوت حاد في الثروة والدخل يهدد االستقرار ،حظوظة من االستهالك لدى فئات ممستويات مرتفعة جداً 
سياسية مختلفة تصرف خدماتها مقابل والءات طائفية  قوىاالجتماعي ويفتح مجاالت واسعة أمام قيام 

  .ومناطقية وحزبية

 بل هي في مجملها محكومة. إن هذه السمات ال تعود إلى أي خصوصية تستثني لبنان من فعل القوانين االقتصادية
 :بتأثير عاملين خارجيين إقليميين شديدي الفاعلية يسمحان بفهمها

التي يملكها المغتربون اللبنانيون وأثرياء تلك (يمارس لبنان استقطابا استثنائيا على سوق معينة من الرساميل  
 .)بلدان الخليج

مال أجانب متدني تشهد المنطقة عموما ولبنان خصوصا حركية استثنائية للعمالة، فيدخل إليه بسهولة ع 
  . ويغادره اللبنانيون بسهولة، على اختالف فئاتهم،األجر والكفاءة

  :وقد أتت السياسات المحلية ال لتخفف من وطأة هذه العوامل الخارجية، بل لتعزز وقعها

سياسة نقدية قائمة على الدولرة وعلى تثبيت النقد الوطني على الدوالر، هدفها تنشيط آلية ضخ الرساميل  
  .تجاه لبنانبا

وسياسة إنفاقية توسعية، قائمة على آليات توزيع نشطة ومبذرة ومسيسة، هدفها شراء الوالءات السياسية  
 .وتطويق المطالبات االجتماعية

أدى تفاعل هذه العوامل الخارجية مع هذه السياسات الداخلية إلى توليد أربع موجات متتالية يمكن التوصل، من خاللها 
اكم آثارها، إلى تحقيب دقيق للتطورات االقتصادية الحاصلة منذ بداية التسعينات، وهو أجدى من التعرف إلى تر

التحقيب السائد والقائم على التتابع البسيط لمراحل تتحدد وفق تبدل مواقع رموز السلطة، فتكون المرحلة مزدهرة في 
  :نظر كل منهم، متى أمسك فريقه بالسلطة، ومتأزمة متى غاب عنها

 وكان محورها التصحيح الميكانيكي لمرحلة بعد ١٩٩٦  عام إلى١٩٩٩٠  عامتدت الموجة األولى منام 
  .الحرب، وقد ترجمت بتعويض سريع في مستويات األسعار والنشاط

 وكان محركاها إطالق ورش اإلعمار وتنشيط تدفق ١٩٩٨  عام إلى١٩٩٣  عاموامتدت الموجة الثانية من 
  .ضخم شديد والى نمو متواضعالرساميل، وقد أدت إلى ت

 وارتكزت على التوسع في تمويل الدين واالحتياطي ٢٠٠٤ و١٩٩٧  عاميوامتدت الموجة الثالثة بين 
باالقتراض بالعمالت األجنبية من المصارف المحلية وعلى الزيادة المطردة في مستويات االقتطاع الضريبي 

 النموذج القائم لكنها ولدت اتجاها إلى تراجع األسعار فسمحت، على أسس هذه العوامل الداخلية، بإطالة أمد
  .وتباطؤا للحركة االقتصادية

، معتمدة على االستدانة الخارجية وعلى تحسن ٢٠٠٥  عام حتى٢٠٠٣  عاموامتدت الموجة الرابعة من 
فاكتسب االقتصاد اإلقليمي بشكل الفت، مما ولد انتعاشا للحركة االقتصادية في عدد محدود من القطاعات، 

  .النموذج القائم فرصة سماح ثانية، مؤسسة على عوامل خارجية
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  مفارقة المديونية العامة

 وليس سببا رئيسا وطارئا لمشاكل ، لمسألة بنيوية في االقتصادفي هذا السياق يبدو الدين العام التعبير األكثر بروزاً
فإنها تبقى في بين وقت وآخر، ألولى في سلم الطوارئ المرتبة اإلى مسألة الدين  تقفزأن جاز وإن . لبنان االقتصادية

  .مرتبة ثانوية في سلم األسباب

، اة على تسديدهدرديون المؤسسات العامة غير القافإذا أضيفت . يبلغ الدين العام اللبناني حجما غير مسبوق
وهي بطبيعتها دين ( ة ولمؤسسات الحماية االجتماعية المختلطللقطاع الخاصعلى الدولة المتأخرات المتوجبة و

لتوفير تغطية  -وقانونيا–الحتياطي الصافي الالزم معياريا ا في الحسبانأخذا  ،، وعجوزات مصرف لبنان)إكراهي
توجب عندها ي خسائر، ويجب اعتبارها، إن لم تعتبر دينا عاما، ذه العجوزاتوه(مقبولة للكتلة النقدية المصدرة بالليرة 

 مليار دوالر، ٤٥، يبلغ الدين حوالي ) تمول مصرف لبنان هذه األخيرةمصارف، كونتسجيل خسائر مقابلة على ال
  . من الناتج المحلي% ٢٢٠أي ما يقارب 

  :، فإن خصائص الدين العام ومفاعيله ملتبسةحجمهوعلى الرغم من 

لمحلية أن الدين العام بمجمله دين داخلي ومتوجب للمصارف ابفعلى صعيد تقدير المخاطر، يجدر التذكير  
 يبقىولذلك فإن تأثير حصول صدمة أو أزمة سوف ). سواء بشكل مباشر أو من خالل المصرف المركزي(

 على الرغم من ذلك،و .شبه معدوم على الخارج بينما قد يكون مدمرا للنظام المصرفي ولالدخار المحلي
لرساميل في لبنان، أنها تكاد يتبين من متابعة سوق الودائع المصرفية، وهي السوق الوحيدة غير الموجهة ل

فالهوامش بين . ال تتأثر أبدا بتطور المخاطر السيادية التي تراكمت أعباؤها باطراد على المصارف اللبنانية
على الودائع المصرفية ومعدالت الفوائد الدولية ) بين الليرة اللبنانية والعمالت األجنبية(الفوائد الدائنة المثقلة 
ولم ترتفع الهوامش بين الفوائد المدينة ومعدالت الفوائد %. ٣,٧حوالي على  سنة ١٢بقيت مستقرة طوال 

جل ما يحصل لمواجهة تبدل وعليه، فإن %. ٧,٢حول متوسط بلغ ) سنويا% ٠,١(الدولية إال بشكل طفيف 
. " النقديالوهم"المخاطر هو تبديل حصة كل من الليرة والعمالت األجنبية في الودائع، وهذا ما يثبت فاعلية 

لرئيس  وفقا للتصوير البليغ ،"ق واألصفرالملبس األزر"وصل تركيز اللبنانيين على المفاضلة بين فئتي 
عن حتى  صحن الملبس وتحمل الطاولة التي  صالبة إلى حد جعلهم متعامين عن،رفيق الحريريالحكومة 

 .الطاولةترتكز عليه  البناء الذي متانة

ادية الظرفية، تبدو مستويات األسعار والحركة قليلة التأثر بحجم مخزون الدين على صعيد التقلبات االقتصو 
الرصيد األولي للمالية العامة، التمويل المصرفي للقطاع : بينما تتأثر تأثرا شديدا بحجم التدفقات المالية

نة مؤشرات من خالل مقار" الكينزية"ويمكن التعرف بسهولة إلى هذه المفاعيل . الخاص، ودخول الرساميل
 الفعل على سياسة التنشيط ودة الالحقة، أو من خالل مراقبة رد وفي الفتر١٩٩٧النشاط في الفترة قبل 

، أو من خالل متابعة ٢٠٠١ وبداية سنة ٢٠٠٠االقتصادي من خالل زيادة العجز التي اتبعت في نهاية سنة 
  .سعار النفطنتيجة ارتفاع أ ،٢٠٠٤ عام وتيرة تدفق الرساميل في تزايدتأثير 

خاصة بسبب نشطة الإزاحة التمويل عن األ، أي "االستبعاد"لم تبرز ظاهرة قتصادي، وعلى المستوى اال 
توجهه إلى تمويل الدين العام، وهي التي تقدم عادة على أنها النتيجة السلبية األهم التي تترتب على اإلفراط 

 أنها تعود في الحقيقة أكثر إلى إشباع قدرات تبين ويفي االستدانة العامة من السوق الداخلية، إال متأخرة،
فالتقديرات المتوافرة تشير إلى . القطاع الخاص على االستدانة منها إلى استحواذ الدولة على الموارد المالية

 من دخلها التشغيلي القائم% ٧٠عن ال تقل في قطاعات كثيرة أن أعباء الفوائد على المؤسسات 
)EBITDA( ،دخل التشغيلي ألصحاب المؤسسات الفردية، ونسبة الدين إلى ال" المقبول" الدخل بعد تنزيل

 وتؤشران إلى ضآلة ،اً المعايير المقبولة كثيرانتفوقتان نسب، وهاتان الفي حاالت عديدة ٨ علىتزيد القائم 
بقيت سلبية لفترة ويتبين أيضا أن معدالت الفوائد الحقيقية . تعاظم مديونياتهاإلى الرساميل في المؤسسات و

وبقيت التسليفات . ١٩٩٨ بداية سنةطويلة ولم تنقلب إيجابية أال بنتيجة تحول السياسة المالية إلى التقشف في 
، وهي قد تراجعت بالتالي بالقيم الفعلية، على الرغم من وضع آليات ١٩٩٩على مستواها االسمي منذ عام 

لى الرغم من ازدياد السيولة لدى المصارف وما يترتب على  خالل السنوات الماضية، وعدعم مختلفة للفوائد
  .  من تكاليف مرتفعة هذه السيولة الفائضةعدم تسليف
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ن تراكم الدين، إال بل .  منهالمفاعيل المنتظرةإذاً ال يولد  ،على الرغم من حجمه االستثنائي ،إن الدين العام في لبنان
لبنانيين تهديدا لقيمة موجوداتهم المالية، بل يبدو تراكم الدين وكأنه تراكم بنتيجة طبيعته المصرفية، ال يشكل في نظر ال

للثروة، وذلك عائد إلى أن تزايد الدين في موجودات المصارف يقابله، بشكل مواز، تزايد في الودائع في مطلوباتها، 
  .وكأنما األمران منفصالن

للمفارقة القائمة، على صعيد التدفقات، حيث يحل تمويل ليست هذه المفارقة على صعيد مخزون األموال إال انعكاسا 
محل النقص في اإلنتاج لتغذية الفائض في ) فيتراكم الدين(العجزين، الخاص والعام، من الخارج بشكل مستمر 

  ).من استهالك واستثمار(االستخدامات الداخلية 

 الخدمات والتجهيزات تقهقرفاوت االجتماعي، وفي وينتهي األمر إلى أن التأثير األهم للدين العام يكمن في تعميق الت
وهذه التطورات تبدو ناجمة عن سياسات التقشف .  وفي إضعاف شرعيتها،العامة، وفي تضييق مجال حركة الدولة

فال يعود من السهل إقامة . تها بكل أمانةخدممن خالل االلتزام بالتي تدفع الدولة إلى انتهاجها لمواجهة المديونية 
 .ز بين الداء والدواءالتميي

  للبنانيالنموذج االقتصادي اتحليل 

  لنموذجالرئيسة لخصائص ال

هذه التسمية مستوحاة من ". الداء الهولندي"يقدم لبنان، ولو بصيغ خاصة، حالة قصوى لما يسميه االقتصاديون 
لمستخرج من منطقة  إثر تصديرها الغاز الطبيعي افيالتطورات التي حصلت في هولندا خالل عقد الستينات، 

دون أن (وهي تنطبق على الحاالت التي يؤدي فيها الدخول الكثيف للرساميل نتيجة تصدير مواد أولية بكثرة . غروننغ
، وبشكل مستغرب، إلى تعويق وضعية القطاعات المنتجة للسلع القابلة للتبادل، بشكل )يكون ذلك السبب الوحيد

  .محسوس ودائم

 دوالر، أي ات مليار٤,٨ عجزا في العمليات الجارية بقيمة ١٩٩٧ للحسابات الوطنية لعام تظهر التقديرات الرسمية
يعود تقريبا نصف هذا العجز . من الناتج المحلي القائم، وهذا يشكل وضعا غير طبيعي في المطلق% ٣٠حوالي 

). الدخار ناقص االستثمارا(ونصفه يعود لعجز االقتصاد الخاص ) اإليرادات ناقص النفقات(لعجز المالية العامة 
وسنة بعد سنة، . وتبين الحسابات في المقابل تدفقا للرساميل والتحويالت تقارب قيمته قيمة عجز العمليات الجارية

 ميزان المدفوعات مع تقلبات طفيفة، فتنتفي الفائدة أويتكاف. تتكرر هاتان الظاهرتان، وواحدتهما أغرب من األخرى
 .من متابعته

إما أن نؤمن بقدر رؤوف أو بعناية ماورائية جعال دفق الرساميل يتطابق باستمرار مع عجز العمليات : ينأمر من اثن
الجارية، وإما أن نقر بأن ثمة عالقة سببية معكوسة بين الظاهرتين تجعل عجز العمليات الجارية يتكيف بشكل تقريبي 

  .مع دفق الرساميل الوافدة

 فتبادر المصارف إلى استخدام الرساميل ،الرساميل إلى تضخيم مطلوبات المصارفيؤدي دفق : اآللية تعمل كالتالي
ومن خالل قنوات متعددة، ينتهي هذان الدفقان من القروض إلى . الوافدة محليا بشكل قروض للدولة وللقطاع الخاص
أن يكون الدفق :  شروطيفترض حسن عمل هذه اآللية تحقق ثالثة. تمويل دفق االستهالك وبنسبة أقل، دفق االستثمار

مستمرا، وأن يكون للمصارف مصلحة في توظيف الغالبية العظمى من الرساميل المستجلبة محليا، وأال يحول مانع 
 السهر على تحقيق هذه الشروط وفي الواقع، يمثّل. كدون استخدام القروض الممنوحة للمقترضين لتمويل االستهال

  .إدارة النموذجالثالثة لب 

 هذا صيبوي. ه اآللية، يتم تعزيز الطلب المحلي بواسطة تدفق الرساميل فيتخطى بكثير حجم اإلنتاج المحلينتيجة هذ
 السلع والخدمات غير يصيبكما ) استيرادا وتصديرا(في الطلب السلع والخدمات القابلة للتبادل مع الخارج " الفائض"

، فإن فائض طلبه على السلع والخدمات القابلة "بلد صغير"ن وبما أن لبنا. القابلة للتبادل، ومنها الهوامش التجارية
لكن األمر يختلف .  في كميات االستيرادتزايداًللتبادل ال يؤدي إلى أي ارتفاع في أسعارها الدولية بل ينعكس بكامله 

 أسعار السلع فنشهد ارتفاعا ملحوظا ألسعارها، ويزداد ارتفاع. لسلع والخدمات غير القابلة للتبادلإلى ابالنسبة 
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وينجم عن هذا كله عدد من النتائج التي يسهل التعرف إليها في . والخدمات بقدر ما تكون مرونة إنتاجها محدودة
  :الواقع المعاش

إلى القطاعات المنتجة للسلع والخدمات غير القابلة للتبادل ) من عمالة ورساميل(تتجه عوامل اإلنتاج المحلية  
في ). الخ...الوساطة المالية، لصحة، البناء، المطاعم، الخدمات الشخصية، تجارة، خدمات التعليم وا(

إال إذا اعتمدت لدعمها (المقابل، تتراجع فرص العمل في القطاعات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتبادل 
  ).على حساب المكلفينتقع أعباؤها سياسات مكلفة، 

وال سيما (بلة للتبادل إلى ارتفاع كلفة عوامل اإلنتاج الداخلية يؤدي ارتفاع أسعار السلع والخدمات غير القا 
 الطلب على دخول زفيتعز. تتقلص القدرة الشرائية للمقيمين. دون أن ترتفع إنتاجيتها بشكل موازٍ) العمل

اء في جات اللبنانية القابلة للتبادل، سووالعمال غير المقيمين إلى سوق العمل اللبنانية وتتقلص تنافسية المنت
على تقع أعباؤها إال إذا رفعت لحمايتها حواجز جمركية مكلفة، ( في السوق المحلية مأسواق التصدير أ

  ).حساب المستهلكين، وتزيد من اختالل األسعار والتكاليف

بحيث إن تطورات كالتي أوردنا تحصل في الغالب في البلدان التي تشهد ازديادا سريعا لصادراتها من المواد الخام 
واألمثلة الكالسيكية على ذلك تأتي من البلدان . نسبة كبيرة قياسا على حجم اقتصادهاتشكل قيمة هذه الصادرات 

لكن المخاطر التي تترتب على البلدان المصدرة للمواد الخام تنحصر في أن االنحرافات التي تولدها . النفطية الصغيرة
دائمة، فتعرضها إلى مصاعب خطيرة متى تشرف المواد هذه الصادرات في اقتصادها سرعان ما تترسخ وتصبح 

  . القابلة للتصدير على النضوب

 :رئيستينفي وجهتين لكن الحالة اللبنانية تختلف عن هذه الحالة الكالسيكية 

ليس سبب تدفق الرساميل عائدا إلى تصدير موارد غير متجددة بل هو يعود إلى استمرار هجرة عدد كاف  
  .نجح عدد كاف منهم في مراكمة رساميل كافية لتحويل قسم منها إلى لبنانمن اللبنانيين كي ي

أما في الحالة . إذا نضب مخزون النفط في البلدان النفطية في يوم من األيام فلن يأتي أحد ليطالب به 
ا، لبة به فان الرساميل المستجلبة تتراكم بشكل ودائع وذمم مالية، ويبقى أصحابها على استعداد للمطا،اللبنانية

 . في كل وقتمع الفوائد،

  األسعار واألنشطة والمداخيل:التأثيرات على االقتصاد
  : ولد هذا النموذج نتائج أساسية ودائمة على االقتصاد

تشهد الكتل المالية المحلية تورما مستمرا، دون سقف يحد من قيمتها المطلقة أو النسبية، وينجم عن ذلك،  
ال يتناسب مع حجم ) ولو بقي معظمها دفتريا(ة ثابتة، عبء من الفوائد حتى لو بقيت معدالت الفائد

  .في الموجودات المقابلة) ولو بقي معظمها مكتوما(االقتصاد، وخسائر كبيرة 

وبالفعل، على الرغم . تدفع أسعار السلع والخدمات غير القابلة للتبادل وأسعار العوامل المحلية إلى االرتفاع 
% ٨٠ أسعار االستهالك المحلية بنسبة تليرة اللبنانية، ال بل تحسنه المطرد، ارتفعمن تثبيت سعر صرف ال

بلغ مؤشر . ٢٠٠٤ إلى ١٩٩٣ وزادت إلى أكثر من الضعفين خالل الفترة من ١٩٩٨ و ١٩٩٣بين سنتي 
، بينما المؤشر الوسطي ٢٠٠٣من مستواه في الواليات المتحدة األمريكية سنة % ٨٣األسعار في لبنان 

 من مستوى األسعار %٥٤في الفئة المتوسطة العليا ال يزيد عن جموعة البلدان التي يقع دخل الفرد فيها لم
، نتيجة التشدد في المالية العامة، فقد بقي مخفيا ٢٠٠٣وأما تصحيح األسعار تراجعا منذ سنة . األمريكية

  .بسبب ارتفاع معدالت الضرائب غير المباشرة

فوائض في استثمار الرساميل والعمل في إنتاج السلع والخدمات غير القابلة يؤدي تخصيص الموارد إلى  
لى نقص في االستثمار في المجاالت األخرى، وإال إلى تغريم االستثمارات الحاصلة فيها من باب إللتبادل و

  .المعاندة أو سوء التقدير
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دل، بموازاة التوسع في استخدام ينجم عن فوائض االستثمار في إنتاج السلع والخدمات غير القابلة للتبا 
وتؤدي الحمايات الجمركية بدورها إلى . العمالة غير المقيمة والمتدنية األجر، خفض إلنتاجية االقتصاد

  .تعزيز إنتاج السلع ذات القيمة المضافة المتدنية

لتبادل، فتتدنى يتركز النشاط على الحلقات النهائية لتطوير السلع بغية تعظيم حصة المكونات غير القابلة ل 
المبادالت بين المؤسسات إلى حدها األدنى، وتتقلص بالتالي مفاعيل التنشيط الناجمة عن الطلب الوسيط، 

 فرص العمل في القطاع الخاص في من ثموتتركز . ويتم لجم إمكانات توسع األنشطة قطاعيا ومناطقياً
هائي، مما يعزز تفاوت األوضاع االقتصادية مناطق سكن وارتياد الفئات األكثر غنى، تقربا من الطلب الن

وينجم عن ذلك تصعيد للضغط بغية الحصول على الوظائف العامة وتنفيذ المنشآت العامة ذات . للمناطق
 .الجدوى غير المؤكدة إال بسبب ما تستولد من وظائف

 الدخل بالهشاشة تتسم مصادر. تبقى المؤسسات صغيرة الحجم، فردية أو عائلية الطابع، ومثقلة بالديون 
% ٤٦فنسبة األجراء الدائمين ال تتعدى . سيما خارج القطاع العام الووتبقى حصة العمل المأجور متدنية، 

عدى تمن الناشطين المقيمين ونسبتهم من مجمل الناشطين، بمن فيهم العاملون الظرفيون السوريون، ال ت
من الناتج أو، إذا قبلنا بهذا المؤشر، % ٢٣سوى وال تشكل األجور، بما فيها األعباء االجتماعية، %. ٤٠
يؤدي تقلص مجال العمل . ثلث هذه المداخيل يأتي من القطاع العام. من الدخل الوطني القائم المتاح% ١٩

وتدني مستوى أجره الفعلي، بشكل خاص، إلى إبقاء عمل النساء مقتصرا على عدد محدود من المأجور 
ستويات تعلم النساء والرجال ومن محيط اجتماعي مشجع، تبقى مشاركة وعلى الرغم من تكافؤ م. المهن

 .النساء اللبنانيات في العمل عند المستويات ذاتها التي كانت عليها منذ ثالثين سنة

   التوزيع والهدر والفسادإعادة :التأثيرات على المجتمع

معظم وإال يبقى .  دون آليات توزيع نشطة وفاعلةصال،أال قدرة للنموذج اللبناني على االستمرار، ال بل أنه ال يقوم 
يل االستهالك و وال يتحول إلى فائض في المداخيل المتاحة لتم،الرساميل والتحويالت الوافدة محصورا في أيد قليلة

واالستيراد إال الجزء الذي ينفقه أصحاب الرساميل والتحويالت الوافدة على حاجاتهم الخاصة وهي، مهما كبرت، 
وال يعود ثمة سبب الرتفاع حجم التوظيفات الداخلية للمصارف بشكل . أقل بكثير من حجم األموال الوافدةتبقى 
  .منتظم

وبما أن ضمور االقتصاد الخاص ال يسمح له أصال بتوفير المداخيل الكافية لعدد كاف من الشعب بفئاته وطوائفه 
عليها أوال : افرة، لذا تقع على الدولة مهمة توزيع مضاعفةومناطقه، وال نشاطه يسمح له باقتراض مجمل المبالغ المتو

دفع مبالغ ضخمة من الفوائد على الدين العام لتأمين استمرار اآللية المالية، والفوائد شكل من أشكال التوزيع، وعليها 
ن من المفاعيل ثانيا ضخ مبالغ ضخمة من الدعم لتأمين الحاجات الحياتية لفئات عديدة من المواطنين الذين يتضررو

  . السلبية للنموذج السائد على صعيد عملهم ودخلهم وكلفة معيشتهم

نها توصل جزءا من الرساميل المستجلبة إ إذ ،آليات التوزيع هذه هي إذاً، من جهة أولى، الحلقة المتممة للحلقة المالية
لية، وهي، من جهة ثانية، الشرط الضامن إلى عدد واسع من المقيمين لتلبية حاجاتهم الحياتية ولتغطية عجوزاتهم الما

ألمن الحلقة المالية ألنها المرتكز األساس لحفظ األمن السياسي واالجتماعي في البالد، في ظل نظام يولد بطبيعته 
وإن . اختالالت حادة في المداخيل وفي أنماط العيش، دون توليد روابط اجتماعية واقتصادية ناشئة عن عالقات العمل

هما نظريا، فإن الوجهين االقتصادي والسياسي للعملية التوزيعية يتداخالن، على أرض الواقع، بشكل دائم، صح تمييز
  .وهذا التداخل يطبع الحياة السياسية واالجتماعية برمتها

  : ال عجب واألمر كذلك أن يخصص النموذج اللبناني للدعم وإعادة التوزيع مبالغ وفيرة

 مثل الخدمات العامة ذات الطابع ، وتكون هذه األهداف عامةف، األهدابعض هذه المبالغ معلن ومحدد 
االجتماعي، من تعليم ومن استشفاء على حساب وزارة الصحة، أو تكون خاصة مثل اشتراكات الضمان 
المدفوعة لحساب السائقين، أو دعم أسعار التبغ لمن يسعده الحظ فيحصل على رخصة لزراعته، أو المنح 

الخاصة الممنوحة لهذه أو التنظيمية ظفين، وهي أشبه بتتمة للراتب، أو اإلعفاءات الضريبية المدرسية للمو
  .أو لتلك من الشركات
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وبعضها معلن إنما دون تحديد لألهداف، مثل المخصصات الممنوحة للعشرات ال بل للمئات من الجمعيات  
   ."الخيرية"

 بشكل دعم وعطاءات وإنما يتبين أثره في زيادة الكلفة وإنما مستتر أو ملتبس، ألنه ال يظهرقانوني وبعضها  
في عدد من البنود التشغيلية، وأهم هذه الحاالت هي التوظيف، دون مبرر متصل بدواعي العمل واإلنتاج، 

   .في الدولة وفي المؤسسات العامة، وهو ما يسمى البطالة المقنعة

  .لى الكهرباء وكسر عيارات الماء وغير ذلكوإنما مقبول عرفاً، مثل التعليق عقانوني وبعضها غير  

بعضها قانوني وإنما غير شرعي، مثل التعويضات التي تدفع لمن يحتلون أمالكا خاصة أو عامة وبعضهم  
  . بالتعويضلم يقدم على االحتالل إال طمعاً

 وضع اليد وبعضها أخيرا يقع ضمن دائرة السرقة والنهب، سواء من خالل العقود والتلزيمات أو من خالل 
  .على أمالك الدولة عنوة أو من خالل استغالل المناصب لتحصيل منافع خاصة مختلفة

أين يقع الهدر من : لكن ثمة حاجة إلى توضيح المفاهيم.  الهدر والفساد والسرقاتلىال عجب أن يكثر الكالم ع
  السرقة؟ وما المقصود تحديدا بالهدر؟ 

ندما يتم االستيالء على أموال أو مكاسب غير مشروعة دون أن يعلم تحصل السرقة ع: من ناحية طبيعة الفعل
يتغاضي عندما :  حالتينحصل في إحدىوأما الهدر في. صاحبها، أو من يفترض به السهر عليها، هوية من أخذها

 ألنه يعرف أنه لن صاحب الحق عن الضرر الالحق به على الرغم من معرفته بحصوله وبهوية المستفيد منها
 فيكون هدرا سياسيا أو اجتماعيا، وهو في الواقع يشبه التغريم، أو عندما ،يع إحقاق حقه في الواقع ضد السارقيستط

إن التمييز بين  .يجهل صاحب الحق الضرر الالحق به كليا أو يسيء تقدير حجم هذا الضرر، فيكون هدرا اقتصاديا
  .فئتي الهدر ضروري

 ومستفيدون سياسيا من ، مستفيدون مادياسياسي حكما فئتان،ون من أي عمل هدر المستفيد: من ناحية اإلفادة من الفعل
لى يصعب التعرف إ.  الضرر الالحق بهمخالل تغطيتهم االستفادة المادية بدفع أصحاب الحقوق إلى التغاضي عن

لذا يجدر التمييز . ه ماديةإفادتحده، وتكون و فال يستفيد منها إال السارق ،أما السرقة. مستفيدين من الهدر االقتصاديال
 .بين االستفادة السياسية االجتماعية واالستفادة المادية االقتصادية

السرقة . الضرر المادي، والضرر الخلقي، والضرر السياسي:  بين أنواع ثالثة، فيجدر التمييزوأما من ناحية الضرر
 فيولد ضررا ماديا وضررا سياسيا، وكالهما ،يأما الهدر االجتماع. تولد ضررا ماديا وضررا خلقيا، وكالهما ظاهر

ويكون حجم الضرر في الغالب أكبر في حال . بينما الهدر االقتصادي يولد ضررا ماديا لكنه يبقى خافياً. ظاهر أيضا
الهدر منه في حال السرقة، ال سيما إذا قام السارق بإعادة األموال، بعد وضعها باسمه طبعا، إلى الدورة االقتصادية 

المادي فالضرر في هذه األحوال ينحصر في الحيزين . ستهالكا أو استثمارا، أو إذا أودعها في النظام المصرفيا
م السارق الكن الضرر االقتصادي العام من السرقة قد ينعدم في حال استخد. خلقي وهو ينحصر بالطرف المتضرروال

من الهدر االقتصادي والضرر الناتج . ليستخدمها وفقهاالتي كان صاحبها الشرعي ذاتها الطريقة باألموال المسروقة 
 ألن الضرر االقتصادي ال يكتفي بتعديل حيازة الناس ، الهدر االجتماعيمنالذي ينتج الضرر أفدح من يكون  اً ماغالب

إجماال في لألموال مع إبقاء مجموعها ثابتا بل هو، إلى جانب ذلك، يقلص حجم األموال اإلجمالية المتوافرة، ويتم ذلك 
 .غفلة عن أصحاب المصلحة

خصوص أهمية على وجه ال، وهي تحتل في لبنان دولة ةيأوصالحيات إن إعادة التوزيع تقع في صلب مسؤوليات 
  .كبرى

وإن وجب التشدد في قمع الثانية .  من أنماط التوزيع، وهو غير السرقةنمطوعليه فإنه يصح القول إن الهدر 
فئات إلى  الهدر بالنسبة يؤديهة دون هوادة، فال يجوز التغاضي عن الدور الوظيفي الذي واسترداد األموال المسروق

  .واسعة من الشعب

 : التوزيعوجهالهدر السياسي، دون شك، أسوأ أ لكن
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. ذلك أن الدعم السياسي المتغاضى عنه يرتب من الخسائر االقتصادية أكثر بكثير مما يوفر من المنافع 
ائر كهرباء لبنان، مثال، سواء مر من خالل التعليق أو العموالت على المحروقات أو فالدعم الذي يفسر خس

العموالت على التجهيز أو على الصيانة، يؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء وإلى تقنينها، إضافة إلى ما يرتبه 
 من مساوئ، وينجم من خسائر على الخزينة وبالتالي من الفوائد المتراكمة سنة بعد سنة، مع ما يترتب عليها

فتكون . صناعات، وتتقلص فرص العملعدة لعن ارتفاع أسعار الطاقة وتقنينها تراجع القدرة التنافسية 
  .الخسائر المترتبة على الهدر أضعافا مضاعفة من المنافع المحصلة منه

" حماية"هو يستدعي  ف،كلفته السياسيةتكما أن الدعم المستتر والمتغاضى عنه يختلف عن الدعم المعلن لناحية  
وليس إلى الذي يحميه السياسي الطرف سياسية ليحصل ويستمر، والفضل في االستفادة منه يعود إلى 

.  من هنا فهو عنصر حاسم في تعزيز الوالءات الطائفية والزبائنية وفي إضعاف فكرة الدولة.الدولة
يترك عندهم هذا الشكل من التوزيع، " حماة"خوفا من تهديد عن األمر، لتغاضي إلى ان يالخاسرار ضطراو

 .، أو االثنين معاًمقابل أو يفقدون الثقة بالدولة" حامٍ"طعما مرا، فيذهبون لالنضواء تحت مظلة 

حول ي هو الذي إلى تداخل حيزي العام والخاص، وهذا التداخل يؤدي الهدر السياسي والدعم المستتر أخيراً 
وإنما أيضا من مساوئ ، ة أكيدةسياسي مساوئما يرافق ذلك من  مع ،الفساد من مجموعة حاالت إلى نظام

ضرورية إلطالق مشروع ولحسن سيره، " الحمايات"فتداخل العام والخاص يعني عمليا أن . اقتصادية بالغة
 إن .االحتكارات تصبح قاعدة العملأن ، وفي الظلتوضع  تمنح بنتيجة ترتيباتالعامة االمتيازات أن و

  .  والنمويعطل االستثمارو خاص يقوض أسس النشاط االقتصاديتداخل العام وال

  للنموذج االقتصادينمط اإلدارة الحالية
  :  عملعلى محوري للنموذج االقتصادييقوم نمط اإلدارة المتبع 

عنوانها الربط الثابت لليرة اللبنانية بالدوالر األميركي (محور أول رئيس، وظيفي، يرتكز على سياسة نقدية  
وعلى ) مع استبقاء المخزون المتجمع(جاذبة لدفق مستمر من الرساميل ) كم بمعدالت الفوائد الفعليةوالتح

لتمويل عجز المبادالت  في النهاية الذي يدفعه إلى استخدام هذه الرساميل على النحوإدارة للنظام المصرفي 
  تمويل عجز المالية العامة، مرورا بالخارجية، 

ول ضبط األداء ويقوم، من جهة أولى، على تمويل احتياطي المصرف المركزي من ومحور ثان، متمم، يتنا 
بغية تشجيع تدفق الرساميل، ويقوم، من جهة ) وال سيما من خالل إصدارات سندات اليوروبوند(العمالت 

  .ثانية، على زيادة الضغط الضريبي وعلى لجم اإلنفاق العام للضغط على حجم االستهالك

ة هذا حتى اليوم بمهارة، وقد تولى مصرف لبنان القيادة، بسبب تحكمه الكلي بالمحور األول الرئيسي طُبق نمط اإلدار
فرضه، على أداء المحور الثاني، شروطا ملزمة يهدد عدم االلتزام بها بتعطيل النموذج بسبب الناظم للنموذج كله، و

 الثاني المتمم، من ضمن شروطه، وإن مع بعض كله، بينما اكتفت المالية بمواكبة مصرف لبنان في تأدية المحور
  .الممانعة أحيانا

 وذلك بسبب اختالل أهمية الوظائف ،لم يكن من الممكن أن تبقى عالقات مصرف لبنان بوزارة المالية متوازنة
  .الموكلة إلى كل منهما ضمن اإلدارة الكلية للنموذج السائد

لسيولة على االعتبارات المتصلة لة باإلدارة المالية للتدفقات ويفرض منطق النموذج أن تتقدم االعتبارات المتصل
ألن استمرار التدفقات المالية وحيازة المقدار الكافي من السيولة هما . بالمخزونات وبالمالءة وبالتأثير االقتصادي

ذمم المالية، من  الخارجي الدائم، بينما تراكم الالنزفتغطية من خالل  الستمرار عمل النموذج الحيويانالشرطان 
.  قد يؤدي إلى خنق أدائه،، ال يعدو كونه منتجا عرضيا مزعجا لعمل النموذجمن أبرزها الدين العاموودائع وديون، 

  : ولو شكليا الدينحجيملذا يجدر التنبه إلى اإلجراءات التي تسمح بت

  .مراكمة المتأخرات، وتتوالها وزارة المالية: أبسط الوسائل وأكثرها فجاجة 

ما خلق النقد فهو وسيلة أكثر ذكاء وأهمية، وهو يستخدم بكثافة للحد من حاجات االستدانة الشكلية، وقد أ 
استخدم أيضا إللغاء قسم من الدين القائم بحجة إعادة تقييم دفتري لبعض موجودات المصرف المركزي غير 
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 من حساب الخزينة إلى حساب وكان من نتيجة ذلك نقل مبلغ من خدمة الدين (القابلة للتصرف، أي الذهب
وحدود استخدام خلق النقد ما يولده من ضغط . )مصرف لبنان، فتقلص العجز هنا وزيدت الخسائر هناك

على المستوى األول ترتكز المعالجة على توحيد إدارة . على احتياطي العمالت وعلى مستويات األسعار
وأما على المستوى الثاني، فيتم االعتماد على الموجودات الخارجية للمصارف التجارية ولمصرف لبنان، 

  .االتجاه التلقائي لركود األسعار الستيعاب الضغط

" غير السوقي"وسيلة مكملة، والمقصود بالدين " من خارج السوق"والدين " السوقي" التمييز بين الدين مثّلي 
عتمد هذه الوسيلة، من جهة ت. الدين الذي يتوجب لصناديق الحماية االجتماعية وبشكل أخص لمصرف لبنان

أولى، على مراكمة المطلوبات المستترة في حسابات صناديق الحماية االجتماعية، ومن جهة ثانية، على 
مراكمة الخسائر المستترة في حسابات المصرف المركزي الذي يتوسع دوره التوسطي بين المصارف 

  .التجارية والخزينة

إما في الحلقة السابقة له، على : نه أبعد مخاطر توقفه إلى خارج نطاقهإ إذ ،ماً متقدبلغ األداء التقني للنموذج حداً
وباتت . مستوى مالءة النظام المصرفي، وإما في الحلقة التابعة له، على مستوى تبديد الموارد األساسية لالقتصاد

 ، وإنما أقل ظهوراًاًكثيرها ولة محتمية خلف مخاطر أدهى منالمخاطر االعتيادية المتصلة بسعر الصرف وبتمويل الد
  .للعيان

وهكذا، تعمد نهج اإلدارة المتبع، لتالفي تفجر مشكلة على صعيد سعر الصرف أو السيولة، أن يولد مشكلة مالءة 
وبات لبنان نتيجة ذلك خارج المعايير الدولية وخارج نطاق تدخل المؤسسات المالية الدولية ألن هذه . خطيرة

  .جهة أزمات السيولة وموازين المدفوعات لدى الدول وليس لمواجهة مشاكل مالءتهاالمؤسسات أنشئت لموا

  كيف يمكن بالتالي تقدير نجاح نمط اإلدارة المتبع أو فشله؟

  :ةال بد من النظر إلى المسألة على مستويات ثالث

 زمن بعيد الحدود إذا توقف المرء عند إطار معايير التقدير الدولية، فإن الحالة اللبنانية قد تخطت منذ .١
وال يمكن تفسير استمرار النموذج إال بسبب قصر نظر فائق على مستوى . المقبولة للنسب والكتل المالية

 .ولم يعد لهذه المقاربة بالتالي من فائدة. أسواق الرساميل المحلية واإلقليمية

إلى  والكتل المالية الداعية حتى إذا أخذت ظاهرة قصر النظر في الحسبان، وتم التسليم بأن مستويات النسب .٢
إلى  تفرضه دراسات الحاالت الدولية المشابهة، يبقى أن المنطق السليم يدعو تقلق في لبنان أعلى مما كانال

أن تبقى مضبوطة ضمن حدود قصوى مهما كان ارتفاع :  بسيطاًاًأن تحترم هذه النسب والكتل المالية شرط
مقتضيات احترام ب ما تحقق فعال بلة من هذا المنطلق ويمكن مقاوقد وضعت حسابات ارتقابية. هذه الحدود

 .هذا الشرط البسيط

 االرتفاع، بل فقط  المعايير المعروفةيأخيرا، وحتى لو تم القبول بأن النسب والكتل المالية يمكنها، ليس تخط .٣
على توفير شروط ود دوبدون حد، يبقى السؤال عن قدرة االقتصاد على استيعاب نتائج هذا التراكم غير المح

صفه شرطا للتوسع في خلق النقد وزيادة الضرائب غير المباشرة، حاالت تعثر وركود األسعار ب: استمراره
زيادة :المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة واألسر، ترهل الخدمات العامة، تأزم العالقات االجتماعية، 

 .الخ...حدة التفاوت في الدخل والثروة ونسبة المهمشين، 

 مقدار إلى اًنظرط اإلدارة هذا ضئيلة بشكل مطلق، إذا ارتكز البحث على المستوى الثاني، تبدو حظوظ استمرار نم
  . المخاطر المتراكمة، وقد تضاءلت حظوظه أكثر بعد موجة التحويالت التي تلت اغتيال رفيق الحريري

معدالت : أنها تتوقف على تحقق فرضيات قصوىحظوظ النجاح محدودة وتبين الحسابات االرتقابية المختلفة أن 
أي بعد تنزيل (مرتفعة للنمو، انخفاض في هوامش الفوائد، مستويات مرتفعة للعوائد الصافية من التخصيص 

انخفاض معدالت الفوائد :  أو على أحداث ظرفية خارجية،)اإليرادات الالحقة المتفرغ عنها والديون المتوجبة
 .٢ثنائي لمصادر التمويل الخارجي، كما حصل في مؤتمر باريس األميركية أو تحريك است
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على الرغم مما تحقق من زيادات ملحوظة في االقتطاع الضريبي وما توافر من تطورات إيجابية في المحيط 
عمار فإذا دمجت حسابات مجلس اإلنماء واإل: الخارجي، بقيت المؤشرات متخلفة عما كانت التقديرات تتطلبه من نتائج

مساهمات في المؤسسات الضامنة، مشتريات (الحسبان المتأخرات المتراكمة في من المالية العامة وإذا أخذت ض
% ٣,٧(مليار ليرة  ١٠٠٠ يتقلص من حوالي ٢٠٠٤، فإن الفائض األولي المعلن لسنة )النفط، تعويضات االستمالك

من الناتج لتثبيت  % ١٠لوب تحقيق ما يقارب والمط). من الناتج% ١أقل من ( مليارا ٢٥٠إلى حوالي ) من الناتج
  .نسبة الدين على مستواها

زينة مباشرة فبواسطة مصرف لبنان أيضا، خ معدالت الفوائد المدفوعة فعليا على الدين العام، إن لم يكن من التعاد
لليرة اللبنانية % ١٤أي حوالي (ثر اغتيال رفيق الحريري في إ ٢لتالقي المستويات التي كانت عندها قبل باريس 

 عمليات المقايضة التي قام بها مصرف لكن.  لتعود فتتراجع بعض الشيء منذ ذلك الحين)للدوالر األمريكي% ١٠و
 جزءا كبيرا من مخزون الديون غير تصيب إلى جعل الفوائد المرتفعة ال تقتصر على الديون الجديدة بلأدت لبنان 

 . اًأيض المستحقة

ذا النموذج، حتى في حال نجاحه في االستمرار، تترتب عليه تكاليف اقتصادية واجتماعية لكن األهم من ذلك أن ه
  : صعبة التقبل واالحتمال

) كم الديون المتعثرةتوقف إمكانات التسليف وترا(بلغت سياسة التشدد المالي حدا تولدت معه نتائج اقتصادية 
  .تؤشر إلى صعوبة المضي بها قدما) ان االجتماعي  وتراكم عجز صناديق الضم٢٠٠٤ظاهرات ربيع ت(واجتماعية 

والقطاع المصرفي بلغ ) الدولة ومصرف لبنان معا(وفي حال حصول اختالل، فان التداخل الشديد بين القطاع العام 
، بقيت نسبة التوظيفات ١٩٩٥فمنذ نهاية عام . في القطاع الماليشاملة أزمة تلقائيا حدا يجعل أي تخلف للدولة يولد 

وبما أن التزامات القطاع . من ودائعها% ١٠٥و% ٩٥يتراوح بين ضيق لداخلية للمصارف التجارية ضمن هامش ا
نة الدولة ومصرف ألن استدا( فقد تدنت مخاطر انخفاض سعر الصرف ،غلبيتها بالعمالت األجنبيةأالعام باتت في 
ض سعر اخفان قدرةلكن  ،)ة ازدياد كمية الليراتر من نسببأكنسبة زيد موجودات هذا األخير منها بلبنان بالعمالت ت

اعتمدنا ، إذا خفض سعر صرف العملة الوطنية بات يؤدي ألن ( أيضاًتعالصرف على ضبط المالية العامة قد تراج
 .)العملة األجنبية قاعدة للقياس، إلى تقليص محدود جدا للدين العام اإلجمالي، في مقابل تقليص حاد إليرادات الدولة

قد ارتفعت، بين آخر سنة ) الدولة والمصرف المركزي(التذكير بأن التزامات المصارف على القطاع العام ر يجدو
بالعمالت % ٣٥(منها % ٦٨إلى ) بالليرات% ٣٠بالعمالت و% ٥(من الودائع % ٣٥، من ٢٠٠٥ وآخر سنة ١٩٩٣

 بينما ،%٤٠و% ٣٠بين محدودة روحة ، وأن نسبة التوظيفات بالليرة من الودائع لم تخرج من م)بالليرات% ٣٣٠و
بما أن الودائع و%. ٤٠إلى ما يقارب % ٠ من ، بشكل منتظم،ارتفعت نسبة التوظيفات بالعمالت األجنبية من الودائع

فإن االلتزامات المصرفية على الدولة ومصرف لبنان بالليرات قد  مرات خالل الفترة، ٥،٥المصرفية قد تضاعفت 
 . مرة٦٠ بينما تضاعفت التزاماتها بالعمالت ، مرات٦ طلقة،، باألرقام المتضاعفت

 وهذه العوامل تتصل أساسا .٢٠٠١سمحت جملة من العوامل الظرفية بإعطاء دفع لالقتصاد اللبناني بعد سنة 
ن  تحركاتهم وتوظيفاتهم في البلداتصيببانخفاض معدالت الفوائد الدولية وبالقيود التي شعر المواطنون العرب بأنها 

، ٢٠٠٢، في نهاية سنة ٢واتى مؤتمر باريس . صفه مقصدا سياحيا ومصرفياوالغربية، مما عزز موقع لبنان ب
بمفاعيله المباشرة على تدفق الرساميل وبمفاعيله غير المباشرة على تعزيز الثقة بالنظام المصرفي، ليمدد فترة السماح 

ن ارتفاع أسعار النفط وضخه لثروات طائلة في إا اليوم فأم. ئا في آليات النموذجبشكل ملحوظ، دون أن يعدل شي
 .أيدي دول الخليج النفطية وأثريائها قد يطيل هذه الفرصة ألمد إضافي

  أهداف التصحيح وخياراته

  فرص العمل وأدواته

كسب ل" الملف االقتصادي"ال بد من التمييز أوال بين الخطابات السياسية التي قد تجد مصلحة في قول شيء ما في 
إلى ليست الحاجة .  والخطابات التي تتخذ فعليا مواقف حول المسائل االقتصادية،تأييد هنا أو لتالفي خسارة هناك
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الغربية  الخطابات التي تصدر عن الدولإقامة هذا التمييز محصورة بلبنان، ويسهل التعرف إلى ضرورتها من متابعة 
: ياسي بسهولة شعارات وتعابير مصطلحية ذات مظهر اقتصاديويستخدم الخطاب الس. وحتى عن المؤسسات الدولية

هذه المفردات موجهة في الواقع إلى الجمهور الوطني للمتكلمين . الخ... "انتقال" و"خصخصة" و"تحرير" و"إصالحات"
 على  وليس من السهل تفهم معناها متى تطبق،دول أوروبا الشرقية" انتقال"غلبيتها من خالل تجربة أوقد تم صياغة 
 ومعظم البلدان والمؤسسات كثيراًلكن انتشاره أضيق . بالنسبة لبحثنا أكثر فائدة" االختصاصيين"خطاب . الحالة اللبنانية

  .لى األوضاع اللبنانية وفهمهاإعرف تالدولية لم تفرز الكفاءات الالزمة لل

أن يوفرها هي " ١بيروت "مكن مؤتمر لمساعدات التقنية، تبقى أداة العمل األساسية التي يأهمية لمهما أعير من 
  ألي غرض سوف تستخدم األموال؟: السؤال المركزي الذي يتوجب طرحهيصبح و. التمويل الخارجي

 إلعادة هيكلة الدين العام، بالتضافر مع أموال إضافية يتم جمعها  األموال إلى استخدامة الرائجة التقليديالمقاربةدفع ت
من القطاع المالي، مع السهر على أن تستكمل هذه اإلجراءات " مساهمات" منخصخصة ومن المن خالل حملة 

، بما يسمح بتقليص  العاديخفض في اإلنفاق العامبوالمتكررة زيادة في اإليرادات الضريبية بالفورية والموضعية 
ت العادية، إلى تلبية يستند تبرير هذا التوجه، في الحاال.  فيهالحاجات التمويلية للدولة بشكل مستمر ومعلن وموثوق

 وهو ،خفض معدالت الفوائد: حاجات الدولة التمويلية، وإلى السعي لتحقيق هدف رئيسسد : حاجة عملية وملحة
 يسمح بتلطيف اآلثار االنكماشية المترتبة على التشدد على نحو على النشاط االقتصادي تطور يفترض أن يؤثر إيجاباً

  ".الكينزية"قد صححت المفاعيل " الثقة"فاعيل  بقلبها، فتكون مالمالي، ومثالياً

ال أحدا ولكن . نقاش متوسع ومتشعبهناك ليس هناك إجماع حول فاعلية هذه المقاربة التقليدية وال حول عدالتها بل 
  :يحتاج إلى تحديد موقف من مفاصل هذا النقاش لإلقرار بأن منطلقاته األساسية ال تنطبق على الحالة اللبنانية

 ال تواجه أية صعوبات لتأمين تمويلها، ال بل على العكس، فآخر إصدار لسندات اليوروبوند قوبل ةمة اللبنانيفالحكو
، فميزان المدفوعات بات "١بيروت "سوق الرساميل سلفا مفاعيل مؤتمر قد استوعبت  و،بفائض هائل في االكتتاب

  . األدنىهق إلى حد والهامش بين الفوائد المحلية والفوائد العالمية ضا،إيجابيا

" الدعم الدولي"، الذي بقي انعقاده حتى عشية حصوله مستبعدا وضئيل الحظوظ، فإن ٢وعلى عكس مؤتمر باريس 
 إلى ٢باريس حدث ال مجال بالتالي ألن تؤدي إعادة  وقد أدرجه الجميع في حساباتهم، و،هذه المرة معلن وصريح

إضافة إلى ذلك، يجدر االنتباه . ٢ ذاته الذي حصل بعد باريس ى النحوعل)  الفوائدأو باألحرى هوامش(خفض الفوائد 
، وهذا يفترض، بمعزل عن ٢من حجمها عشية باريس % ٥٠لى أن كتلة الودائع المصرفية باتت اليوم أكبر بنسبة إ

الذمم المالية  ألن تعاظم مخزون ،أي تأثير آخر، ضخ مبلغ أكبر بكثير من األموال لتوليد المفعول ذاته على الفوائد
بعد السنة  حصل قرابة سنة ونصف ٢ويجدر التذكير أيضا أن مؤتمر باريس .  ذاتهمقدار بالةتأثير تدخالت مالييبدد 

على بداية انخفاض معدالت الفوائد العالمية، ولمن يعرف أن الفوائد في لبنان تتأثر حكما بتغير الفوائد العالمية، ولكن 
إلى ، لالنخفاض، وهذا يعني بالنسبة ٢وائد المحلية كانت مهيأة، حتى دون باريس  متأخر، يتضح أن سوق الفنحو
دونه، تحقيق أرباح ترسملية بسبب اختالف آجال موجوداتها من  أو ٢لمصارف، سواء مع حصول مؤتمر باريس ا
، وهذا ما "دالمجهو"، وكان من الممكن بالتالي فرض اإلسهام عليهم في )وهي قصيرة(ومطلوباتها ) وهي طويلة(

لكن . مدة سنتينل صفر في المئة مليارات دوالر بفائدة ٣,٦بمبلغ " الطوعي" من خالل اكتتاب المصارف ،حصل
األوضاع هذه المرة ستكون معكوسة، واألرباح الترسملية حلت محلها خسائر ترسملية، ولن تستطيع المصارف أو 

  .هي لن ترضى بسهولة بالقيام باإلجراءات ذاتها

 بالنظر إلى ، قائم أيضا حول قدرة الحكومة على فرض ضرائب إضافية وعلى لجم اإلنفاق بنسبة ملحوظةوالشك
  . وأدواتها األمنيةالتطورات السياسية األخيرة وإلى حاجة الحكومة الماسة إلى تدعيم قاعدتها وتحالفاتها السياسية

وبسبب العرض الفائض . لدين العام بنتائج ملحوظةيرجح بالتالي أال يأتي تخصيص األموال المتاحة إلعادة هيكلة ا
يؤدي إلى تحرير قيمة موازية من السيولة  السوق، فإن قدوم أموال خارجية سللرساميل عند المستويات الحالية لفوائد

 ألن المصارف لن تستطيع إعادة توظيف هذه السيولة ، وهذا يضع مصرف لبنان أمام خيار صعب،لدى المصارف
 سوق التسليف المحلي مشبعة كما يتبين بوضوح من استقرار لكون ، أكثر من معدالت الفوائد الدوليةالتي تكلفها

تضطر إلى خفض الفوائد التي تدفعها  سوهيتتصرف على هواها، ترك المصارف أن يإما ف: التسليفات المدعومة
 ومن في سيولة النظام المصرفيأو /المصرف المركزي و احتياطيفي على الودائع، مع ما يستتبع ذلك من خسارة 

 ،رئخساوتحمل الخروج للرساميل أو من تباطؤ لوتيرة قدومها، وإما التدخل في السوق باقتراض هذه السيولة الفائضة 
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المساعدة "، تكون نتيجة ىفي الحالة األول). ٢بعد باريس مصرف لبنان وهذا ما فعله (حتياطي االإلعادة تكوين 
لرساميل مقترضة حديثا بدوالرات " الخروج"تأمين دمة الدين من جهة، ومن جهة أخرى، خفضا نسبيا لخ" الدولية

وأما في ، يةج الخاربالديونالطوعية  الودائع  في حساب الرساميلفتستبدلكانت راضية بالبقاء في النظام المصرفي، 
) غير المنظورة(ة في خسائر مصرف لبنان  إذ أن الزياد، للتأثير المالي المنشودالحالة الثانية، فتكون النتيجة تعطيالً

، لكن حساب الرساميل واالحتياطي يكونان قد زخرا )مهلل لهاوال(  الوفور المحققة في حسابات الخزينةستقارب
  .بالدعم

يد في ، فإن كل الدين الذي اً أي تعثر مصرفي ممنوعوما دام. أما مسألة اآلجال، فقد أثبتت التجارب طابعها الوهمي
ف، بالليرة أو بالعمالت األجنبية، ومهما كانت آجاله، له األجل ذاته الذي للودائع المصرفية، أي أكثر من شهر المصار

، ويتوجب على المصرف المركزي أن يؤمن اآلليات الالزمة إلعادة تمويل المصارف في حال حصول واحد قليالً
ن غير المصرفي على الخزينة وعلى مصرف لبنان، أي لديإلى اوال يبقى من معنى لآلجال إال بالنسبة .  سيولةمشكلة
  . الدينمن مجموع% ١٥، وهي ال تتجاوز ٢ألموال القادمة من باريس إلى او) اإلنمائية(لقروض إلى ا بالنسبة عملياً

على أي حال، يفضي استخدام األموال الخارجية إلى مكافأة المصارف التي كانت األكثر مغامرة في توظيف أموال 
  .ها لتمويل الدين العام، على مستوى المبالغ الموظفة أو على مستوى مخاطر القطع وعدم مواءمة اآلجالمودعي

خاصة إذا كانت األموال التي قد توظف فيها صادرة من النظام وب ،والخصخصة مرشحة أيضا لتوليد المفاعيل ذاتها
 ما خص غالبية هذه األموال قل في األى، وهذا مرجح عل) بالسحب من قروضمسواء بسحب ودائع أ(المصرفي 

وهم مصدر الودائع ( إلى الفارق الكبير في تقدير المخاطر اللبنانية بين المتمولين اللبنانيين والخليجيين من جهة اًنظر
عمليات ) عن خطأ(ما تسميه الحكومة إلى واألمور تصبح أكثر وضوحا بالنسبة . والمستثمرين الدوليين) المصرفية

  ).على التبغ المستورد في المثل األكثر شيوعا(لتي ال تعدو كونها بيعا إليرادات ضريبية الحقة ا" التسنيد"

 تأمين خروج دون خسائر لجزء من الرساميل الموظفة حاليا، من بعيد، إلى حد ،وفي هذا المجال أيضا تكون الحصيلة
رصدة حساباتها القسط األكبر من الفوائد  والتي تراكم في أ،خالل المصارف ومصرف لبنان، في سندات الدين العام

  .ينية عفعلية نقدية أوإلى ثروة )  نظرية ما بقيت في الجهاز الماليتظل(التي تجنيها، وتأمين تحويلها من ثروة مالية 

الوافرة السيولة والتي يكون مواطنوها قد الدول سيما  الوقد تكون هذه النتيجة أحد األهداف الثانوية لبعض الدول، 
لكنه ال يمكن أن يكون هدفا رئيسا لدول أو لمؤسسات تسعى . اركوا بشكل مكثف في توظيفات مالية في لبنانش
  .لبنان" مساعدة"لـ

تقدير مستويات المخاطر المالية : لة، تعود مشكلة استخدام األموال الخارجية إلى حد بعيد إلى اعتبارينيحصفي ال
فلبنان، من الجهة األولى، يطل على . الي لالقتصاد المحلي من جهة ثانيةوتحديد أثمانها من جهة أولى، والوضع الم

سوق جزئية خصوصية للرساميل، مستعدة ألن تؤمن حاجات تمويل عجز البلد الخارجي وعجز الدولة، مقابل عائد 
وضع االقتصاد المحلي أما من الجهة الثانية، فإن  .بتقلب مستوى مخاطر البلد قلما يتأثر الهامش بينه والفوائد العالمية
  .يجعل مجاالت التوظيف محدودة جدا

على التسليفات لالقتصاد المدينة الفوائد معدالت  في ٢ بين تأثير مؤتمر باريس بلةمن المفيد في هذا المجال المقا
ن ، كا)٢تاريخ مؤتمر باريس  (٢٠٠٢ثاني ال وتشرين ٢٠٠٠بين بداية سنة .  عائد سندات اليوروبوندفيتأثيرها و

 بقي مستوى المخاطر على االقتصاد الخاص في حين ،مستوى المخاطر السيادية بالعمالت األجنبية يسوء باستمرار
–إلى % ٢,٨+، ومر من حوالي  حتى أصبح سلبيامستقرا، فضاق الهامش بين فائدة التسليف وعائد اليوروبوند

% ١,٧ حتى اًليعود فينخفض تدريج% ٣جأة حتى  ف فقلب االتجاه السائد، وقفز الهامش،٢أتى مؤتمر باريس %. ٠,٣
 قد أدى إلى تأخير مستوى مخاطر االقتصاد الخاص قياسا على مستوى ٢وهذا يعني أن مؤتمر باريس . اليوم

أن تمويل الدولة يؤمن بشروط ممتازة، نرى فهل من المبرر تكرار التجربة ذاتها في حين . المخاطر السيادية
  ا االقتصاد الخاص منهك؟بالكميات واألسعار، بينم

االستغالل  "مع التذكير باالعتبارات المتصلة بـأليس من األجدى استخدام هذه األموال حيث يكون أثرها األكبر؟ هذا 
  "الال خلقي
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  غايات التصحيح

 ومهما تكن صعوباته، فهو ما زال ممكنا، لكنه ولألسف تأخر إلى وقت بلغت فيه المخاطر ،بات التصحيح ضروريا
  :وعلى التصحيح بالتالي أن يتناول بعدين مختلفين معاً. مالية مستويات استثنائيةال

 ،يجب أوال أن يتناول المشاكل البنيوية لالقتصاد اللبناني بغية االنتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر توازنا 
اربات السائدة ما لكن المق.  من النموعلى وقادرا على توليد معدالت أ،وأكثر اقتصادا في استخدام الموارد

  .زالت تشدد حتى اليوم على الطابع الظرفي للصعوبات وتتحاشى إعادة النظر في أسس النموذج

قل بالقدر الذي يسمح باستيعاب آثار على األإنما عليه أيضا أن يتضمن إجراءات تعالج المخاطر المالية  
 االقتصادي المنشود أو تؤدي إلى  دون ترك هذه اآلثار تطيح بالتصحيحؤولأزمة أو صدمة مفاجئة وبالح

  . إعادة إنتاج النموذج االقتصادي القائم

عن تحوير وجهة استخدام التمويل الخارجي، سواء بالتحديد تجدر اإلشارة إلى أن إعادة توليد النموذج القائم قد تنجم 
تخدامها لشروط  يخضع اس الكل دفق لرساميل.  نجم عن ظرف طارئمن ضمن برنامج مساعدة أمالتمويل أتى 
  . العادات السيئةمرشح إلنعاش تسهيل التصحيح االقتصادي، لها هتوج

ليس من السهل مواءمة وجهتي االهتمام التي ذكرنا، ألن اإلجراءات ذات الطابع المالي، وان تكن ال تتناول بالمباشر 
ح المجال افسوتبقى ضرورية إلصلب المشاكل االقتصادية، تبقى ذات أولوية بسبب الطابع الطارئ للوضع المالي، 

لمعالجة المشاكل االقتصادية، لكن مفاعيل اإلجراءات المالية أسرع بكثير من مفاعيل اإلجراءات االقتصادية ومخاطر 
  .لهذا السبب تشكل إدارة الوقت مسألة محورية وحساسة. انحرافها أكثر فجائية

لتطورات الخارجية، من خالل المحافظة على مجاالت فإذا كان كسب الوقت يسمح بالمحافظة على المرونة تجاه ا
الحركة الالزمة لتقليص تكلفة صدمة سلبية أو اللتقاط فرصة صدمة ايجابية، مع التمكن من إجراء التصحيحات 

أما إذا كان كسب الوقت يؤدي إلى الحد من المرونة ومن . المطلوبة بتدرج، عندها يكون كسب الوقت هو الحل األمثل
ق التصحيح ويزيد من التكاليف االقتصادية واالجتماعية يقل ال يزيدها، وإذا كان يععلى األدود الفعل، أو مجاالت ر

  . ، عندها، يصبح أسوأ الحلولهوأو يزيد التعرض للمخاطر، ف

  :بشكل عام، يمكن التعرف إلى ثالث فئات من المواقف

ن خالل زيادة الفائض األولي، برفع  م،"هبوط هادئ"صحيح تدريجي أو، كما يقال، إلى السعي إلى ت 
وتكون الغاية . االقتطاع الضريبي وبلجم اإلنفاق العام، مع السهر على عدم تعطيل النشاط االقتصادي والنمو

 حتى تبلغ مستويات اًئذ رفع الفائض األولي إلى المستوى الالزم لخفض نسبة الدين إلى الناتج تدريجحين
  .مقبولة وقابلة لالحتمال

مع المقرضين بهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج بسرعة حتى مستويات " توافقي"و أ" إرادي"م بتصحيح القيا 
  . ومقبولتسمح باالكتفاء بضغط ضريبي ملطف

من خالل أزمة مالية ما أمكن، مع " التصحيح السوقي"إدارة الوقت تحينا، بشكل انتهازي، على أمل تأجيل  
المراهنة يالت حاسمة على بعض المفاصل االقتصادية الحساسة، ومع استخدام الوقت المكتسب إلجراء تعد

  . دون ألمتسمح بقلب الصورةقد على حصول تطورات ايجابية غير محددة 

 يقدم عددا من االعتبارات على أخرى، وكل منها يراهن على حصول تطورات بدال ةإن كال من هذه المواقف الثالث
من الضروري أن يعي اللبنانيون . ةطيحاكب كالً منها إجراءات حماية وتوويفترض منطقيا أن . من حصول أخرى

ن يأخذ المسؤولون في الحسبان المخاطر والمنافع المتصلة بها، وأال يغفلوا أهذه المفاضالت وهذه الرهانات و
  .بذاتها ولعل أسوأ المواقف تجاهل ضرورة الخيار. اإلجراءات المواكبة

لى الظروف الخارجية المحيطة، سواء ولدت هذه الظروف فرصا استثنائية أو هي من الواضح أن الخيار يتوقف ع
قلصت المدى المتاح للخيار، وصوال إلى الحالة القصوى حيث يؤدي حصول أزمة تفرضها السوق إلى انحصار 

سياسية لها لكن الخيار يتوقف أيضا على اعتبارات اجتماعية واقتصادية و. المسألة في إدارة مرحلة ما بعد األزمة
  .صفة المرجعية
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نظر إلى الوضع االقتصادي على أنه سليم في جوهره فينسب وبشكل أكثر تحديدا فإن وجهة الخيار تختلف بين أن ي
 أو أن تُعتبر وضعية ،)مثل مرحلة اإلعمار أو التأثير السياسي السوري(الدين العام إلى أسباب طارئة وغير متكررة 

  .  عن تشوهات اقتصادية بنيويةالمالية العامة تعبيرا حاداً

  : على األقل حاجة مطلقة، لسببينمثالنفي جميع األحوال، فإن تدعيم اإلدارة المالية وتكريس االنضباط المالي ي

 لكن ،لنقاشهل هو كاف أم ال؟ تبقى المسألة خاضعة ل. االنضباط المالي ضروري للخروج من األزمة 
األكيد أن االنضباط المالي ضروري وهو بشكل عام كاف لعدم الوقوع في األزمة مجددا متى تم الخروج 

  . منها

تبين دراسة النموذج القائم بوضوح أن المالية العامة تحولت بشكل أساس إلى أداة مسخرة لتأمين استمرارية  
وكلما حاول وزير . ى صعيد ميزان حركة الرساميلالنموذج والمحافظة على توازنه الداخلي، ال سيما عل

بهذا المعنى، . تدخل مصرف لبناني ف،للمالية أن يتفلّت من هذا القيد الوظيفي، حصل اهتزاز في النظام ككل
  .يصبح االنضباط المالي شرطا الستعادة حرية عمل المالية العامة

ائضا، بل هو أوال مسألة نوعية اقتصادية، نوعية في ، عجزا أو ففقط ليس االنضباط المالي مسألة كميات محاسبية
غير أن الحاجة . وسوف يخصص ما تبقى من هذه الوثيقة لالعتبارات االقتصادية. االقتطاعات ونوعية في النفقات
أي مستوى من الفائض األولي يرتجى؟ اإلجابة العقالنية تكون بالقول إن المستوى : إلى مؤشر كمي تبقى قائمة

أو المقبول، أي النسبة فيه ن الفائض األولي هو الذي يتالءم مع تثبيت نسبة الدين عند المستوى المرغوب المرتجى م
  .وأما السعي إلى فائض أولي أكبر فيعود إلى اعتماد فئة من فئات المواقف الثالث. التي يؤمل أن يتجه لبنان صوبها

حسم الخيار بين المواقف الثالثة الممكنة، إلى دون حاجة ، وتدعيم اإلدارة المالية وتكريس االنضباط الماليفيما عدا 
  :وهذه القاعدة تشتمل على. يبقى أن ثمة قاعدة مشتركة من اإلجراءات الضرورية في جميع الحاالت

،  كهذهمشكلة الدين، وال يمكن تفسير غياب خطة مواجهة ل اقتصادية مالية تتضمنطوارئتحضير خطة  
 وإلى التنبيهات الصريحة حولها، إال بأنه نتيجة غياب إجرامي للشعور بالنظر إلى مستوى المخاطر

بالمسؤولية أو بأنه، وهذا أخطر، ناجم عن فقدان كامل للثقة بين المسؤولين إلى حد يدفع كال منهم إلى 
  .المراهنة على جهل اآلخرين وعلى تمكنه من أن يخلص نفسه قبلهم

 ؤول على الصعد االجتماعية واالقتصادية ترمي إلى الحترازالحماية واالحتطبيق مجموعة من إجراءات  
  .دون تحميل القسط األكبر من الخسائر لمن هم األضعف أو األقل معرفة

  . في االقتصادالتشوهات البنيويةاعتماد سياسة تنموية واعية تواجه  

  .تطبيقه دون انتظارفي كل هذا يترجم برنامجا لإلجراءات اإلصالحية يمكن المباشرة 

  خطة الطوارئ

، بالتعاون مع الهيئات المعنية الدولية، وفي ظل السرية الالزمة، خطة طوارئ توجب على السلطات اللبنانية أن تعدي
  .خطة إلعادة نظر دوريةالويتوجب أن تخضع هذه . مالية تسمح بمواجهة حصول صدمات مفاجئة، أيا تكن أسبابها

  :وهي تتضمن. ن خطوطها العريضة واضحةلن نتناول هنا تفاصيل هذه الخطة، غير أ

مجموعة من المؤشرات واإلنذارات المتقدمة والمنتظمة والموثوقة التي تسمح متابعتها بتطبيق الخطة  
  .استباقا

محتملة " استغالل ال خلقي"مجموعة من اإلجراءات التنظيمية اإلدارية الطابع ترمي إلى منع حصول عمليات  
  .ع تفضيلية في مجال االطالع على المعلومات أو في مجال التحكم بالقراراتمن قبل من يحوزون على مواق

مجموعة من اإلجراءات القانونية الطابع ترمي إلى الحد من التأثيرات المتواترة الناجمة عن أزمة محتملة  
  .بغية حماية القطاعات االقتصادية والفئات االجتماعية األكثر حرجاً وتعرضاً وانكشافاً
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  .ية إلعادة النهوض وللخروج من األزمةإستراتيج 

 إجراءات الحماية 
وقد . قد تكون أسباب الصدمة سياسية أو اقتصادية أو مالية. يبقى احتمال حصول صدمة خارجية قائما في أي وقت

 االستغالل الال"بالضرورة ألنها تزيد من مخاطر أفضل تكون وتيرة تفاعلها مفاجئة أو متدرجة، وليست صفة التدرج 
مسبق لتسلسل مفاعيلها أو وتيرة تفاعلها، أن يتم التحديد اللكن ما هو أهم من التعرف إلى أسباب الصدمة ". خلقي

  .للتمكن من تصور آليات اإلنذار والمواجهة وإرسائها

يل حل ثمة إجراءات استباقية وحمائية يتوجب اعتمادها فورا، ال سيما للمحافظة على أنظمة الحماية االجتماعية، ولتسه
االستغالل الال "النزاعات، ولتفادي إقفال مؤسسات قابلة للحياة تحت الضغط، ولمنع حصول ما أمكن منعه من حاالت 

  .المتوقعة" خلقي

هذا . يستلزم وضع إجراءات الحماية موضع التنفيذ تظهير الديون المركبة ضمن هيئات القطاع العام وتجميع حساباته
المخفية واالمتيازات المتحققة لهذا الطرف أو ذاك، حتى ولو نجم عنه زيادة في األرقام العمل كفيل بكشف المطلوبات 

 هذا السعي إلى المزيد من يقابلوإذا تواكب العمل مع جهد إعالمي منسق، يفترض أن . المعلنة للدين العام وللعجز
  .الشفافية بتقدير ايجابي من قبل الدائنين ومن قبل السوق

إما بشكل بارد : ي بالضرورة نتيجة صدمة مفاجئة، إذ يمكن أن يكون إراديا، وذلك في حالتينليس التصحيح المال
لالستفادة من فرصة سانحة خارجية أو تقنية معينة، وإما تحت الضغط بحيث يأتي بمثابة إستراتيجية بديلة تستبق 

  .حصول انزالق داهم ومحتم في األوضاع المالية

حالتين، إلى المحافظة على السيولة اإلجمالية وعلى القدرات العمالنية للنظام المالي، يرمي التصحيح اإلرادي، في ال
 ديمومةإلى حماية الجهاز اإلنتاجي والموارد الوطنية، وإلى الدفاع عن و، "االستغالل الال خلقي"وإلى تطويق حاالت 

  . الفئات االجتماعية الوسطى، وبشكل أخص إلى تالفي تفشي الفقر

ول أزمة مفتوحة يرتب مخاطر أكيدة، لكن تصحيحا ضريبيا يمتد على فترة طويلة يولد أيضا تأثيرات ذلك أن حص
  . سلبية

أوال التثبت من لكن الخوض فيها يتطلب .  بشكل مطلقوعليه، فانه ال يجوز استبعاد عمليات التصحيح اإلرادية
أيضا ونجاحها يتطلب . ائية تشبه االستشهادشجاعة سياسية استثنوهو يستدعي على أي حال جدواها ومن ضرورتها، 

إجراءات استباقية، سياسات محددة :  الفارق بينها وبين االنزالق التلقائيى وإال انتف،توافر عدد من الشروط السابقة
   .ومتفق عليها مسبقا، تعلن وتطبق فورا، تحضير للمحيط الخارجي، وإذا أمكن اختيار للتوقيت المناسب

  ةالمشاكل البنيوي

ن تثمر عوامل اإلنتاج المحلية ما لم تحل المشاكل البنيوية التي أيصعب أن يستعاد النمو وتوازن الحسابات الخارجية و
 . تعوق االقتصاد اللبناني والتي تأسره في إطار نموذج جامد

 الرئيسة فهي تتطلب اعتماد مواقف واعية وسياسات معلنة حيال المفاصل. لن تكون مواجهة هذه المشاكل سهلة
أن يكون من كي يصبح ممكنا جمع التأييد حول هذه المواقف والسياسات ودفعها إلى أهدافها، ال بد . لالقتصاد الوطني

يبقى المدخل األسلم إلى . والسياسية ساهمت فيه مختلف القوى االقتصادية واالجتماعية ،قد حصل نقاش واسع حولها
ل إلطالقه، نشر المعرفة االقتصادية، ووضع تشخيص دقيق للمشاكل، هذا النقاش والشرط الضروري لنجاحه، ال ب

لن تكون المناشدات األدبية للتحديث والتطوير كافية، ولن يكون السعي . وإظهار مدلوالت الخيارات المطروحة
 كانت لو. الحثيث إليجاد أكباش فداء يحملون مسؤولية تعويق إصالحات ينشدها الجميع لمجرد سوء نواياهم شافيا

 سوف يبقى التغيير معطال ما دامت المصالح .المنفعة من اإلصالحات بديهية وإجماعية لما تأخر تنفيذها إلى اليوم
 مدى ذه األخيرةه  لو عرف أصحاب،التي يهددها أقوى من المصالح التي تستفيد منه أو التي يفترض أن تستفيد منه

ما دامت التنازالت التي يعرف البعض أنهم سوف يضطرون إليها سوف يبقى معطال أيضا . أهمية المسائل المطروحة
  .ال تقابلها منافع موثوقة ومضمونة



 برنامج اقتصادي اجتماعي من أجل لبنان

 33

  .يكتسب أهميته الحاسمة من ضمن هذا السياق" ميثاق اقتصادي واجتماعي"إن تحضير وتبلور 

من ي خطوطها الرئيسة، األوضاع االقتصادية واالجتماعية السائدة في البلد، فتفسير كون التحليل قد سمح ببمجرد أن ي
) في صيغته اللبنانية" الهولنديالداء " وفق منطق ، في حالتنا،يعمل(نموذج اقتصادي واجتماعي معين خالل ربطها ب

، يصبح من الممكن  هذه التأثيرات االقتصاد والمجتمع وأن تُرفضفيوأن يتم التعرف إلى تأثيرات هذا النموذج 
اآلليات التي تؤمن عمل هذا : من خالل تصنيفها ضمن فئتينبشكل منهجي معالجتها مقاربة المشاكل البنيوية الواجب 

  .النموذج واستمراره، بغية تعديلها، واآلثار الدائمة الناجمة عن فعل هذا النموذج، بغية تصحيحها

  :حلقتين رئيستين يجب تركيز العمل عليهاعمل النموذج االقتصادي واالجتماعي السائد تتضمن آلية 

لعمليات الجارية ل  الدائمعجزال التي تؤمن استجالب الرساميل من الخارج وتجييرها لتمويل ورة الماليةالد 
  للبالد،

ساسا وغايتها إدارة إعادة توزيع المداخيل بشكل يؤدي إلى نشر  التي تتوالها الدولة أودورة إعادة التوزيع 
  .ياًالفائض المستجلب من الخارج وتأمين استمرارية النظام سياس

  : ضرورية لتصحيحهاالًا من الحقول وهي تستدعي أعم عدداًتصيبفهي للنموذج أما اآلثار الدائمة 

تؤدي تشكيلة المخاطر المحتملة والمكافآت المقدمة إلى تخصيص الرساميل لتمويل : في سوق الرساميل 
ولتمويل العمليات ) إما مباشرة وإما من خالل الدين العام(االستهالك من خالل التسليفات المصرفية 

العقارية، على حساب تخصيصها لالستثمارات المنتجة عموما، ولالستثمارات المنتجة للسلع وللخدمات 
  .القابلة للتبادل الخارجي بشكل خاص

بسبب ندرة فرص  وال سيما الشباب، ،ةوء الهجرة المستمرة والمتزايدة العمالة الكفصيبت: في سوق العمل 
 األجور الفعلية المعروضة عليهم لهم بالمقارنة بما هو متاح لهم في الخارج، هذا العمل وتدني مستويات

 تبقى إقامتهم في لبنان ظرفية، مما ذينبينما تتوسع ظاهرة استقدام العمال الوافدين ذوي الكفاءة المتدنية وال
تحسن عطيل حظوظ ت وإلى ، وإلى خسارات في الموارد البشرية اللبنانية،يؤدي إلى خروج مستمر لألموال

 .اإلنتاجية

، تتهاوى معدالت الربحية في القطاعات المنتجة للسلع القابلة "الداء الهولندي"نتيجة : على مستوى اإلنتاج 
 وضعية العاملين وضعف كفاءتهم وهزال البنية ةللتبادل، فيتدنى إنتاجها بنتيجة نقص االستثمارات وهشاش

ب إنتاج السلع والخدمات غير القابلة للتبادل غالبية الرساميل في المقابل، يستقط. المالية للمؤسسات
وينعكس ذلك، كلما سنحت . فتنجم عن ذلك صعوبات لتأمين جدوى للموارد المخصصة إلنتاجها. والعاملين

كما هو األمر مثال في مجال (الظروف عن طريق االحتكارات أو عن طريق التالعب االحتيالي بالطلب 
 ا الوضعترجم هذيوبشكل عام، .  استهالك شديدة االرتفاعلمستوياتفرضا ألسعار أو ، )الخدمات الصحية

فتبلغ مستويات غير ...) العمل، األرض(ارتفاعا في كلفة المعيشة وفي أسعار مجمل عوامل اإلنتاج المحلية 
  .متناسقة مع مستويات إنتاجيتها نسبة إلى باقي العالم

التفاوت االقتصادي وهشاشة في مصادر الدخل، يعبر عنهما من تالحظ حدة في : على مستوى المداخيل 
خالل الطابع الفردي والعائلي للمؤسسات، ومستويات استدانتها المفرطة، ومن خالل تقلص حصة العمل 

وبنتيجة التشوهات .  سواء من العمالة أو من الدخل،المأجور خارج القطاع العام وحصة عمل النساء
الموارد البشرية وتورم القطاع المالي، تتقلص حصة العمل من الدخل قياسا الحاصلة في وجهة تخصيص 

وتؤدي غلبة األنشطة المتصلة بالسلع والخدمات غير القابلة للتبادل إلى بروز جزر . على حصة رأس المال
  .من المحظيين في بعض المجاالت المهنية

ي، ويضع بعض القادة السياسيين يدهم على يتعمق االستقطاب الطائف: على المستويين االجتماعي والسياسي 
أجزاء واسعة من الدولة لتأمين مصالحهم ومصالح أنصارهم، ويتعمم الشعور لدى الناس بالعجز عن التأثير 

، وهذا الشعور يفسر إلى حد بعيد تقبل الخضوع للقوى وبالقلق على المصير العام السياسي وبرفض الدولة
واالنتفاعي واالنغالق الدفاعي ، )ء بصفة الحكم الضروري أو بصفة الحماةسوا (أو االنصياع لهاالخارجية 

  .)لما توحي به عصبيتها من أمان وما توفر من خدمات ومنافع (على األطر الطائفية
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  مفكرة اإلجراءات اإلصالحية

  .باإلجراءات اإلصالحية خدمة ألهداف التصحيح، يمكن وضع مفكرة

الوظائف االقتصادية والسياسية للدولة، شرعيتها وآليات : تشملبين عدة حقول ات مجاالت تأثير هذه اإلجراءتتوزع 
بالطبع هذه اإلجراءات تهدف . اتخاذ القرارات فيها، الطاقات اإلنتاجية للقطاع الخاص، العالقات االقتصادية الخارجية

 مجاالت مختلفة للمشاكل، في تأثيرات إلى التصدي للمشاكل البنيوية التي سبقت اإلشارة إليها وقد يكون لإلجراء ذاته
ليس من الصعب وضع مرصوفة توزع اإلجراءات وفق و . أو عكسيةوقد تكون هذه التأثيرات قوية أو ضعيفة

   . من جهة أخرىمجاالت تأثيرها من جهة ووفق األهداف البنيوية التي تتصدى لها

  .ة مجاالت تطبيقهامن زاويمصنفة سوف نقدم فيما يلي مجموعة من إجراءات التغيير 

كل شيء أو ال "، "ةرزمة واحد"نه ال بد من تطبيق هذه اإلجراءات جميعا لمقصود تكرار ما يقوله الكثيرون إليس ا
وليس المقصود في المقابل النظر إلى هذه المجموعة . ذلك ينم عن فقدان الحس الواقعي في السياسةف ،"فوراً"و" شيء

 بناء على الفكرة الساذجة ، ومتى منها،رص السياسية أن تحدد ما سوف يطبقيترك للف" الئحة تسوق"على أنها 
  . وخلطتهيبقى مفيدا أيا كانت جرعته" اإلصالح"أن ترى والخاطئة التي 

 ومن الضروري أن يستخدم هذا ،مهما كان اندفاع أنصار التغيير المحتملين، فإن رصيدهم السياسي يبقى محدودا
 إعطاء األولوية لإلجراءات التي تتعامل مع من خالل، األكثر حسماواألكثر فاعلية، الرصيد إلحداث التغييرات 

  .على خطورة تقييدا أو مع التطورات األشدالمحدات األ

اختيار يتوقف و، عديدة منه قتراب لالمساراتالفالهدف، شكل رسم صورة تاإلجراءات الواردة هنا مجموعة إذا كانت 
 ألنها أهمية خاصة" ١مؤتمر بيروت "انعقاد مكانية تكتسب إ.  مركبة من المفاضالتعلى مجموعةالمسار األنسب 
من وعد ون، من ضغط وتحيالمؤتمر وحي به يما لوال  مقايضات ومفاضالت كان حصولها أصعب تعزز حصول

للتمكن ح من الدقة والوضو حال التزود مسبقا بأهداف محددة بأقصى قدر ممكن أييبقى من الضروري على . ووعيد
 .ها طرحيتم التغاضي عنتلك التي من تقدير حسنات اإلجراءات الواجبة االتخاذ وتلك التي ترفض أو 

   الوظائف االقتصادية للدولةاستعادة

   الخدمات العامة وتحسين نوعيتهاتحديد مدى اتساع

% ٥٧، يتبين أن ٢٠٠٥-٢٠٠٤ عاميالمركزي خالل إلحصاء ابحسب النتائج األولى لإلحصاء الذي أجرته إدارة 
تحتل المؤسسات الخاصة . منها تمتلك مصدرا خاصا للمياه% ٢٤من األسر تمتلك مصدرا خاصا للطاقة الكهربائية و

 ثانوي جدا ويكاد يقتصر على بعض امةدور المستشفيات الع). من العدد اإلجمالي% ٦٢(الموقع الحاسم في التعليم 
  .المناطق الريفية

ما  على الصحة والتعليم والمساعدات االجتماعية ومعاشات تقاعد موظفي القطاع العام في ("االجتماعي"اإلنفاق 
. منه% ٢٤بلغ ي بالنسبة إلى الناتج، إذ مأكان بالقيم االسمية أسواء  ،في لبنانجدا مرتفع ) يتخطى مردود اشتراكاتهم

النفقات التي يتحملها القطاع العام، كما تمثل . يتم تغطية ما يقارب ثلثي هذا المبلغ اإلجمالي من قبل القطاع الخاص
  . نصف اإلنفاق األوليقرابةوإن كانت أدنى من المستويات المحققة في البلدان المشابهة، 

ما يفترض بها أن تمثل، فهي ال تعبر عن إرادة المجموعة بتوفير عدد  عمفي الممارسة، ال تنسجم الخدمة العامة 
تؤدي إنها أو المقيمين باستخدام األموال المجباة من الضرائب، بل /لكل المواطنين و بنوعية محددةمحدد من الخدمات 

دورا مكمال لموردي الخدمات من القطاع الخاص وتتوجه إلى األسر التي ال تكفيها مداخيلها لتحمل تكاليف هذه 
،  فيهاصة، المكلفة وإنما المرغوب كهذا أن يستقر ويستمر إال بشرط أن يقوم بين الخدمة الخااًال يمكن نظام. الخدمات

، وإال لتحول الطلب كله إلى الخدمة والخدمة العامة المجانية، فارق كبير ودائم في النوعية، الحقيقية أو المقدرة
نقص وال تفسير مخالفا لثبات النظام إال في حال حصول . المجانية العامة ذات الجودة المماثلة للخدمة الخاصة المكلفة
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تجدر اإلشارة إلى أن النوعية المتدنية . ، وهذا غير حاصل إال في حاالت محدودةض الخدمات العامةكمي في عر
بالضرورة للخدمات العامة تتالءم تماما، من ضمن سقف محدد لإلنفاق اإلجمالي، مع توظيف أعداد أكبر من 

 يس للخدمة العامةالتوزيعية والطابع المسهذه النتيجة المواكبة تعزز الوظيفة . المطلوب من العاملين القليلي الكفاءة
  .وتبرر استمرار تدني جودتها

قدم المؤسسات (، أيا كانت التبريرات التاريخية  كهذاال يجوز أن تبقى الدولة محصورة في دور رديف ومبتذل
ل المادي ما يحصل من االستغالمع التذكير ب(أو اإلنسانية )  وهي في الغالب محترمة تماما،الطائفية وتعددها

شمولي  ابعذات طخدمة عامة في مجال تأدية هذه الخدمات لمجرد أنها ال تندرج في إطار ومن تشتت والمعنوي 
الخدمة . ) بعض الفئات االجتماعية من المستفيدينةبضرورة االستجابة لمطالببل يتم تبريرها مضمون محدد ذات و

من خالل المنافع الممنوحة من حتى  أو هات مجانا أو بتسديد ثمنالعامة شيء وإعادة التوزيع، سواء تمت بتأدية الخدما
لن و. كالهما مبرر لكن المزج بينهما مسيء لهما معاً ولشرعية الدولة ولهيبتها. إنتاجها، هي شيء آخردورة خالل 

 كل من لياتحقوق ومسؤوواضح لإال من خالل تحديد ن لها يكون ممكنا ترميم هيبة الدولة واستعادة احترام المواطني
  .الدولة والمواطن

  .لسلطات المحليةإلى اهيئات المنظمة ولإلى الجماعات وإلى األفراد ولكنه يصح أيضا بالنسبة على اهذا يصح بالنسبة 

يمكن التعبير عن هذه المسؤوليات على صعيد . بتحقيقها أو بجعلها تتحققوتلتزم ثمة أمور يجب أن تتعهد الدولة 
  منهاوعلى صعيد فئات المستفيدين)  المرحلة التكميلية مثالنهايةالتعليم اإللزامي والمجاني حتى ( التي تشملهاالخدمات 

، في  ال بدولكن) الطالب الجامعيون الذين ينجحون في امتحان دخول أو الذين يلبي ملفهم معايير معينة مثال(
  .أن يكون التحديد صريحاًمن الحالتين، 

 هذه تحقيقأما اختيار الوسائل ل.  األعباء الناجمة عن التزاماتهالالدولة تحمضمن هذه الحدود، يتوجب على 
عدد كبير من المؤسسات المدرسية الخاصة عائقا توافر في مجال التعليم مثال، ليس .  فهو مسألة أخرى،االلتزامات
 الدولة مؤهلة الستقبال المدارس التي تستوفي المعايير والقواعد المحددة من قبلمن الممكن اعتبار ف. بالضرورة

  . عن استدراج عروضتنجم وفق بنية من التكاليف يكون قد تم التفاوض عليها مع الدولة أو ،التالمذة على نفقتها

فالدولة يتوجب عليها مثال تأمين . السلطات المحليةعالقاتها بعن التزامات الدولة أيضا على اإلفصاح تنطبق ضرورة 
ال يتوجب عليها االعتناء بالطرق المحلية ألنها تقع ضمن و. حسن لشبكة الطرقات المصنفةالوضعية الحسنة واألداء ال

هذا التحسس كفيل بدفع البلديات إلى و. تهاأن تشعر بمسؤوليبهذه األخيرة يفترض ، و)اتحاداتهاأو (مسؤولية البلديات 
، على صعيدها، ات الخدمات العامة يترجم ألن كل توسع غير مبرر لشبك،اعتماد مواقف عقالنية تجاه عمليات اإلفراز

  .بزيادة في أعبائها

  توضيح وضعية المؤسسات العامة

، تلقي )أبرزها الهاتف الخلوي(باتت مختلف األجهزة والمؤسسات والشركات العامة، ما خال بعض االستثناءات القليلة 
دقة، والكثير درجة مقبولة من الغير معروفة بوالوضعية المالية لمعظم هذه المؤسسات . بثقل كبير على المالية العامة

حقيقة هذا باإلضافة إلى أن بعض هذه المؤسسات يقوم في . منها بات في واقع األمر مجيرا لخدمة مصالح فئوية
 كما هي الحال في ما ال(أو المعلن ) سرقة الكهرباء وعدم تسديد ثمنها مثال( من الدعم الضمني وجه بتأمين أممارسته

بجباية ضرائب مستترة من خالل تحكمه بريوع حقيقة ممارسته بينما يقوم بعضها اآلخر في ") الريجي"ى ل يسمايز
  ).وهذه حالة الهاتف الخلوي(احتكارية 

 وال سيما ،حرمت الحكومات المتتالية المؤسسات العامة من الصالحيات القانونية التي بررت إنشاءها في األصل
فئتين من إلى  للمؤسسات العامة مزري الوضع اليعود. لمسائل اإلدارية والماليةاستقاللية مجالس إدارتها في ا

تحوير استقاللية من جهة أولى، :  في الواقعت لكن تأثيراتهما تضافر،األسباب، قد تبدوان في الظاهر مختلفتين
، توفير منافع استزالميةلاستخدامها عن غايتها، منذ انهيار سلطة الدولة في منتصف الثمانينات، والمؤسسات العامة 

منذ منتصف  وزارة المالية،ضغط من جهة ثانية، تزايد  وبسهولة أكبر مما هو ممكن في اإلدارات العامة العادية،
كانت النتيجة و. اًتحديد  فيهالتجميد التوظيف واألجوروالعامة، ، للحد من االستقاللية المالية للمؤسسات التسعينات

عدد من فلم يعد ممكنا تأدية  وانخفاضا مأساويا في اإلنتاجية  العامةلعاملين في المؤسساتارتفاعا معمما ألعمار ا
  .الوظائف اإلدارية والفنية األساسية



 برنامج اقتصادي اجتماعي من أجل لبنان

 36

 الحصول على مساهمة أكبر للقطاع الخاص في هذه المؤسسات، وصوال إلى خصخصة بعضها، دون اًلن يكون ممكن
) ى شركات مساهمة خاضعة للقوانين العادية، تمتلك الدولة أسهمهاأي تحويلها إل(أن تتم، وبشكل مسبق، تشركتها 

نشطتها بين ما يتصل بالعمل التجاري، فيصبح من الممكن تشركته وربما تخصيصه، وما يتصل أوالفصل في 
، وال يجوز بالتالي )من فرض للضرائب أو توفير للدعم أو تحديد للتعرفات(بممارسة الصالحيات السيادية للدولة 

  .ومن حسنات هذا التوضيح أنه يؤدي بشكل مواز إلى تظهير حدود الخدمة العامة والتدخل الرسمي. صيصهتخ

لقد اصطدمت كل محاوالت التخصيص التي جرت حتى اليوم بهذا االلتباس، المقصود أو غير المقصود، بين الوجهين 
أدى إلى رفع أسعار بعض المؤسسات إلى المعنية، وهذا االلتباس هو الذي العامة السيادي والتجاري للمؤسسات 

اآلخر أو إلى إفقاد بعضها )  أو على محصول ضرائبوهي الحال عندما تحوز على ريوع احتكارية(مستويات خيالية 
  ). وهي الحال عندما تتحمل عبء دعم ضمني(أي قيمة 

الطابع التجاري (ئصها الوظيفية خصا ينبغي أن يصنف اإلطار المطلوب هذه الهيئات والمؤسسات العامة المختلفة وفق
، لكل من هذه الفئات، نظام قانوني مناسب وضع وأن ي،)الخ... أو اتصاله بالخدمة العامة ، أو االحتكاري،للنشاط

سيب اإليرادات والنفقات نويجري بموازاة ذلك تحديد النظم المحاسبية وشروط ت. يتضمن شروط التخصيص المحتمل
وتحدد أيضا شروط . ا يسمح بالتمييز بين الوجهة التجارية والوجهة السيادية في العملوالموجودات والمطلوبات بم

وفق لما سبق في المقابل، تنعكس إعادة تصنيف عمليات المؤسسات العامة  .وضع التعرفات ونظم الضبط والرقابة
بتوفير الخدمات العامة وبتظهير على الموازنة فتوجب إعادة ترتيب بنودها بما يسمح بتحديد أصدق لمدى التزام الدولة 

  .تكلفة هذا االلتزام

 عقلنة االستثمار العام وإعادة إطالقه
بالنسبة إلى الناتج المحلي م اعلى عكس النفقات االجتماعية التي تتميز بثقلها، فإن مستوى اإلنفاق االستثماري الع

ة وأن األرقام المتداولة حول اإلنفاق قد خرج من حرب مدمرالبلد ، ال سيما أن  في لبنان الفتمنخفض إلى حد
  .االستثماري العام منفوخة لتضمنها نفقات أخرى شتى

نفقات لإلى ابالنسب ناتج أو ل إلى ابالنسب سواء تم التعبير عنها ،١٩٩٧  عام منذالنفقات االستثمارية على تراجع
 عند عتبة ٢٠٠١ عام منذ  النفقات االستثماريةتوقد استقر). دون خدمة الدين(النفقات األولية إلى العامة اإلجمالية أو 

ال تتجاوز هذا بينما . لنفقات األوليةامن % ١٤من النفقات العامة اإلجمالية و% ٧،٨من الناتج، أي % ٢،٧تقارب 
  .من الناتج% ١،٧نسبة ) أي بعد احتساب اهتالك التجهيزات القائمة(النفقات االستثمارية الصافية 

بل تتضاعف وطأتها بسبب تدني فاعلية االستثمارات  الكمي اهف مستوتثمار العام عند ضعال تتوقف مشكلة االس
عدم تشغيل منشآت منجزة والنقص الفاضح في الصيانة، :  الفاعلية بدوره إلى جملة أسبابيتدنٍّالقائمة، ويعود 

في (قائمة ات أو أنظمة فقدان بعض العناصر الحيوية لعمل شبكتمادي ، و)الخ...مستشفيات، شبكات صرف صحي، (
، ووضع اليد الخاصة على المفاعيل )عدم تزويد المولدات بالغاز أو عدم استكمال حلقة نقل الطاقة: الكهرباء مثال

 أصحاب العقارات ةلحمصوال سيما في تحويل األوتوسترادات ل(لتجهيزات العامة  المتوخاة من االخارجية اإليجابية
  )...الموازية لها

مستقلة تبدو  ناجمة عن تالقي نوعين من األسباب، يجب اإلقرار بأنها بل ،تبار هذه االختالالت عرضيةال يجوز اع
  : في العادة إلى فئات سياسية مختلفة ال بل متواجهةتنسبفي الظاهر و

، "اإلنماء المتوازن"أسباب سياسية تترجم بإخضاع االستثمار العام لمصالح إعادة التوزيع االستزالمية، بحجة  
من مشاريع ال تلبي أي ومع ما يستتبع ذلك من رفع للتكاليف، ومن حاالت االزدواجية في التجهيزات، 

 ....طلب، ومن خيارات تقنية تبدو غير مفهومة، ومن إساءات للبيئة

في المجاالت التي يسهل  حقيقية أو وهمية، وال سيما ،وفورتحقيق لبالسعي الحثيث أسباب مالية تترجم  
 ويندرج في هذا السياق التأخر لسنوات في تسديد .، مهما تكن العواقب التقنية أو االقتصاديةيهاتحقيقها ف

وهو ما أدى إلى تعطيل مشاريع ممولة بقروض ) على الرغم من قرارات قضائية عدة(بدالت االستمالك 
  ... تقليص موازنات الصيانةأيضاًفي السياق ذاته خارجية، ويأتي 
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في حقيقته  من األسباب على أنه تعبير عن النموذج االقتصادي االجتماعي ني هذين النوعييجب النظر إلى تالق
شل آلية اتخاذ القرار، فالحكومة اللبنانية لم عمليا هذا التالقي من نتائج . وعن الصعوبات المتصلة بنمط إدارتهالمركّبة 

على أرجحية كتل الضغط بالتالي المشاريع يتوقف  وبقي اختيار تنفيذ ١٩٩٣العام توافق على أية خطة أو برنامج منذ 
  .ال تقع ضمن إطار ومنهجية الموازنة العامة بحجة أنها السياسية وعلى توافر التمويالت الخارجية

رفع نوعية الخدمات العامة وتصحيح هيكلية المسؤولية وآليات القرار وقنوات التمويل في مواجهة هذه الحالة، يتوجب 
 :العتبارات التاليةاوهذا يعني إعادة النظر في مقاربة االستثمار العام وفق . مارات العامةالمتعلقة باالستث

ت والبلديات وباقي المؤسسات العامة، ا بين مجلس اإلنماء واإلعمار والوزارترسيم المسؤوليات بوضوح 
ع التجهيزات، وتوزيع  لمختلف أنوا،سواء في مرحلة التخطيط أو التمويل أو اإلنشاء أو الصيانة أو التشغيل

إن المسؤولية المركزية لمجلس اإلنماء واإلعمار، تلك التي . االعتمادات في الموازنة وفق هذه المسؤوليات
عندما يتعلق األمر أما . ية هيئة أخرى في الهيكلية الرسمية اللبنانية، هي مسؤولية التخطيطاطة بأليست من

الطابع المركب إال وزارة أو تلك، وليس من مسوغ لتدخله بالتنفيذ، فإن المجلس يتدخل لحساب هذه ال
تدخله في التنفيذ إال إلى وال داعي بالتالي .  متعددة تختص بعدة وزاراتللمشروع أو انطواؤه على وظائف

 وعلى هذا األساس، يجب أوالً. ستثمارات االستثنائية، الكبيرة الحجم، أو الشديدة التعقيدما خص اال في
وصية مموازنات الوزارات صاحبة المشاريع والإلى نفقات االستثمارية، أيا كان شكل تمويلها، تنسيب كل ال

، ويجب ثانيا تحديد أنظمة فاعلة لتنفيذ هذه الموازنات من قبل مجلس اإلنماء واإلعمار بمجرد أن يتم ابه
موازنة المكملة للقروض تكليفه بتنفيذها، بما في ذلك التحرير التلقائي وغير القابل للرد العتمادات ال

 .الخارجية، ومنها تحديدا بدالت االستمالك

، ذلك المادي لألشغال والتجهيزاتتنفيذ اللتمييزه عن مفهوم العقد وعن مفهوم إعادة تحديد مفهوم المشروع  
 وال. بشكل مستمروأن المشروع ال يكتسب معناه إال بقدر ما يوفر منافع محددة لفئة محددة من المستفيدين، 

، تفاديا لتكرار ه وتشغيلتهلم يواكبه رصد المبالغ الالزمة لتغطية تكاليف صيانما معنى لتنفيذ تجهيز مادي 
لذا يجب أن تتضمن منهجية . حاالت المنشآت المتوقفة عن العمل أو المتداعية بسبب النقص في صيانتها

 .ة والتشغيل التي يستوجبهاالموازنة ربطا أكيدا ومنتظما بين كل استثمار جديد وتكاليف الصيان

تخطيط طويل المدى، فبرمجة متوسطة المدى، ( لمنهجية متداخلة عمليتا التخطيط والبرمجةيجب أن تخضع  
، كما يجب في هذا )مع مواكبة ومراقبة للتطبيق ومراجعة وتصحيح مؤخر(ومتحركة ) فموازنة سنوية

بغية إلغاء كل المشاريع التي لم يعد من مبرر " مشاريعلوائح ال"وبـ" بالقوانين البرامج"السياق إعادة النظر 
دور مجلس اإلنماء واإلعمار مركزي في هذا السياق، بتعاون . لها وتعديل المشاريع التي تغيرت شروطها

 .وثيق مع وزارة المالية

 ووسائل  التي تحدد مسؤوليات الدولة في تأدية الخدمةالسياسات القطاعيةيجب أن تتولى الوزارات مسؤولية  
  .والتي ترسم الخيارات التقنية الكبرى وتحسم المفاضالت المجالية إنتاجها

 الختيار المشاريع صريحة وأن تندرج في إطار الخطة الشاملة المعايير القطاعية والمناطقيةيجب أن تكون  
ي الدستور الواردة ف" اإلنماء المتوازن"كما يجب أن تكتسب مقولة . لترتيب األراضي التي وضعت مؤخرا

لتجهيزات بين امعنى جديدا يؤدي إلى زيادة تخصص المناطق وتكاملها بدل اللهاث عبثا وراء توحيد 
ال يصح النظر إلى تنفيذ التجهيزات على أنه مجرد تلبية لطلب قائم بل يجب أن يعبر أيضا عن . المناطق

ق المجالية الكبرى وتدعيم الوحدة سيما في مجال معالجة الفوار الخيارات البنيوية لترتيب األراضي، ال
 .الوظيفية للبلد

 لتغيير وجهة استخدام القروض ونقل االعتمادات المرصودة مصادر التمويل الخارجيةإعادة التفاوض مع  
 مشاريع أخرى، وفصل مسألة تحديد أولويات لحسابلمشاريع غير ذات جدوى أو غير قابلة للتنفيذ 

 إذ أن التمويل يجب أن يتوجه نحو المشاريع ذات األولوية ،ل الخارجي لهاالمشاريع عن مقولة توافر التموي
  .أولوية المشاريعهو ال أن يحدد 
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  اإلفصاح عن آليات الدعم وإعادة التوزيع 

 عمليات لتوزيع عدهامن النفقات العامة يمكن % ٧٠تخصص الدولة في لبنان موارد كبيرة ألغراض التوزيع، حوالي 
تلك التي يتكبدها مصرف إنما أيضا الفعلية، أي تلك التي تظهر في الموازنة ومن نفقات الفوائد تتشكل % ٥٠(الدخل 

في مجاالت الصحة والتعليم والدعم القطاعي من التوزيع  أخرى مختلفة أوجهمن % ٢٠ولبنان فتضيع في حساباته، 
الالت فادحة في الدخل وفي النشاط، طبيعي في ظل النموذج االقتصادي السائد وما يفرضه من اختوضع هذا و). الخ

  . بين الفئات االجتماعية وبين المناطق

ولكنها تجري أيضا بين ) فيكون تمويلها بالضرائب(تجري عمليات إعادة التوزيع بين الفئات االقتصادية واالجتماعية 
صحاب الرساميل الوافدة  فإن أبحصيلة هذه العمليات معا،و). فيكون التمويل باالستدانة(األجيال بشكل عبرزمني 

يتحملون عبء التحويالت التي يستفيد منها أصحاب الرساميل ن ين المستقبلييوالمكلفن ين الحالييحديثا والمكلف
  .المقترضة سابقا والمنتفعون من عمليات التوزيع العامة

من البالغين إلى يعمل فالتوزيع : عمليات إعادة التوزيعفي يجب عدم إغفال المكون الزمني القائم عبر األجيال 
الحاسمة في الصحة، لكن القناة خدمات  من خالل ، ومن البالغين إلى المسنين،التعليمخدمات  من خالل ،األحداث

  .فناشطو الجيل القادم يغرمون لمصلحة المقيمين األحياء اليوم. إعادة التوزيع بين األجيال تبقى قناة الدين

خل دوفق متغيري ال) الضرائب واإلنفاق معاً(ل التوزيعية للنظام اللبناني بشموليته  للمفاعي فيهالم تجرِ دراسة موثوق
ولكن يمكن القول بقدر مقبول من الثقة إن ). األسرةأعمار أفراد  رب األسرة وبنية عمر(والعمر ) مستوياته ومكوناته(

وفق نظر إليها سواء ) Uشكل (مقعرة  كنسبة من الدخل، لها شكل دالة حصيلة النظام، أي منافعه صافية من أعبائه،
يبدو أن فئات الدخل الوسطى واألسر الشابة القليلة األوالد في الجيل الحالي وفي : متغير العمر أو متغير الدخل

، أيضاًتمول ، بل أو العديدة األوالد/األجيال الالحقة هي التي تمول فئات الدخل األدنى واألسر المتقدمة في السن و
 .ر ثروةثاألسر األكالتركز الهائل في الودائع وإلى حجم الدين، بالنظر إلى 

من من (إن تقديرا منطقيا لجدوى التدخل العام يتطلب إذا، من جهة أولى، تحديد الغايات العامة لعملية إعادة التوزيع 
في غياب ذلك، يمكن أن ). بما في ذلك وقع الدين( ومن جهة ثانية، معرفة الوقع الفعلي للنظام الضريبي القائم ،)ولمن

 . ال بل مغايرة لهان األهداف المنشودة أصفى النوايا، إلى نتائج بعيدة متؤدي التدخالت العامة، حتى انطالقا من

 أدائه، وهذا ما يبرر وجهليس التوزيع بذاته هو المشكلة بل المشكلة في مردوده الكارثي، وفي المضار المترتبة على أ
توقف المضار على الخسائر المادية المباشرة المتصلة بعدم احترام مبدأ تساوي حق األفراد في ال ت. الهدرب هتوصيف

كما  خسائر اقتصادية فادحة ومعممة، وإنما غير مرئية، تشمل، بل  من الخدماتواالستفادةباألعباء مجالي المساهمة 
  .وية على حساب موقع الدولة ودورها الفئت خسائر سياسية خطيرة، ألن الممارسات القائمة تعزز الوالءاتشمل

لذا يصبح من األهمية بمكان أن تتم إعادة صياغة كاملة لعمليات الدعم والتوزيع كافة، المعلن منها والمستتر 
 طوعا أو إكراها، لجعلها معلنة ومنمطة وغير مسيسة، ولنزع ما يشوبها من المنافع السياسية ،اوالمتغاضى عنه

  .قتصادية للمجتمعومن المضار االللبعض، 

  :من أجل ذلك، يتوجب احترام المبادئ الثالثة التالية

تحديد األشخاص المستفيدين، أو الفئات المستفيدة، من أي عملية دعم وتوزيع، وتحديد مبررات االستفادة  
  .للرقابةالعمليات كافة  وشروط الحصول عليها، وإخضاع

فير الدولة للخدمة مجانا أو بأسعار مخفضة، أو بتسديد الدولة  كأن تمر االستفادة بتو،تحديد قنوات االستفادة 
ينطبق هذا بشكل خاص على كل ما يسمى (ثمن الخدمة لمن يوفرها للمستفيد من ضمن دفاتر شروط ورقابة 

. ، أو بتخصيص المستفيد بعطاء مالي يقرر إنفاقه على هواه)تتغذى من المال العام" جمعيات خيرية"
   هذه القنوات يرتب نتائج ويتطلب إجراءات خاصة،والواضح أن كال من

تحديد المبالغ المخصصة لكل من أشكال الدعم والتوزيع بصراحة في الموازنة العامة، وفصلها تماما عن  
 التشوهات االقتصادية الناجمة عن اختالل لحد من تحديد تكاليف السلع والخدمات العامة وأسعارها، لاتآلي

 . األسعار
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زاة ذلك، واحتراما لما يطالَب به المواطن من تضحيات، أن تعمد الدولة، من خالل أجهزتها القضائية ويتوجب بموا
 والخاصة، عنوة أو احتياال، دون هوادة وال إبطاء، ةماواإلدارية، إلى استعادة ما تم االستيالء عليه من أمالكها الع

لها استخداما تحصيل اإليجارات لسد حاجات ودون الدخول في مفاوضات ذات طابع تجاري بحجج مختلفة، أسه
وال . وهذا ينطبق، على سبيل الذكر ال الحصر، على األمالك البحرية والنهرية والحرجية وعلى المشاعات. الخزينة

يجوز أيضا الصفح عن اختالسات وانتفاعات قام بها مسؤولون سياسيون ما زال معظمهم يحتلون مواقع متقدمة في 
، ويجب أن يطبق قانون اإلثراء غير "السرية المصرفية"ون حتى إلخفاء أفعالهم وثروتهم، بحجة السلطة وال يجهد

 .المشروع عن كامل الفترة الماضية

 على تحالف الشطارة ماالمطلوب للقيام بهذا التغيير الكبير تضافر المعرفة االقتصادية والشجاعة السياسية وتغلبه
 .المحاسبية والوقاحة الميليشيوية

 عادة صياغة النظام الضريبيإ
  . سيما الضريبة على الدخل  وال،يتوجب إعادة النظر في النظام الضريبي اللبناني من أساسه

بات الوقع التراجعي اجتماعيا للنظام الضريبي اللبناني، القائم أساسا على االستهالك، واضحا، وال بد بالتالي من 
 سيما أن لبنان سوف يواجه، نتيجة ما تراكم من ديون وعجوزات، الواإلسراع في وضع ضريبة فعلية على الدخل، 
  .فترة طويلة من التشدد في االقتطاع الضريبي

ن ثمة حججا اقتصادية ثابتة تبرر إلكن دواعي اإلصالح ال تتوقف عند االعتبارات االجتماعية، على أهميتها، إذ 
حركية االستثنائية لعوامل اإلنتاج، من عمل ورساميل، ففي مواجهة ال: الدخلع ضريبة عادلة وفاعلة على ضوحدها و

، "الداء الهولندي"في لبنان، وتمادي اختالالت األسعار، بين السلع والخدمات القابلة وغير القابلة للتبادل بنتيجة ظاهرة 
  . أداة تصحيح أساسيةإلى تتحول الضريبة على الدخل وعلى الموجودات غير القابلة للتبادل 

فالضرائب على . تؤدي في النهاية، بمعزل عن تأثيرات اإلنفاق العام المقابل، إلى خفض المداخيل الحقيقيةكل ضريبة 
الدخل تؤتي فعلها من خالل تقليص قيمة المداخيل االسمية وهي تقلص بالتالي، وإن بنسبة أقل، قيمتها الحقيقية ألنها 

ئب على االستهالك المداخيل الحقيقية من خالل رفعها ض الضراخفّتهذا بينما . تميل إلى خفض األسعار المحلية
في الحاالت الطبيعية، يعود لتقلبات سعر صرف العملة الوطنية صعودا أو هبوطا أن تصحح تقلبات . ألسعار المحليةا

لبات لكن هذه التق. الستعادة توازن المبادالت مع الخارجللذي تحدثه الضرائب األسعار الداخلية في االتجاه المعاكس 
 الضرائب على بلةتتم عادة مقا. صحح بالضرورة في لبنان، بسبب الدولرة وتدفق الرساميل وتثبيت سعر الصرفال تُ

وهكذا فإن الضرائب . الدخل بالضرائب على االستهالك باإلشارة إلى أن األولى أكثر عدالة بينما الثانية أسهل جباية
يتها، تضيف إلى علة عدم العدالة االجتماعية علة اقتصادية تكمن في على االستهالك في لبنان، في مقابل سهولة جبا

  . وما ينجم عن ذلك من خسائر في القدرة التنافسية لالقتصاد،االختالالت التي تولدها من خالل رفع األسعار المحلية

وما . ، على االستهالكيعتمد النظام الضريبي اللبناني أساسا، وبشكل متزايد منذ تطبيق الضريبة على القيمة المضافة
 شبه كامل على األجور على نحوه ؤيقع عب) ومن اشتراكات إلزامية(هو أسوأ أن ما يشمل من ضرائب على الدخل 

الفوائد، (أما مصادر الدخل األخرى ). من شركات مساهمة ومحدودة المسؤولية(وعلى أرباح شركات األموال 
ذلك تبقى المداخيل إلى إضافة .  الضرائب إال هامشياصيبهافال ت)  الخ ...األرباح العقارية، أرباح المؤسسات العائلية،

 تزيد المداخيل المتاحة في حين).  لما ينص عليه القانونخالفاً(الواردة من خارج البالد معفية بالكامل من الضريبة 
من العاملين معدالت  الناتج المحلي من جهة، وتسجل حصة األجور من الناتج وحصة األجراء ة علىمحسوسصورة ب

غلبيتها الساحقة عائلية، متدنية الرسملة، وهي قليلة أأضف أن المؤسسات في . ، من جهة أخرىاستثنائية االنخفاض
  .الرغبة وقليلة القدرة على جذب الرساميل وتمويل االستثمارات

ء مرتين على الصعيد إن النظام الضريبي اللبناني، بمعزل عن أي اعتبار متصل بالعدالة االجتماعية، مسي
  . الهدف المنشود إذا كان النمو يمثلقلعلى األاالقتصادي، 

من الضروري أن يفرض احترام مبدأ اإلقامة و. وضع ضريبة موحدة على الدخل، في حالة لبنان،  إذاًمن الحيوي
المبدأ مسجل اليوم في هذا . أساسا لضريبة الدخل، أيا كان بلد تحصيل الدخل، ليس بالقول وإنما بالفعل وبالتطبيق

خضع التي تقترحها لن تُ" اإلصالحات"فوت فرصة للتشديد على أن ي وبعض األطراف ال ،القانون لكنه غير محترم
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 إن أطروحة كهذه تعني تغريما لكل نشاط وكل توظيف محليين وتشجيعاً". المحقق في لبنان"للضريبة سوى الدخل 
ذا التوجه االقتصادي المنحرف باإلكثار من اتفاقيات عدم ازدواجية التكليف ستكمل هوي. للنشاط وللتوظيف في الخارج

 وحيث ينشط لبنانيون ،الضريبي التي يوقعها لبنان مع دول تمتاز بمستويات متدنية جدا من الضرائب المباشرة
 . بينما ال يمارس مواطنوها أي نشاط في لبنان وال نية لديهم في ذلك،ومؤسسات لبنانية

يجدر التذكير أوال أن الودائع المصرفية . خل وهو الضريبة على الفوائددوع حساس يشوب مسألة ضريبة الثمة موض
وهي من الناتج، % ١٥ علىمن الناتج، والفوائد عليها، على الرغم من تدني مستوياتها حاليا، تزيد % ٢٧٠تشكل 

علما أن مجموع األجور في القطاع ة، هذا بمجرد أن يتثبت المنحى التصاعدي للفوائد العالمي% ٢٠مؤهلة لتبلغ 
ال شك، من وجهة النظر االقتصادية، أن الضريبة على مداخيل الفوائد لن يقع عبؤها %. ٢٠ علىالخاص ال يزيد 

 من خالل ارتفاع الفوائد ،الفعلي كليا على المستفيدين من هذه المداخيل وأن جزءا منها سوف يتحمله المقترضون
تجيير "المسألة في الواقع تدور حول حجم .  من خالل تقلص أرباحهم، والمصرفيون،)هم الدولةوعلى رأس(المدينة 
تبين التجربة الحديثة، سواء في مرحلة إلغاء الضريبة على . هذا، وهي ليست أبدا مسألة محصورة بالفوائد" العبء
 في ال تأثير محسوسا للضريبة ، أن٢٠٠٣ عامفي % ٥ في مرحلة إعادة فرض ضريبة بنسبة  أم١٩٩٤عام الفوائد 

أما إذا توجه النظر إلى . بعيدمستويات الفوائد السوقية، مما يشير إلى أن عرض الرساميل قليل المرونة إلى حد 
نه من المعلوم، إلى جانب  نسبية سوف تكون ظالمة مرتين إذ إمسألة عدالة الضريبة، يجب اإلشارة إلى أن ضريبة

. ة، أن كبار المودعين يحصلون على معدالت فوائد أعلى بكثير من صغار المودعينغياب التصاعدية في الضريب
 السرية تخلقال و. ولذا فإنه من الضروري أن تدمج الضريبة على الفوائد ضمن الضريبة الموحدة على الدخل

 أمام المكلفين  كما في سويسرا، تطبيق النسبة األعلى كأساس وإفساح المجال،يكفي. المصرفية أي عائق تجاه ذلك
للمبادرة إلى رفع السرية المصرفية عن حساباتهم والتصريح عن كامل دخلهم من ضمن النظام العام لضريبة الدخل، 

 .فيستفيدون عندئذ من اإلعفاءات ومن الشطور التصاعدية، وإال يسددون ثمن خدمة السرية

إن .  أي تصور للضريبة المباشرة في لبنان تدفق الرساميل بالضرورة مسألة مركزية فيمثّليمن ناحية أخرى، 
التدفقات النقدية الواردة إلى المؤسسات مقابل تصديرها سلعا وخدمات أو بشكل عوائد على رساميلها أو من حقوق 

الغالبية العظمى من هذه الرساميل تتجه و.  ال تشكل سوى نسبة ضئيلة من حجم الرساميل الوافدة إلى لبنان،ملكيتها
ليس من السهل إقامة التمييز، في هذه الكتلة، بين ما يتصل بتحويل المداخيل . إلى أشخاص طبيعيين  حالأيعلى 

  . حركات رؤوس األموال من جهة أخرىبوبالتحويالت من دون مقابل من جهة، و

ها دون إنقاص القيمة القصوى التي تستطيع وحدة اقتصادية ما استهالك" نظام المحاسبة الوطنية لألمم المتحدة دخال ديع
يؤدي يفترض أن ، و"الثروة الحقيقية الصافية" الرساميل بالتالي جزءا من وتعد". القيمة الحقيقية لثروتها الصافية

لكن معيار التمييز هذا بين المداخيل والرساميل سيبقى مستحيل التطبيق ألنه يفترض . إلى تقليص هذه الثروةخروجها 
 وال هو حتى ،يل، قبل التحويل وبعده، وهذا ما ليس متاحا للسلطات اإلحصائيةمعرفة بأوضاع الطرف المرسل للتحو
  .واضح في ذهن الطرف المرسل نفسه

االقتصادية لألموال " النهائي"، هو وجهة االستخدام "عند منشئه"لكن المهم في الواقع، أكثر من طبيعة التحويل 
 تمثل التيالتحويالت لألسر بعد أن توضع جانبا  :تي يمكن تصور صيغة قائمة على اآلمن هذا المنظار. المحولة

هاتان ومن المفترض أن تخضع (في الخارج تملكها أو عوائد أصول من األنشطة الفردية ألعضائها أثمان صادرات 
مثابة  سائر التحويالت لألسر بدتع، )حينئذ للضريبة في إطار الضريبة على دخل الوحدات االقتصادية المقيمةالفئتان 
 وتخضع للضريبة وفق اآلليات ذاتها التي أشير إليها في معرض الضريبة على الفوائد لناحية السرية مداخيل

أن يصرح بأن التحويل يمثل عملية رساميل، فيعفى المكلف من حق يبقى لكنه . المصرفية ولناحية تصاعدية الضريبة
أكان سواء  ،ن استعمالها إال لتحقيق استثمارات منتجةمن ضريبة الدخل، لكن ذلك يعني أن هذه األموال ال يمكمباشرة 

 إيداع، في حال نشاطها من خالل نظام يلزم المصارف بتمييز فئتين من المطلوبات في م كانذلك بشكل مباشر أ
فئة أولى تشمل الودائع الناجمة عن االدخار المحلي واستخدامها يخضع لألنظمة : الرساميل في النظام المصرفي

واستخدامها المحلي " الرساميل الوافدة"ن  غير المقيمين والودائع الناتجة م العادية، وفئة ثانية تشمل ودائعالمصرفية
  .ما يلي إلى مسألة تخصص المصارف  وسوف نعود في.يخضع ألنظمة خاصة

ات العقارية،  وعلى رأسها الممتلك، من الضروري أن تخضع للضريبة الموجودات غير القابلة للتبادل،في السياق ذاته
بغية تمكين الدولة من إعادة تحصيل بعض المنافع الخارجية التي يستفيد منها المالكون العقاريون من خالل ارتفاع 

ن النواقص مأسعار عقاراتهم، فتخصص األموال المجباة لتمويل وكاالت التنمية اإلقليمية والبلديات، وللتعويض 
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ضع الضريبة أن تجعل المضاربة العقارية مكلفة لمن يقدم عليها، وأن تزيد والتفاوت في التجهيز، ويكون من نتيجة و
 .درجة السيولة في السوق العقارية

  اعليتهافاستعادة شرعية الدولة و

 إعادة القيمة للوظيفة العامة 
رين، فإن أما بالنسبة لآلخ. يؤدي تدهور جودة الخدمات العامة إلى حصرها بالذين ال قدرة لهم على االستغناء عنها

حتى الذين ال يملكون خيار البديل فهم يرضخون و. اإلدارة العامة والخدمات العامة تبدو كأنها عبء ثقيل ال طائل منه
  . لكنهم يشاطرون من هم أوفر منهم غنى تقديرهم السلبي،مرغمين لمصيرهم

بسبب صعوبة ف :لمجاالتمن هذا المنطلق تتسع الدعوات إلى تقليص مسؤوليات الدولة ووظائفها في مختلف ا
تشمل هذه المطالبة مجاالت . من الدولة" بقدر أقل " العديد من اللبنانيينطالبيمن الدولة، " نمط أفضل"الحصول على 

 الوظائف السيادية للدولة ويفتح المجال شمليصح فيها القول بدور أقل للدولة، غير أن تعميمها تعسفي ألنه يتسع لي
وفي هذا السياق ذاته، نالحظ اللجوء المتزايد إلى . اجتماعي تحمل في طياتها أخطارا جسيمةأمام صيغ تفكك سياسي و

 ، بكلفة مرتفعة، ولكن توضع أنظمة موازية لها تؤمن، حيث تستبقى الخدمة العامة مع عجزها الجسيم،صيغٍ وسطى
" الخبراء"نب الموظّفين فرق من يالحظ ذلك في جميع المؤسسات العامة حيث تعمل إلى جا. خدمات ذات نوعية أفضل

الحظ ذلك أيضاً من خالل إنشاء مؤسسات موازية للمؤسسات وي. يتقاضون أجوراً أرفع" المتعاقدين االستشاريين"أو 
 المؤسسات جميعيمكن التعرف إلى ذلك أيضا في و. القائمة، تتمتع بشروط عمل أفضل وتقدم بدالت أجور أعلى

. يحصلون أجرا أعلى من أجر الموظفين" متعاقدين"و" خبراء"موازاة الموظفين، بـالعامة حيث تتم االستعانة، ب
يتلقون أجرهم في غالب األحيان من الموازنة من خالل عقود مبرمة مع الهيئات التي تستخدمهم " الخبراء"وهؤالء 

ارة، تحت ستار الخصخصة، كما أن الشغف بعقود اإلد). برنامج األمم المتحدة للتنمية" خبراء"وهذه بالتحديد حال (
  .يسير في االتجاه ذاته

الحلول "تكمن المشكلة مع هذه .  كما وأنّه ليس جديداً عليه،أمرا خاصاً بلبنانكهذه ليس اللجوء إلى صيغ استثنائية 
عكس من  إنما على ال؛فيها أن ال شيء يلحظ عمليا كي تسهم البنية الجديدة في تطوير البنية القائمة والذوبان" السهلة

ذلك، نرى تسارعا في عملية اهتراء البنية القديمة ونشوء مواقف رفض للبنية الجديدة، وسرعان ما تأخذ هذه األخيرة 
  . مما يستدعي تكرار العملية ذاتها، فتعود لتشبه القديمة، بدورهااالنهيارفي 

، "بتوافر التمويل" بقيت مشروطة ١٩٩٨والزيادة التي أقرت عام . ١٩٩٧ عاماألجور مجمدة في اإلدارة العامة منذ 
 تمثل دينا  ومفاعيلها،هي ما زالت تنتظر أن تطبقكأنما تمويلها منفصل عن تمويل أبواب اإلنفاق األخرى، وو

وقد أدت زيادات األجور السابقة، بسبب تسقيفها، إلى تقليص كبير لمروحة . أية مؤونات لمواجهتهن  تكولم ،اًمستتر
أضف أن التوظيف مجمد وإن كان هذا القرار العشوائي لم . فياءذا الوضع جلب موظفين أكهفي ب األجور، فصع

  .يحل دون التوظيف المستتر من خالل التعاقد

عدد كبير من المراكز اإلدارية ف. إن الصورة المسوقة عن إدارة فضفاضة ومسؤولة عن كل العلل هي صورة مغلوطة
يستسهل رجال السياسة، على األرجح . ي الوزارات وفي المصالح المستقلةف وفي العدل: شاغر، ومنها مراكز حيوية

". اإلصالح اإلداري"لرفع التهم عنهم، إلقاء المسؤوليات على اإلدارة العامة فيرددون دون كلل أن األولوية تكمن في 
هذا المناخ يشجع . وال يتورع بعض الوزراء عن اتهام اإلدارة في وزارتهم، وأحيانا حتى قبل توليهم مسؤوليتها

منهم، سلوكا متحفظا ومتشددا يؤخر اتخاذ " غير المحميين"المالحقات القضائية فيولد لدى الموظفين، وال سيما 
  ...القرارات

لكنه يمكن . ناقصةالفعلي إن اإلدارة اللبنانية، بشكل عام، ضحية المواقف المسبقة والمرددة بينما تبقى معرفة واقعها 
  :ون كبير عناء، إلى أربع فئات رئيسة من العاملينالتعرف ضمنها، د

 بدالت تمثيل(خارج أجرهم األساسي من  على منافع غالباًبعض فئات العاملين، المميزين نسبيا، والحائزين  .١
، ...)شروط تفضيلية للتقاعد ولالقتراضوتغطية تكاليف التعليم، و، وموظفون مفرزون للخدمات الخاصة
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 شك في السلك العسكري لكنها تحصل أيضا في إدارات عامة أخرى وفي الشركات هذه الحاالت قائمة دون
  .الخاصة المملوكة من القطاع العام

الذين دخلوا في عقدي الستينيات والسبعينيات وحتى في بداية " قدامى الموظفين"فئة عمرية مكونة من  .٢
 مهنيين شبابا ذوي انلوظيفة العامة يجلبالثمانينيات، في وقت كان مستوى األجر الفعلي والموقع االجتماعي ل

مستويات جيدة، والذين لم يتركوها ألسباب شتى، معتبرين على األرجح أن األوان قد فات لذلك، بعد ما 
استفادوا من انهيار سعر صرف الليرة ومن تجميد اإليجارات للحصول على مسكن بشروط ميسرة، وبعد ما 

ن يالكثيريتم استدعاء  العمود الفقري لإلدارة ومثلونهؤالء الكوادر يزال ما "... تربية جيدة"وفروا ألوالدهم 
  .منهم بصفة مستشارين بعد تقاعدهم لفقدان بدالء أكفاء

، وبعد ١٩٨٤  عامعدد كبير من الموظفين األصغر سنا الذين وظفوا في القسم الثاني من الحرب، بعد .٣
 اإلدارة وتراجع موقعها االجتماعي وتضعضع بنيتها  إال أن سوء تجهيز،، وهم متفاوتو الكفاءةانتهائها

، قلما وفرت لهم فرص تطوير كفاءاتهم وتكييفها مع التطورات اًغالب مصالح فئوية وشبه ميليشياوية حسابل
 بمرارة تنعكس على نوعية الخدمات  هؤالءالكثيرون من بينيشعر .  التي تسارعت خالل الفترة ذاتهاقانيةالت

 النساء وليس في مهن وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الفئة تضم نسبة مرتفعة من .لمواطنيناإلى التي تقدم 
  .فقط التعليم

، قام اًبشكل خاص، قليلو الكفاءة غالب" المياومين"ومن " المتعاقدين"عدد كبير من الموظفين، وإنما من  .٤
ذ اتفاق الطائف، بدءا بدمج عرابوهم السياسيون بتوظيفهم بحسب ما تمكنوا من احتالله من الوزارات من

حظوظ أعضاء هذا الفئة في الحصول على عمل بشروط توازي ما تبدو في معظم الحاالت، و. الميليشيات
لذا فإن أعضاء هذه الفئة هم آخر من يفكر . ضئيلةحظوظا توفره لهم الوظيفة العامة، على ما هي عليه، 

  .ت الطوعية وضعت حوافز لالستقاالإذا مابترك الوظيفة العامة 

ؤدي وقد ي.  لسوق العمل السائدة حالياليس من السهل مواجهة هذا الوضع المعقد، ال سيما في ظل األوضاع السلبية
، وكأن "الفائض"ركزت الحكومة جهدها على إزالة . عكس التي تكون مرجوةعلى بعض اإلجراءات إلى نتائج 

يا بإقالة بضع عشرات من األشخاص ما زالوا، منذ ثالث عمل" اإلزالة"هو أساس المشكلة، وقد ترجمت " الفائض"
  .سنوات، يتقاضون تعويضاتهم

  :التوجهات الرئيسة التي يمكن اعتمادها هي التالية

فتح باب التوظيف ألصحاب الكفاءات العالية مقابل بدالت متناسبة مع شروط السوق، وإلغاء سائر اإلدارات  
  . من الدولةةر مباشر غيبطريقةالموازية الممولة مباشرة أو 

تأمين التدريب وإعادة التوجيه للموظفين الفائضين أو القليلي الكفاءة، بغية إعادة توزيعهم على اإلدارات  
  .المركزية والهيئات المحلية أو اقتراح صيغ النتقالهم إلى القطاع الخاص

  . لالستدامة مالياتوحيد أنظمة التقاعد اإللزامية وامتصاص االمتيازات القائمة وغير القابلة 

علية ال سيما اخفض تكلفة المعامالت المتصلة بالخدمات العامة، القانوني منها والعرفي، ومحاربة الفساد بف 
 .من خالل توسعة حق المراجعة

  الخاصالحيز  العام و الحيزتوضيح عالقات

القات الحيز العام بالحيز في لبنان كما في باقي البلدان، بات شعار الخصخصة بزخمه اإلعالمي يستحوذ على ع
كهذا إن سجاال . فالبعض يرى فيها ترياقا يشفي كل العلل، والبعض اآلخر يرى فيها تكليال لمؤامرة طويلة. الخاص

ينطوي على تبسيط خطير للمسائل، وهو يغلق الباب على كل حوار جدي في المسائل المطروحة بوقائعها 
  .وبخصوصياتها

والمؤسسات التجارية القليلة التابعة للقطاع .  لبنان وهو ال يتعدى الخدمات العامة األساسيةالقطاع العام محدود جدا في
  : العام وقعت ضمنه عرضاً
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تدخل المصرف المركزي لتعويم بعض المصارف المتعثرة جعله يتملك أصوال من المجموعات المالكة لهذه  
 إنترا مجموعةان الشرق األوسط ومع هذا ما حصل مع شركة طير. المصارف، وحتى أسهم هذه المصارف

  ).وقد تم بيع هذين المصرفين اآلن" (البنك اللبناني للتجارة"و" االعتماد اللبناني"العقارية ومع مصارف مثل 

بلغ بعض االمتيازات نهايته خالل مرحلة الحرب ولم يتم تجديده أو إعادة طرحه للتلزيم بسبب الخالفات  
وهذا ما حصل .  قانونية ملتبسةأوضاع في  هذه االمتيازات، وبقي الكثير منالداخلية في السلطة السياسية

  .ومع مصفاتي الزهراني وطرابلس" مرفأ بيروت"مع 

اعتمد لبنان منذ االستقالل سياسة اقتصادية ليبرالية مطلقة، ففكك بعيد الحرب العالمية جهاز الحماية القائم وفصل 
بعد الحرب ولم يحصل فيه أي تأميم " الكينزية"لم يشارك في موجة السياسات و. بالتالي الوحدة الجمركية مع سوريا

  .أبدا

غطية شمول التتأمين ال يعود فرض حصرية الخدمة العامة في الكهرباء إال لسنوات الستين، وكانت تهدف إلى 
الجامعة اللبنانية قيت بوقد . عمل في مجال توزيع الطاقةي بعض الشركات ذات االمتياز لمساحة البلد كلها، وما زال

  .لفترة طويلة محصورة في كلية التربية لتأهيل األساتذة، ولم تبلغ حجما محسوسا إال في الستينات أيضاً

.  عديدةبعاداًتكتسي هذه المساهمة أ". الخدمات العامة"نشهد في المقابل مساهمة متوسعة للقطاع الخاص في تأدية 
 القطاع الخاص أو تسديد أثمانها يمثالنة، لكن شراء الخدمات المنتجة من صحيح أن حاالت الخصخصة الرسمية نادر

القاعدة في قطاع الصحة ويغطيان قسما كبيرا من قطاع التعليم، وعقود الخدمة واالمتيازات عديدة، فكل خدمات مطار 
  .بيروت هي في الواقع في يد القطاع الخاص

من خالل بعض عمليات بشكل أكثر وضوحا  اإلعمار في مرحلة إعادةتجسدت مشاركة رأس المال الخاص 
  .سوليدير والهاتف الخلوي: نمثاالالخصخصة الشكلية، أبرزها 

 تاريخ أيلول ١١٧عهد بإعادة إعمار وسط بيروت، الذي أصابه دمار بالغ، إلى شركة سوليدير بموجب القانون رقم 
وتحويل ) مزريفي وضعها ال(ة أو االستئجار كان الترتيب المعتمد يقضي بتخمين جميع حقوق الملكي. ١٩٩١

الممتلكات إلزاميا على أساس هذا التقييم إلى الشركة مقابل أسهم في رأس مالها، وفي مقابل هذه التقديمات القسرية، 
وقد كُلّفت الشركة تمويل أعمال البنية التحتية ). ثلث المجموع(مال اليجري االكتتاب نقداً بقسم مكمل من رأس 

حوظة في مخطط إعادة التأهيل مقابل أن تحول إليها تسديدا لتكاليف التجهيز ممتلكات عامة على أساس تقييمها في المل
 .حالتها آنذاك

مد الدوالر األمريكي في اعتُ.  بل عملت مثل أي تاجر عقارات خاص،لم تكن الشركة ملزمة بأي برنامج زمني للتنفيذ
بدأ التداول بأسهمها قبل أن يحصل وأنشئت الشركة وباشرت أعمالها . يعهاتحديد رأسمالها وميزانيتها وأسعار مب

 دون تكوين من رأس المال% ١٠وسمح للشركة بشراء أسهمها حتى نسبة . اًكثير أصحاب الحقوق على أسهمهم
وضعت شركة سوليدير بنفسها . كما منحت إعفاء شامال من الضرائب والرسوم لفترة عشر سنوات. احتياط
 لكن هذا لم يمنع تعديل هذه المخططات مرارا .ة ووافق عليها مجلس الوزراء الحقاًطات التوجيهية للمنطقالمخط

أدى المخطط إلى ضرب المساحات المبنية قبل الحرب .  سوليدير لتسهيل بعض الصفقاتاتبناء على طلبوتكرارا 
لحوظا والذي كان الوسط التجاري  كان مبأربعة وألغى أي أثر لنظام النقل المشترك ذات الخطوط المخصصة الذي

 بغية تالفي االختالط االجتماعي الذي كان سيلطخ صورة الفخامة الممتازة التي كانت منشودة لوسط بيروت ، قلبهيمثّل
 .الجديد

تآكل وظيفته المركزية : كان وسط المدينة يعاني، باإلضافة إلى الدمار المادي وقبل حصوله، من مشكلتين بنيويتين
 ال سيما في مجال النقل، وتشتت الملكيات في عقاراته بشكل جعل البناء والترميم مهاما شبه ،سبب نقص التجهيزاتب

 وهكذا كان، حتى لو أتى مضمون الحل ،"عامتدخل " عن طريق حل هاتين المشكلتين إالمجال للم يكن من . مستحيلة
و وللترف وقطع اتصاله بالمدينة بعدما طرد شاغليه نه حول وسط العاصمة إلى مساحة للهإ إذ ،خالفيا ومنحازا

لكن النقطة المركزية في المقاربة المعتمدة قامت على أن الفائض الضخم في الثروة الناجم . ومالكيه األصليين نهائيا
مل إلى لمسؤولياتها في مجالي الترتيب المديني والقانوني قد تم تحويله بالكا لصالحياتها وعن ممارسة السلطة العامة

ويمكن التعرف إلى هذا الفائض من خالل ضرب أسعار التقييم األولي بستة عند تحديد أسعار المبيع . القطاع الخاص
لكن هذا الطمع المفرط جعل الشركة تعاني مصاعب مالية لفترة طويلة على . ، خالل أشهر محدودةمن قبل الشركة
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ة الحالية في المداخيل النفطية تبدو وكأنها تبشر بتوفير مخرج الرغم من اإلعفاءات التي منحت لها، علما أن الفور
  . مربح لها

التشييد والتشغيل " نظّم استدراج عروض إلنشاء وتشغيل شبكتي هاتف خلوي ضمن إطار صيغة ١٩٩٤وفي عام 
% ٢٠ سنة، مع حصة للدولة من الواردات بنسبة ١٢ حتى للتمديدلمدة عشر سنوات قابلة ) BOT" (ونقل الملكية

ولكن مفاوضات أجريت مع بعض العارضين أدت إلى توليف مجموعتين ). ينتريفي السنتين األخ% ٤٠ترتفع إلى (
وكانت هاتان المجموعتان تضمان، بشكل علني أو مستتر، سياسيين لبنانيين وسوريين . نح لهما العقدانمن بينهم وم

  .مقتدرين

لحظت تركيبة األسعار أن يدفع .  الطلب على الخلوي بقوة عاصفة فانطلق،رٍزكانت شبكة الهاتف الثابت في وضع م
إلى ولم يضطر المساهمون بسهولة  دوالر، فسمحت هذه الدفعات بتمويل االستثمارات ٥٠٠، مبلغ اًمسبقوكل مشترك، 

سعار  الخدمات ذاتها في األوقات ذاتها، وطبقت األطوال فترة عملهما، ،عرضت الشركتان. تجميد أي رأسمال يذكر
وجه من ذاتها تماما، ولم يكن للمشترك أية إمكانية لالنتقال من مشغل إلى آخر، ولم يكن ممكنا بالتالي التعرف إلى أي 

  . المنافسةأوجه

 أدخل رسم على دقيقة ١٩٩٩ و١٩٩٧ عاميخالل . ، أن تزدهر الشركتانعلى ما هيال عجب إذا، واألوضاع 
سيما أن إقبال اللبنانيين على التخابر كان يفوق كل المعايير ويضطر المشغلين إلى ال و ،التخابر لزيادة إيرادات الدولة

 األطماع ال سيما لدى المجموعات التي لم ىلكن ازدهار الشركتين انقلب عليهما، ألنه غذ. استثمارات إضافية مكلفة
يت معلقة لسنوات قبل أن تحظَ بالمشاركة في الترتيب األصلي، ومورست ضغوط من خالل إصدار سندات تحصيل بق

 وراح بعض السياسيين يتحدثون ،كان يجري تضخيم النتائج المالية، عن جهل أو عن قصد. تبطل في التحكيم مؤخرا
، ويعولون على تخصيصه إلطفاء الدين العام، دون حاجة إلى ضرائب أو "نفط لبنان"عن الهاتف الخلوي فيصفونه بـ

  ...إلى تضحيات

 ٢٠٠٢ عام% ٤٠إلى % ٢٠من )  الرسومدون احتساب(ترتفع حصة الدولة من رقم األعمال كان من المفترض أن 
على الرغم .  فتتحول كل الموجودات المادية وغير المادية إلى الدولة دون أي تعويض٢٠٠٤ عاموأن ينتهي العقد 

مبلغ (ة موجوداتهما الثابتة نجم عن الفسخ أن دفعت الدولة للشركتين قيم. ٢٠٠٢من ذلك، فسخت العقود نهائيا في آب 
 أن تحصل عليها مجانا بعد سنتين، كما نجمت عنه مراجعة تحكيمية صاخبة ظهر  منبدالً)  مليون دوالر٢٨٠يفوق 

الخصخصة "بعد حصول هذه . إلضافيةبضعة مئات من ماليين الدوالرات اجزء من نتائجها ورتبت على الدولة 
، حصلت محاولة مرتبكة لبيع )على أنها حبية ورضائيةنه من قبل الحكومة في حيوقد قدمت (العشوائية " المعكوسة

كان من نتائج ذلك أن صفيت . ينبرام عقدي إدارة مع مشغلين أجنبي لكنها فشلت كليا وانتهى األمر إلى إتينرخصال
ا قد طورتا كفاءات  ألن الشركتين كانت،الشركتان اللبنانيتان، ودفع إلى الهجرة عدد كبير من موظفيهما المتخصصين

  . أجنبيةبلدانعدة مهنية مشهودة وبات مهندسوهما يقومون بمهمات تدريب ومساندة في 

- ١٩٩٩(فالتفكيك ) ١٩٩٩-١٩٩٤(، التطبيع )١٩٩٤-١٩٩٣(التركيب : مرت حكاية الهاتف الخلوي بمراحل ثالث
القتصادي للمؤسسات قد سخرتا معا وال مجال إال إلبداء األسف لكون المصلحة العامة ومصلحة النشاط ا). ٢٠٠٢

  .مرتين، في مرحلتي الترتيب والتفكيك، لخدمة مصالح خاصة قصيرة المدى

لم يخف على الرغم من ذلك، وهي ما زالت تقدم وكأنها الحل السحري الذي يسمح . ت.و.الـ بلكن الشغف بصيغ 
ذه الصيغ لم تسمح في الواقع بتنفيذ مشاريع ذات شأن لكن ه. عددا كبيرا من التجهيزات المكلفة" مجاناً"للدولة بأن تنفذ 

وقد فشل بصورة خاصة إطالق مشاريع األوتستراد الدائري لبيروت، والمدخل . غير الهاتف الخلوي ومرآب المطار
 لبيروت، ررب دمشق، وردم لينور، وقصر المؤتمرات، ومناقصة مياه الش–الشمالي لبيروت، وأوتستراد بيروت

  ..ت.و.صيغة الـ ب فكيف باألحرى بمشاريع سدود تنفذ وفق. ة، في عدة حاالت، دفع تعويضاتوألزمت الدول

 وفي سياق التحضير لمؤتمر ٢عادت مسألة اللجوء إلى رأس المال الخاص بقوة إلى الواجهة مع مؤتمر باريس 
اتها التي أنجزت منذ بل من خالل خصخصة تتناول إما المنشآت ذ. ت.و.، وإنما ليس من خالل صيغ الـ ب١بيروت

، وإما المنشآت التي تم عكس )وهذه حالة الهاتف الثابت ومنشآت توليد الكهرباء(سنوات قليلة على حساب الخزينة 
إلى أن هذه المقاربة هي بكل دقة عكس هنا  من اإلشارة دال ب). وهذه حالة الهاتف الخلوي(قبل أشهر " خصخصتها"
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 األموال الالزمة إلنشاء مشروعالدولة ومرتكز هذا التبرير افتقاد  ،.ت.و.صيغ الـ بالمقاربة التي يقوم عليها تبرير 
  .تنوي أن يبقى في النهاية للقطاع العام

يمكن القول بالتالي إن التردد يسود الموقف تجاه مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ البنى التحتية والتجهيزات حتى 
  يراد خصخصته في لبنان ولماذا؟ما الذي : وال بد من طرح السؤال. اآلن

ما نلحظه في الواقع هو أقرب إلى تنازل الدولة عن إيرادات عامة مستقبلية منه إلى إشراك رأس المال الخاص في 
على ذلك هو مشروع مثال  خير و. ، مع ما يرتب ذلك من مخاطر تجاريةةنشطتنفيذ التجهيزات أو في تطوير األ

وال تختلف ". تسنيد أرباح الريجي" وهو ما يسوق تحت شعار ،لتبغ المستوردالتنازل عن حاصل الرسوم على ا
  .خصخصة الرسوم المضمنة في تعريفة الهاتف الخلوي كثيرا عن ذلك

.  عن ضرائب، فهي مدعمة بكفالة الدولةم، سواء نجمت عن االحتكار أ"ريوع"حتى عندما ال تنطوي عملية البيع على 
وال تنظر إلى ." ت.و.ب"تنفيذ إيصال الغاز المصري إلى الزهراني من خالل لومة  تسعى الحك،على سبيل المثال

يتم التغاضي عن منح كفالة الدولة  ، في حينإمكانية تمويل المشروع من خالل قروض حتى ولو كانت بفوائد مخفضة
 لو تم ذلك على حساب خفض القيمة االسمية للدين حتى ألن الهدف هو ،لشراء كميات محددة من الغاز بأسعار محددة
وهكذا فإن اقتراحات الخصخصة في مجالي الكهرباء والمياه تطال . التزامات مالية أكثر وطأة وإنما أقل ظهورا

 مما يجعل هذه ،اإلنتاج وجر المياه وتبقي خارج دائرة الخصخصة مخاطر التوزيع التجارية التي تستمر بيد الدولة
أما التوزيع فالكالم .  المخاطر العامة منها عمليات خصخصة اقتصادية المضمونالمشاريع أشبه بعمليات مالية على

  ".عقود إدارة"شأنه عن في يدور 

الهدف األول دون شك هو تحسين المستوى الظاهر : كل هذه التجارب والمواقف، يمكن التعرف إلى هدفينمن خالل 
 واالجتهاد في هذا السياق يثير مزيجا من اإلعجاب ).الدين واالحتياطي بشكل خاص(لبعض مؤشرات المالية العامة 

سواء عند اكتشاف المستويات الفلكية التي يضع عندها المسؤولون تقديراتهم لمردود الخصخصة أو عند : والضحك
ولعلهم يراهنون على توسع هائل لألعمال ولألرباح (سماع أن إيرادات الخزينة لن تتدنى بعد بيع األصول التي تولدها 

  كهذهلكن تمرير شطارات ). الخصخصة إلى حد يجعل الزيادة في الضرائب على األرباح تعادل خسارة اإليراداتبعد
أما الهدف الثاني، ولألسف، فهو . نفيذأسهل في معرض وضع االرتقابات المالية والتفاوض بشأنها منها في معرض الت

 .توزيع منافع لمجموعات مقربة من أطراف السلطة

 على سواء: ، التالعب بالمخاطر وبالعوائد المتصلة بتمويل الدين العاممحور واحدي الواقع يدوران حول والهدفان ف
 على مستوى الدائنين عندما يمنح مذاك، أ مستوى المؤشرات التي يجري تزخيمها في المدى القصير لتركها تنهار بعد

خرين في مواجهة إيرادات منقوصة ومع عوائد من بعضهم، عوضا عن دينهم، إيرادات ممتازة بينما تبقى ديون اآل
  . الفائدة أقل

  !إن الصمت عن هذا التالعب جريمة

 عامةوهي أموال ( أن يبقوا متيقظين وأن يسهروا على أال تستخدم األموال ١وعلى الذين يشاركون في مؤتمر بيروت 
 حاالت األمر الذي يخلق ،لمحظيينبعض التوفير مخارج آمنة ومعززة لإلى لبنان التي قد تضخ ) من منظار بالدهم

  .الذي تدينه بالدهم" خلقي االحتيال الال"من 

 في مشاريع الخصخصة، تتظهر العالقة الملتبسة والمرتبكة ذاتها بين الحيز العام مأ." ت.و.ب" في تجارب الـوسواء
صغر حجم البلد يجعل حجم اإلنتاج الحاالت االحتكارية وشبه االحتكارية عديدة في لبنان، صحيح أن . والحيز الخاص

 ألنه ،يزيد الطين بلة" الوكاالت الحصرية"الذي يسمح للمؤسسة بالحياة كافيا لوضعها في موقع احتكاري، لكن نظام 
لكن األمور ال تقف عند . يعمم هذه الظاهرة على المستوردات التي ال تستوجب أي قدر ملحوظ من رأس المال الثابت

يشكل آلية لتغطية الخسائر المصرفية، والتجاوزات في الصناديق الضامنة تحول " الدمج المصرفي"فقانون : هذا الحد
مسيسة أو طوائفية وتتغذى من " المؤسسات غير الحكومية"دون إفالس المستشفيات المتخلفة تقنيا أو ماليا، ومعظم 

المال ويتبين بالتالي أن . وى عضال، الخموازنة الدولة، ورخص التلفزيونات قد وزعتها الحكومة على أعضائها األق
  . أيضاويغذي مقدراته االقتصادية والسياسية" الخاص" واسعة من القطاع يمول أقساماً" العام"

لم تعد المسألة مالية وال حتى اقتصادية، بل هي سياسية في الصميم وتتناول موقع الدولة وترسيم حدود الشأن وهكذا 
  .العام واألغراض الخاصة
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  يب أشكال التمثيل من الوقائع االجتماعيةتقر

غير أن مسألة آليات اتخاذ القرار العام أمر مركزي ال يجوز التغاضي عنه . ليس الغرض هنا مناقشة النظام االنتخابي
ال يكفي أن يبدو االقتراح عقالنيا . عندما يكون السعي يرمي إلى بلورة دينامية واعية للتغيير االقتصادي واالجتماعي

ه، وهذا يتوقف إلى حد بعيد  تطبيقمصالح فئات لها من القوة ما يكفي لفرضيلبي المطلق كي يطبق، بل يتوجب أن ب
، وتتحدد  فيحصل استشعارها ويمكن التعبير عنها،على اإلطار المؤسسي الذي تتظهر من خالله المصالح المختلفة

  .الصالحيات التنفيذية

يجب أوالً التفريق .  ثمة مزاجات ظرفية، والمزاج اليوم هو الالمركزيةفي هذا الموضوع كما في مجاالت أخرى،
بدقة بين الالمركزية والالحصرية بحيث أن الالمركزية تعني تفويض المسؤوليات والصالحيات من قبل السلطة 

ل زيادة عدد المركزية إلى هيئات مستقلة عنها، بينما الالحصرية ليست سوى تكثيف لتشعب السلطة المركزية من خال
  .ممثليها المحليين

في هذا األمر دون شك هي و.  الالمركزية هي أنّها تشجع التفاوض حول خيارات اإلنفاق العامةصلحمالحجة الرئيسة ل
يركز الرأي المعاكس، وهو ال يخلو .  من صيغ التخطيط المركزياًأجدى كثيرتبدو رافعة حاسمة لعقلنة اإلنفاق العام، 

  .ألسس الطائفية المعروفة جيداً ا وفق،النزعة التفتيتية في المجتمع اللبنانيمن الصحة، على 

تصعيب على  و،تضييق مجال المتاجرة حول النفقات والمشاريع العامةمدى القدرة على تكمن المسألة المركزية في 
ضيق يعززه ه وفرة األموال وتدفع إليهو خيار المفاضالت العبرزمنية التي تنحو باتجاه التضحية بالزمن المستقبلي، و

مستقبل ألبنائهم في البلد، فيبدو األكثر كثيرا ب العديد من المواطنين الذين ال يأملوناألفق الزمني الذي يتصرف ضمنه 
  .تيسرا

، وال سيما هيبة المؤسسات الدولية  وما توحي به من احترام الرأييمكن االعتماد في هذا المجال على مبادئ الهيبة
، ولكن هناك أيضا هيبة )فترض فيها أن تكون أكثر اقتصادا في توزيع شهادات حسن السلوك الدبلوماسيةالتي ي(
g خاصة، التي تستحق كفاءتها المميزة في مجاالتها أن يقر بها كانت  أكانت عامة أمبعض المراجع اللبنانية، سواء

  .لكن الهيبة ال تكفي. وأن تشجع

 بوضع قواعد تشدد الربط بين النفقات سواء في المطلق أمش التحرك المالي، يمكن العمل من خالل تضييق هوام
مع التذكير بأن خفض معدل الفوائد يؤدي إلى النتيجة العكسية في هذا (زمنية - واإليرادات وتعقلن الخيارات العبر

  .الالمركزية المالية مفيدة من هذا القبيل ألنها تضيق مجال الخيارات والبدائل). المجال

: مسألة التقسيمات الجغرافيةتثير ، )وهو االتجاه التقليدي (ترجمتها مجالياأن تطرح مسألة لكن الالمركزية، بمجرد 
  .حدود تقسيماتها ومقياس وحداتها

القائمة يشكل تحريفا  السلطات السياسية ارتكزت عليهانعتقد أن إرساء تقسيم المناطق على القواعد التقليدية ذاتها التي 
ال . ريفيافي غالبيته ، في زمن كان البلد ما يزال ١٩٣٢على إحصاء عام  هذه التقسيمات تعتمدف. المركزيةلة المسأل

نون الهيئة الناخبة، بينما ال في القرى سوى نسبة ضئيلة جدا من المسجلين الذين يكو اليوم يمثل المقيمون الفعليون
وال يرتبط . مدن ونسبة هامشية من المقيمين في الضواحييمثل المسجلون إال نسبة محدودة من المقيمين في ال

الناخبون بدوائرهم إال من خالل العالقات العائلية والعشائرية الموروثة، بعيدا عن أي اعتبار يتصل بحياتهم الفعلية 
  .والمادية

 لكنها تبقى، في .بلديات الالنظام اللبناني، وهي التي تشكل قاعدةالمناطق العقارية هي الوحدة الجغرافية األصغر في 
أضف أن . الغالب، عاجزة تماما عن تحمل عبء أية إدارة محلية، بسبب صغر حجمها ونقص المقيمين والقدرات فيها

. وهذا يعوق جديا أية محاولة للتنمية المحلية. توزع قياسا على عدد المسجلين" الصندوق البلدي المستقل"مخصصات 
  .المركزية، متى فتحت، مناسبة إلعادة النظر في العمق بنظام الضرائب المحليةيتوجب بالتالي أن تكون ورشة ال

فمدينتا بيروت وطرابلس باتتا . تتجاهل كليا توسع المدنهي إلى البلد و" ريفية"واألقضية هي أيضا موروثة من نظرة 
حول األقضية إلى أجسام من ناحية أولى، تت: تين من االرتباكاتلتمتدان على عدة أقضية، وهذا الوضع يولد سلس

 وعالقتها بالمناطق الخلفية ضئيلة، -الواقعة في قضاء آخر –مع هذه المدينة " تعيش"مشلّعة تضم ضاحية مدينة كبرى 
من . ومنطقة خلفية ريفية ال تتعامل مع الضاحية الواقعة في القضاء ذاته بل مع المدينة الواقعة في القضاء اآلخر
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قادرة على ) تغطي المدينة وضواحيها(المدن العشر الكبرى في لبنان مفتقدة سلطة موحدة ناحية أخرى، تبقى كل من 
ال ). امالنفايات في طرابلس وصيدا وغيرهمسائل مسألة النقل في بيروت الكبرى مثال، أو (اإلحاطة بمشاكلها وبحلها 

  .ى التجمعات المدينيةالوسائل الكفيلة بإحداث سلطات على مستوفي األقضية وفي بد من إعادة النظر 

ن األقضية وال تتطابق مع أي واقع أو تواصل وظيفيين بل ع مستنسخة معظم الحاالتأما اتحادات البلديات فهي في 
  .  ماكينات وحلقات اتصال في خدمة االنتخابات النيابيةكونت

 إضافة .ائمة على مستوى األقضيةتمثل المحافظات المرتبة األعلى في التقسيمات اإلدارية، وهي تكرس االختالالت الق
ب الحسابات الطائفية، ال سيما منذ تتجاهل المدى الجغرافي الفعلي لمناطق تأثير المدن واستقطابها وتغلّفهي إلى ذلك 

، ومدلولها المباشر خلق "الالمركزية اإلدارية"أن كرس اتفاق الطائف المحافظة دائرة انتخابية مرجعية ورفع شعار 
حصل ويشهد تفريخ المحافظات الذي . ة في كل من المحافظاتاإلداريالدوائر اإلدارية من باب تكرار بعض الوظائف 

  .حافظات ببالغة على انحراف معنى الم، بحتةة ألغراض فئوية وطائفي،مؤخرا

 يسمح بشكل أدنى من المقيمين الدائمين، اعددأن تضم كل بلدية يتوجب أوال إعادة ترسيم حدود البلديات على أساس 
 .بالمحافظة على مصداقية المؤسسة البلدية ويؤهلها لتحمل المسؤوليات الملقاة عليها

 في حلحلة الوضع للمساهمةاقتراح هيئتين مجاليتين مؤهلتين " الخطة الشاملة لترتيب األراضي في لبنان"ورد في 
وكاالت : "ى مقياسين مجاليين مختلفينالقائم وفي تقريب األطر التقريرية من الوقائع االقتصادية واالجتماعية، عل

  ".مناطق العناية البيئية"و" التنمية اإلقليمية

كامل األراضي اللبنانية على أساس تقسيم ينسجم مع الوقائع االقتصادية واالجتماعية " قليمية للتنميةاإلوكاالت ال"تغطي 
تأثير كل من المدن الرئيسة الجغرافي لمدى العلى يستند هذا التقسيم . ويعبر عن المصالح الفعلية للمواطنين وللمقيمين

ل المنطقة المحيطة ام، كها الحيوي، حول القطب المديني الذي يشكل محورقليمية للتنميةاإلوكاالت وتغطي كل من ال
د من تستفيأن  و،على استقاللية إدارية ومالية"قليمية للتنميةاإلوكاالت ال"تحوز  يجب أن .به، مع ما تتميز به من تنوع
يضم مجلس إدارتها ممثلين محليين منتخبين وممثلين عن التجمعات المهنية المحلية، . إيرادات ضريبية خاصة بها

ت القطاعية، المالية، مجلس اإلنماء االوزار( في المرحلة األولى، موظفين كبارا من اإلدارة المركزية على األقلو
، واحدة على صعيد كل "وكاالت إقليمية للتنمية"تنشأ أربع . لية أكبرباتجاه استقالالوكاالت ، على أن تتدرج )واإلعمار

المنطقة الوسطى حول بيروت، الشمال حول طرابلس، الجنوب حول النبطية، (من المناطق الرئيسة األربع في البالد 
لية إنشاء وتشغيل  االقتصادية في مناطقها وتولي مسؤوةنشطمهمة هذه الوكاالت تنمية األ). والبقاع حول زحلة شتورة

تتعامل هذه الوكاالت مع اإلدارات المركزية، وال سيما مجلس اإلنماء . التجهيزات العامة ذات المنفعة المحلية
ومن فضائل هذه الوكاالت أن إنشاءها يسمح بإحاللها محل عدد من المجالس . واإلعمار، على أسس تعاقدية

  )مجلس الجنوب، صندوق المهجرين، ايدال، الخ(والصناديق ذات الطابع الطائفي والميليشياوي 

 وتتشكل بالتشارك بين بلديات تقع أراضيها كليا أو ، صديقة للطبيعة،لتنميةلفهي تمثل أطرا " مناطق العناية البيئية"أما 
على شخصية اعتبارية مستقلة وتضم فرقا فنية متخصصة " منطقة العناية البيئية"تحوز . جزئيا ضمن حدود المنطقة

" المنطقة"تعمل ). سياحة، الخالسكن، البيئة، الغابات، المواشي، الزراعة، تربية ال(ي مجاالت النشاط القائمة ضمنها ف
 ٥حددت الخطة الشاملة لترتيب األراضي .  تتلقى الهبات والمساعدات الخارجيةنبوكالة من البلديات ويحق لها أ

وز ونهر ابراهيم، وادي نهر بيروت حول رأس المتن، محور وادي قاديشا، أعالي واديي نهر الج(مواقع مقترحة 
بعد وضع اإلطار القانوني الناظم، يتم االنطالق بدءا من المواقع حيث التشاور ). بسري، وساحل الناقورة -الباروك 

  .المحلي يكون قد سجل أكبر تقدم وعلى موقع ساحل الناقورة لالستعجال قبل تمدد البناء إليه

وهنا يبرز واقع . لية اإلقامة على حركات السكان الداخلية بل يجب أن تتعامل مع الحركات الخارجيةال تقتصر إشكا
هذه الخصوصية تفرض . أن أرض لبنان، في الوقت ذاته، منطلق هجرة نازحة كثيفة ومقصد هجرة وافدة كثيفة

في الخارجية امة الحركات السكانية فتراجع وتائر التزايد السكاني الطبيعي للبنانيين وضخ. خيارات مجتمعية كبرى
:  بالمواربة، وتغذيها معرفة منحرفة للوقائعاًغالبسياسية مقلقة، يتم التعبير عنها اتجاهيها تفرض ضغوطا اجتماعية و

للتركيبة الطائفية "مواقف متشنجة حيال الفلسطينيين والعمال السوريين، عدوانية طائفية تغذيها تقديرات مزاجية 
واء لدى الذين يظنون أن طائفتهم في طور كسب معركة العديد أو لدى الذين يودون التحصن في متاريس ، س"للسكان
  .١٩٩٥ عاموقد تم تأجيج هذه المشاعر عمدا من خالل تجنيس بضعة مئات اآلالف من األشخاص ... أقلوية
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ألسر مباشرة أو من خالل الدولة لتعليم فالنفقات التي تتكبدها ا: لكن هذه التطورات ترتّب أيضا نتائج اقتصادية خطيرة
، وبما أن  الكثيفة، تهدر نسبة كبيرة منها بسبب هجرة الجامعيين من الدراسةحل العليااأوالدها، وال سيما في المر

 المفترض أن يحققها ن فإن البلد يخسر المكاسب الديمغرافية التي كان م،البالغين الشبانخصوصا  تصيبالهجرة 
 السلوك االقتصادي والمالي ألرباب في اًرحلة انتقاله الديمغرافي، كما أن هجرة األوالد تؤثر سلببسبب انتهاء م

  ...األسر

يفترض بالسياسة تجاه المقيمين األجانب أن ترمي إلى توفير الحمايات ذاتها للعمال األجانب المقيمين الموفرة للبنانيين 
ترض أيضا الحد من اللجوء إلى العمالة المتنقلة إال لتلبية حاجات وإلى إخضاعهم للمساهمات االجتماعية ذاتها، ويف

  .محققة، قطاعية أو موسمية

 وإنما أساسا ،اللبنانيين على الحصول على المسكن، بالتملكوالشابات  نويجب أيضا إيالء عناية خاصة لمساعدة الشبا
وهذا يمر من خالل التدخل المباشر للسلطات . هالعودة إليعلى باإليجار، بغية تشجيعهم على االستقرار في البلد أو 

لهذا الغرض، التي تجبيها أو تستفيد منها التي يتوجب عليها تخصيص جزء من الضرائب العقارية والمحلية اإلقليمية 
ويجدر .  بغية تكوين مخزون من الشقق المهيأة للتأجير لألسر الفتية،إما بتشييد المساكن وإما باستمالك مساكن شاغرة

 وتشجع على التدريب تحفزها لتوفير العمل األول للشبانأيضا تشجيع ربط المؤسسات واإلدارات بشروط تعاقدية 
  .الجامعي والمهني

هذا يستدعي أن يتم تكريس حقوق و.  وال سيما المغتربين الجدد،يجب اعتماد سياسة ناشطة حيال االغتراب اللبناني
وال سيما من ( ماعية، ومواكبة حاجاتهم االقتصادية والثقافية في بلدان إقامتهمالمغتربين االقتصادية والسياسية واالجت

 بغية تشجيع هم، وتطوير العالقات االقتصادية بين لبنان وتجمعات)خالل فتح نظام ضمان الشيخوخة للمغتربين
  .لمقيمالصادرات اللبنانية وإنشاء المؤسسات وتوظيف مقدراتهم في رفع مستويات إنتاجية االقتصاد ا

  تحسين مقروئية المعطيات االقتصادية والمالية واالجتماعية

ليست مقروئية المعطيات االقتصادية والمالية واالجتماعية شرطا مسبقا لإلدارة الحسنة وحسب، بل هي تشكل شرطا 
  .الزما لممارسة الديمقراطية وللمساءلة السياسية

  :نهاواألعمال الضرورية في هذا المضمار كثيرة، نذكر م

وضع مخطط توجيهي عام لإلحصاء يشتمل على تحديد المنهجيات والمسؤوليات، على أن يطبق بسرعة،  
بغية تزويد اإلدارة والمواطنين بمعلومات موثوقة ودورية تغطي مختلف أوجه الحياة االقتصادية 

  .واالجتماعية

 سنة بوصفها ١٩٩٧ن سنة لها تقدير عنشر اعتماد إطار مؤسسي ثابت لوضع الحسابات الوطنية التي  
يتوجب أن توضع هذه !). من قبل وزارة االقتصاد والتجارة (٢٠٠٢أساس، ثم تم تقدير تطورها حتى سنة 

، وفق األنظمة الدولية ووفق منهجية صريحة المركزي إلحصاءدوريا من قبل إدارة االحسابات وأن تنشر 
  .ومعلنة

كما يجب أن .  المتأخراتأوجهة تشتمل على مختلف وضع حسابات للقطاع العام على أسس شفافة وشامل 
توضع حسابات اإلدارة العامة والبلديات والمؤسسات العامة وصندوق الضمان االجتماعي ومصرف لبنان 

 الذي يسمح بتجميعها، وبالتالي باستخراج صورة موثوقة وشاملة للوضع المالي الحقيقي للدولة، على النحو
ة تالعبات مالية مختلفة، وال تسمح بأن تحمل بعض المؤسسات العامة أعباء ال يعتريها أي تحريف بنتيج
  .وخسائر ضخمة تبقى مستترة

وبشكل . إعادة النظر بمنهجية الموازنة، وضعا وتطبيقا ورقابة، بما ينسجم مع مبدأي الشمولية والسنوية 
حاسبة على أساس تواريخ محدد يجب االنتقال من المحاسبة على أساس تواريخ التسديد النقدي إلى الم

االلتزام، وفصل حساب الموازنة عن حسابات خزانة وحصر عمليات التدوير في حاالت مبررة فعال، 
وتنسيب اإلنفاق التجهيزي والتشغيلي مجتمعين إلى الوزارت المعنية، وإلغاء عدد من المؤسسات الوهمية 

ونذكر على سبيل . ها أو توضيح طبيعتها القانونيةالتي ال يتطابق واقع عملها مع اإلطار المحاسبي المطبق في
 .ت النفطية والريجي وغيرهماآالمثال المنش
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  وتوسيعه وإعالنهجتماعي، الدولة االمل لمنة عع

العنف واآلالم التي : لتكافل االجتماعي قائمة في كل مكان، لكنها مضاعفة في لبنان بحكم ثالثة عواملإلى االحاجة 
الدولة، وما يرتب النموذج االقتصادي السائد من زيادة في حدة هيبة وضعف اللحمة الوطنية وطبعت تاريخه الحديث، 

  . االجتماعيالتفاوت

لتكافل وترك جيوب التهميش تتوسع من جهة، إلى ادرجة الخطر بين تجاهل هذه الحاجة تتساوى وعلى هذا األساس، 
ة ومالية مبالغة، أو التنازل عن الوظيفة االجتماعية مخاطر اقتصاديلالعامة وتعريض أنظمة الحماية االجتماعية 

  .، من جهة أخرى"إحسانية" هيئات دون وطنية، أو طائفية، أو حزبية، أو ةصلحمل

  بلورة سياسة الدولة االجتماعية

تحديد مسؤوليات الدولة ) ٢التوافق على نموذج اجتماعي، ) ١: وضع سياسة اجتماعية بثالث محطات أساسيةيمر 
  .التمكن من مواجهة الطوارئ الطبيعية والخضات االقتصادية) ٣ل من الفئات المستفيدة، تجاه ك

 تالفي االنزالق إلى صيغة دولة الحد األدنى، الواقفة في توازن مهتز بين بنى طائفية صلبة، التمسك بعلمانية يوجب
أدية هذه الخدمات، والحرص الدائم مؤسسات الخدمات االجتماعية، وإخراج الدولة من دورها الرديف والثانوي في ت

بمعنى عدم (وفي حالة لبنان، تقع على الدولة مسؤولية ذات بعدين، بعد مجالي . على مواجهة جيوب الفقر والتهميش
  ).ا الحديثة منهامبمعنى عدم التغاضي عن الهجرة اللبنانية، وال سي(وبعد وطني ) استبعاد المقيمين غير اللبنانيين

ت الدولة في المجال االجتماعي أن تكون صريحة ومعلنة كي تتحول الخدمات التي تؤديها إلى حقوق ال بد لمسؤوليا
وهي تتضمن دون شك التغطية الشاملة للخدمات .  فال تعود قابلة لالستخدام لتعزيز قنوات االستزالم،مشروعة

 تناسي ما خلفت الحرب الطويلة وراءها وال يجوز. الصحية األساسية والتعليم اإللزامي حتى نهاية المرحلة المتوسطة
. القتلى والمفقودون أيضا وراءهم حاالت عائلية صعبةكما ترك . من معوقين يضافون إلى أصحاب العاهات الطبيعية

... وعودة األسرى والسجناء في السجون اإلسرائيلية والسورية لالنخراط في الحياة الطبيعية ال تمر دون مصاعب
  .ذه الفئات بدقة وعلى المجموعة الوطنية أن تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاههايجب تحديد كل من ه

  ، ضمان الصحة والشيخوخة"شبكات الحماية"إرساء مصداقية 

  :، في وضعها الراهن النظاميةإن شبكات الحماية االجتماعية

د وال للبطالة وال ال تغطية للتقاع(فتغطيتها محدودة في مجال التقديمات : تشكو نواقص واختالالت فادحة 
 يقتصرون على النظاميينن المستفيدين إإذ (أو في مجال فئات المستفيدين ) لإلعاقة وال لحوادث العمل

  ،، وكلفة تشغيلها باهظة، ونوعية خدماتها متدنية)الموظفين وعلى األجراء الثابتين في القطاع الخاص

مة ال تسدد مساهماتها منذ عدة سنوات، وصندوقا فالدولة والمؤسسات العا: تواجه مخاطر مالية غير مقبولة 
يشهدان عجزا كبيرا ويغرفان من احتياطي صندوق تعويضات " التعويضات العائلية"و"  واألمومةالمرض"

 من المستوى الذي تفرضه علميا االلتزامات المقابلة اًاالحتياطي اقل كثيرمستوى هذا نهاية الخدمة، علما أن 
 موظفة بمجملها في سندات دين للدولة بالليرة اللبنانية مع ،ذلكإلى ين وهي، إضافة تجاه المضمونالمترتبة 

قل من فوائد السوق، وأما أنظمة أ كما أنها في كثير من األحيان تتلقى فوائد ،ما يفرض ذلك من مخاطر
 يستفيد أعضاء تقاعد الموظفين فهي ال تلحظ أي احتياطي وتلقي بثقلها المتزايد على الخزينة المتعبة بينما

 وال مع ما سيما العسكريون، من منافع غير متناسقة مع ما يتوافر لسائر المواطنين بعض األسالك، وال
  ،يسددون من اكتتابات وال مع طاقات الخزينة

فالمضمونون ال يعرفون شيئا عن رصيد : ال تحترم الحدود الدنيا للشفافية وللعدالة تجاه أطراف النظام 
وأرباب العمل معرضون، بين ليلة وضحاها، لتكبد مبالغ طائلة وغير قابلة لالرتقاب، " تراكمةادخاراتهم الم"

 .بنتيجة الفشل في إدارة أموال الصندوق، أو بنتيجة حصول تضخم ينعكس ولو جزئيا تصحيحا لألجور
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ين، وتشجع على تؤدي إلى مفاقمة االختالالت في سوق العمل ألنها تقيم تمييزا ضد توظيف األجراء اللبناني 
 العمالة غير استخداماإلبقاء على مؤسسات عائلية شبه فردية، وتعيق إنشاء الشركات، وتدفع إلى توسيع 

  .المنظمة، فتالقي بمفاعيلها المفاعيل السيئة لنظام ضريبة الدخل المعمول به

تسديدها الجزء األكبر من خالل ن الواقع بتغطية االستشفاء للمواطنيبحكم وفي مجال الصحة تحديدا، فإن تعهد الدولة 
نفاق من خالل الضرائب، يلغي أي مبرر الستبقاء الوظائف ها هذا اإلوتمويل) على سبيل المثال% ٨٥(من تكاليفه 

 التي ذاتها ضمن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي أو تعاونية الموظفين أو غيرهما من المؤسسات الضامنة
تراكات لتغطية تكلفة التقديمات ذاتها التي تقدمها وزارة الصحة لعموم المواطنين دون ليها اشإتفرض على المنتسبين 

إنما في المقابل، يتوجب رفع نوعية الخدمة ومستوى الرقابة، ال سيما من خالل . تحميل المستفيد أي عبء مباشر
روط تفاوضية أفضل مع  بشتسمح مركزية هذه الخدمات. استيعاب الطاقات والخبرات المتوافرة في هذه المؤسسات

وتبقى الصناديق الحالية، العامة . "البطاقة الصحية" من خالل تعميم أنظمة بضبط أجدى للتجاوزاتالمستشفيات و
  .تتخطى الحدود المرسومة للخدمة العامةاختيارية والخاصة، قادرة على توفير خدمات إضافية 

التي ضمنت  (لمبادئ التاليةاماعية بشكل كامل ضرورية، وفق من أجل ذلك، باتت إعادة صياغة أنظمة الحماية االجت
، وحاز موافقة معظم ٢٠٠٥في نص مشروع ضمان الشيخوخة الذي نوقش في مجلس النواب في بداية شهر شباط 

  : )أعضاء اللجان النيابية المختصة

مع (سائر اللبنانيين لتجاه مخاطر المرض والحوادث والشيخوخة، توفير حد أدنى إلزامي ومعمم من التغطية  
األجانب الناشطين، بمعزل عن الوضع  وللمقيمين )إعطاء حق االنتساب الطوعي للبنانيين غير المقيمين

  .)الخمساعد عائلي،  ،أجير، عامل منفرد، رب عمل (في العملالقانوني 

، حوادث العمل، الصحة(الفصل الواضح بين نظام الرسملة وبين تغطية المخاطر القابلة للتوزيع التعاضدي  
 . الضريبةبنسبة ملحوظة من خالل التي يجب تمويلها ) الوفاة، اإلعاقة

تأمين االستقالل الكامل للمؤسسات التي تكلف بإدارة صناديق التقاعد والسهر على التطبيق الصارم للمعايير  
  .اميل في أسواق الرس ناشط دورتأدية يوفر لهذه الصناديق مماالمالية االحترازية عليها، 

، أفضليات تجاه المخاطر من خالل ربط قيم امة لقاء ما توظفه في المخاطر الع،إعطاء صناديق التقاعد 
توظيفاتها بمؤشرات متحركة لألسعار واألجور، ومن خالل إعطائها حقوقا في التحويل إلى أسهم في 

ة ما تراكم من عجوزات المؤسسات المخصخصة بشروط تفضيلية، ووضع آلية موثوقة وقابلة للرقابة لتغطي
  .ظاهرة أو كامنة مترتبة على القطاع العام

بعد إرساء هذا النظام، يجري التوقف عن قبول المنتسبين إلى األنظمة القائمة حاليا في اإلدارات العامة، فيلتحق 
  . إلى التقاعدالموظفون الجدد في نظام العام ويتالشى نظام الموظفين الحالي تدريجا مع ذهاب الموظفين الحاليين

  "المؤسسة الوطنية لضمان الودائع"إرساء مصداقية 

إن القيمة المغطاة حاليا . ة تغطية مخاطر التعثر المصرفي لمصلحة صغار المودعينيمسؤولبهذه المؤسسة تضطلع 
ت، وهذا قل بخمس مرات من مستواها الفعلي في بداية الثمانيناأ ماليين ليرة، أي ٥فهي تبلغ : غير كافية ومغلوطة

أضف إلى ذلك أن موجودات .  ثالثة أرباع الودائع معنونة بالعمالت األجنبيةفي حين أنالسقف معنون بالليرة اللبنانية 
لمخاطر السيادية أكثر مما تتعرض لالمؤسسة موظفة كليا بالليرة اللبنانية ومعظمها في سندات الخزينة، مما يعرضها 

هذا مع التذكير أن الدولة التي . ن تضمن مخاطرها لمصلحة صغار المودعينلها المصارف التي يفترض بالمؤسسة أ
  .يفترض بها أن تساهم سنويا بمقدار مساهمات المصارف قد توقفت منذ عدة سنوات عن الوفاء بالتزاماتها

نيتها  رفع مستوى تغطية المؤسسة وجعل هذه التغطية والموجودات المخصصة لتأمينها تتطابق لناحية بلذلك يتوجب
 أموال المؤسسة االمتيازات ذاتها وإخضاع إدارتها للشروط ذاتها التي تنطبق على أموال منحمع بنية الودائع، و

تسمح بتخصيص أن هذه اإلجراءات من شأن إن . صناديق التقاعد، وعلى هذا األساس تجري إعادة تقييم المؤسسة
 دور ناشط في أسواق الرساميل أسوة لتأديةسة مدعوة أيضا والمؤس. المؤسسة وتحرير الدولة من متوجباتها المتأخرة

  .بصناديق التقاعد
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  تعزيز الطاقات اإلنتاجية للقطاع الخاص

   القطاع المالي مع المعطيات االقتصاديةمواءمة

بروز سوق مالية التي تتيح  شروطالتتجمع يقتضي إيالء أهمية خاصة لتصحيح وجهة عمل النظام المالي بحيث 
، من ناحية التوظيفات، بتجيير المدخرات المحلية ومن تسمحدي الدور االقتصادي المطلوب منها، وهو أن تؤحقيقية 

، باتجاه تعزيز يةستيعابوقدرته اال  االقتصاد الوطنياتتتناسب مع طاقالتي كمية بالالرساميل الخارجية الوافدة، 
ن، فيما خص الموارد، بين المخاطر التي تتعرض لها  المنتجة، مع مراعاة التوازتمويل المشاريع والمؤسساترساميل 

  .األموال الموظفة والعوائد التي تعرض عليها

 ،عدم توافر الرساميلب من ناحية التوظيفات، ،القصور فسرال ي. بعيد جدا عن خدمة هذا الهدف المزدوجالواقع الراهن 
 ينعكسهذا الفائض وفي حجم األموال المعروضة، الفائض هو يسببه ما  بل، على العكس تماماً، ،كما قد يظن البعض

بساطة أما من ناحية الموارد، فإن .  بما ال يتناسب مع حجم االقتصاد،لقطاع الماليلتوظيفات المحلية لل ا منتظماتورم
تحوير  إلى انيؤدي، "الهندسات"إلى شتى أنواع المكثّف اللجوء الثقافة االقتصادية واالئتمانية لدى الجمهور، مقرونة ب

 من باب تضييع القدرة على تقديرها، مما يشجع على استمرار آلية التورم الماليإلى لمخاطر والحقيقي لتوزع ال
  .استجالب الودائع

األكثر تقدماً في هو ، الى حد بعيد، كون هذا القطاعإلى نظرا  القطاع المالي ضرورة ماسة إعادة تصويب عملباتت 
 تنفيذ سلسلة التصويبيتطلب هذا و. اًتمويل الدولة واالقتصاد معدوره الحاسم في عملية لى إإضافة  ،االقتصاد اللبناني

  :من التدابير

 وال سيما تلك التي تتعلق بالنوعية االقتصادية للقيم المقابلة، ،تشديد القواعد االحترازية في العمل المصرفي 
المتعلقة بالضمانات العقارية تتقدم على ل االعتبارات ا تزالحيث (سواء في التعامل مع القطاع الخاص 

 مع المصرف المركزي، أو م مع الدولة، أم، أ)األوضاع المالية الحقيقية للشركات أو للمشاريع الممولة
 .القواعد التي تتعلق بمواجهة المخاطر الناجمة عن اختالف اآلجال

ا يعود لنشاط مصارف األعمال،  المصارف التجارية ومنشاط المصارف بين ما يعود لأعمالالتمييز في  
  .طبيعة الموارد التي يتم حشدهالجهة  و،لجهة أنواع المخاطر الفعلية التي يتم فيها التوظيف

متابعة التطبيق السليم لمعايير المحاسبة الدولية والتقيد بقواعد اإلفصاح المالي وتوضيح دور لجنة الرقابة  
 .على المصارف

 .٢ مع معايير بازل تنقية وضعية المصارف انسجاما 

 خاص مسؤولية أعمالهم، وذلك بوضع حد للممارسات بوجهتحميل المصارف عموماً ومدراء المصارف  
كانت أسبابها أالتي تؤدي، تحت ستار الدمج المصرفي، إلى تغطية كامل خسائر المصارف المتعثرة، سواء 

زي قيمة الخسائر التي تكبدها المصرف ما يوا" الدامج" احتيالية، من خالل منح المصرف م كانتتقنية أ
هذه تؤول ، ) مليون دوالر أميركي٥٠٠ لىما يزيد ع(كلفتها الباهظة توبصرف النظر عن ". المدموج"

ممارسات تستوجب العقاب، وتؤدي إلى إفساد السوق المصرفية بدفع المودعين التغطية على العمليات إلى 
 ،و األكثر هشاشة، كونها تدفع أعلى معدالت الفوائد على الودائعإلى التعامل مع المصارف األكثر مغامرة أ

 . دون أن يتحملوا أي مخاطر إضافية قياسا على تعاملهم مع مصارف أخرى منافسة

 سواء على مستوى إعادة تحديد أهدافه، لكي تتضمن النمو االقتصادي وتوازن ،توضيح دور مصرف لبنان 
الدولة، لجهة التمويل وامتالك األصول وتحقيق ب ئقه مستوى عال علىمالعمليات الجارية مع الخارج، أ

 على مستوى تدخالته مع المصارف، لجهة تحديد شروط ماألرباح والخسائر أو تحمل المخاطر الكامنة، أ
 .منحه الدعم المالي أو تغطية الخسائر

التي (األجهزة الرقابية عن رية قيام سوق مالية مزودة بآليات الضبط الالزمة، في موازاة فصل األجهزة اإلدا 
، وإدانة عمليات إفشاء المعلومات، وإعادة صياغة قوانين اإلفالس، وتقوية )يقتضي أن تكون مستقلة تماماً
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الرقابة على إدارة الشركات وال سيما بالتطبيق الصارم للمعايير االحترازية في عمليات االئتمان المصرفي 
 .حث الشركات على زيادة أموالها الخاصة وعلى توسيع قاعدة مساهميهاالذي من شأنه، في حد ذاته، أن ي

  إعادة التوازن إلى مالية المؤسسات

لوضع المالي اإعادة هيكلة فرصة استثنائية للمباشرة بإمكان انعقاد مؤتمر للمقرضين في بيروت قريبا يوفر 
نية المؤسسات هو الحائل المباشر دون  ضعف بألن ،في لبنان، وهو هدف مركزي للسياسة االقتصادية للمؤسسات

عين ال يتوقف في مالثروة في بلد مستوى  ويجب أال يغيب عن البال أن .خلق فرص العملدون االستثمارات المنتجة و
، والقول إن ثمة بلدانا متخصصة باإلنتاج وأخرى متخصصة باالستهالك طاقاته اإلنتاجيةمستوى إال على األمر نهاية 

  .اجة مطلقةقول ينم عن سذ

بإنقاذ أيضا هي الكفيلة  و،وإعادة هيكلته هي مفتاح النجاح.  للبنيان القائمالمركزيةالقطاع المصرفي الحلقة  يمثّل
فالقطاع المصرفي، دون شك، هو .  الذي ترك نفسه يقع فيه،محكم وإنما ال،الجهاز المصرفي اللبناني من الفخ المذهب

أنه يمتلك قاعدة زبائن  هكل ولكن األهم من ذلك ،كزت فيه استثمارات وكفاءات كبيرةاألكثر تقدما في االقتصاد، وقد تر
وال سبيل الستثمار هذه . وشبكة عالقات استثنائية في لبنان وإنما أيضا في االغتراب اللبناني وفي البلدان المجاورة

، وللرساميل على وجه مل اإلنتاجعوالتدمير مستمرة  وظيفة تغذية اآللية النالمؤهالت دون تحرير هذا القطاع م
 .التحديد

نها فهي ال تعدو المتفرعة م" مصارف األعمال" وأما .تصور المصارف اللبنانية ذاتها على أنها مصارف تجارية
، في كثير من ى المصارف لالستفادة من بعض اإلعفاءات والتسهيالت التقنية التي تدر علمصممةكونها أجهزة 

 على أساس تأدية دور وساطة في تمويل الدين العامقوم  أما في الحقيقة، فإن المصارف ت.األحيان، أرباحا ضخمة
 بينما أغدق العطاء على ،وتلك التي لم تنغمس منها في اللعبة جرت معاقبتها بقسوة. واحتياطي المصرف المركزي

لتقديم " الدولية"سات التقييم  بعض مؤسابديهي الذي ة الشديدةونعجب من الحماس. تلك التي تفانت في خدمة القضية
 أو ، أو تخفض مساهماتها،من لبنانبخفر " الدولية"المصارف تنسحب  بينما ،الجوائز والميداليات في هذا المجال

سعرين مختلفين ألسهم نشهد في هذا السياق الالفت أننا و.  بعدما استمرت عاملة طوال أيام الحرب،تقلص ميزانياتها
  .٤ إلى ١  من، بحسب جنسية البائع، والنسبة بين السعرينتها ذاالمصارف اللبنانية

سندات الدين اللبناني قابلة ف: ليست الطبيعة االقتصادية الحقيقية لألصول المصرفية مطابقة تماما لشكلها المحاسبي
ال السيولة،  شكال من أشكدالودائع لدى المصرف المركزي تع و،للتداول في سوق بيروت وفي األسواق العالميةمبدئيا 

لكن التجربة تظهر بوضوح أن السندات . بالحساب الجاريغب الطلب غلبيتها العظمى كشوفات أالتسليفات في و
الودائع المصرفية لدى المصرف المركزي ثابتة وتشكل  وأن ،اللبنانية ال تداول بها إال بين المصارف اللبنانية

 هذا مع التذكير بأن . بقروض دائمة ويتعذر إعادة تمويلهاالتسليفات بالحساب الجاري هي أشبهاحتياطيه، وأن 
من الميزانية المجمعة للمصارف، وأن % ٥٤تمثل ) أكانت مباشرة أو من خالل مصرف لبنان(التسليفات للدولة 

 .منها% ٢٧التسليفات واالستثمارات المحلية تمثل 

فئة : لية، يتوجب إذا تقسيم هذه التوظيفات إلى فئتينأكان من وجهة نظر آجالها االسمية أو من وجهة نظر سيولتها الفع
 تحديدا، ٢بازل معايير  وفق(المصارف التجارية ورساميل موارد عمل وأولى تضم التسليفات المتالئمة مع طبيعة 

 ، وفئة ثانية تضم التوظيفات ذات الطبيعة الطويلة األجل أو المماثلة فعالً)مستوى الالزم من المالءة الوباحترام
، ويعتمد في المقابل تقسيم الموارد المصرفية إلى فئتين مقابلتين لفئتي التوظيفاتفي ويجري . يةستثمارلتوظيفات ا

 .أصحابها على المخاطرة، الخومقدرة إقبال درجة تاريخها ومبالغها وتقسيم الموارد على 

 : من خالل المنهجية التاليةالتوضيحيمكن أن يمر هذا 

األموال التي قد يوفرها مؤتمر بيروت لتكوين صندوق دعم للمؤسسات يخصص جزء أساسي من  
 .، ويجهز هذا الصندوق بالكفاءات المهنية الالزمة")الصندوق("والمصارف اللبنانية 

لتقويم )  الخارجة عن غرض التمويلالضمانات منفصلة عن تقدير بمعنى أنها(تطبق منهجية اقتصادية  
 على المستويين القطاعي والفرديعلى النمو، ويجري التقويم لممولة نوعية المخاطر وطاقة األنشطة ا
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أو /تكوين مؤونات لنواقص القيمة وطلب يؤدي هذا التقويم إلى . الخاص بكل مؤسسة ضمن قطاع نشاطها
 .إلى إعادة ترتيب المخاطر بين مخاطر تجارية ومخاطر استثمار

يتضمن الموجودات المنسجمة مع أعمال جزء : زأينجتُشجع المصارف اللبنانية على فصل ميزانيتها إلى  
مع وضع آليات ذلك ترافق وي، يةستثماراالرف امصآخر منسجم مع أعمال ال، وجزء ةتجاريالرف امصال

ال ترغب في ذلك، التي  ، أو"مصارف استثمار"التي ال تستطيع تطوير " التجارية"تسهل تفرغ المصارف 
 .  أخرىيةستثمارلمصارف ا" غير التجارية"عن ديونها 

 :يسمح بالتالي" الصندوق"يوضع نظام محدد بين مصارف االستثمار و 

مع إمكان منح حقوق (ل ديون مصارف االستثمار الطويلة األجل كليا أو جزئيا إلى مساهمات يتحو -
 . في المؤسسات المدينة)استرداد

بأن تعيد مصارف االستثمار أو إيداعها لديه بما يسمح ل" الصندوق"التفرغ عن هذه المساهمات إلى  -
 .تمويل ذاتها

قيام للمؤسسات مع توفير تسليفات جديدة للتجهيز، تكون مشروطة بتترافق إعادة الهيكلة هذه  -
خلق (أو بتحقيق أهداف محددة ) استثمارات جديدة، أبحاث وتطوير، الخ(بأعمال محددة المؤسسة 

 . مسبقاومتفق عليها) فرص عمل، تصدير، الخ

 .مساهماتالدمج وطلب الأن تبادر إلى عمليات " للصندوق"ستثمار ولمصارف اال -

ة، للمحافظة على المستويات المطلوبة من األموال الخاصة جلمصارف الدعم الالزم، عند الحاإلى ا" الصندوق"ويقدم 
  .شروط مناسبة وفق

 :صرفية بما يؤدي إلىتعديالت على القوانين التجارية والمبعض التتطلب هذه األعمال بشكل مسبق إدخال 

  . وتشركتهاتسهيل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات، ال سيما من ناحية بنيتها القانونية 

سسات ردع العمليات االحتيالية أو غير المتكافئة التي قد تنجم من العالقات المتشابكة للمصارف مع المؤ 
 .المدينة ومع مالكيها

بشكل يشجع تعتريها  في مواجهة الصعوبات المالية التي قد السهر على تأمين استمرار نشاط المؤسسات 
 .على إعادة هيكلتها بدل تصفيتها بتسرع

 سوف ترفد سوق األسهم في ،إن اإلجراءات المذكورة أعاله، مضافة إلى تأسيس صناديق التقاعد وضمان الودائع
). مع تحفيز نظم اإلدارة االئتمانية(م بورصة بيروت وتشجع على الحد من الوساطة المصرفية في تمويل الدين العا

 .كما أن التمايز في وضعية المصارف كفيل بتوليد تمايز في سلوكها ويسمح بنشوء سوق مالية حقيقية

  إصالح بيئة عمل المؤسسات

زة عن  مالية وتقنية مترهلة إلى حد قد تجد نفسها معه عاجاً التي ال تزال عاملة، أوضاعتلكتعاني الشركات اللبنانية، 
التجاوب بإيجابية مع اإلصالحات البنيوية الهادفة أصال إلى تشجيعها، مما يوجب إيالء اهتمام مباشر إلنعاش 

  .الشركات القائمة، ولجذب شركات جديدة

يتوجب، على وجه التخصيص، تشجيع قطاعات النشاط األقدر على خلق فرص عمل وعلى تصدير السلع والخدمات، 
  .كل دائم على حاجاتها، والسهر على حمايتها باألولوية، في حال حصول أي صدمة ماليةوهذا يتطلب الوقوف بش

  :يقتضي من أجل تحقيق هذه األهداف القيام بالتدابير المباشرة التالية

تشجيع رسملة الشركات، وإعادة الهيكلة المالية والقانونية للشركات ذات الطابع العائلي، واالستثمارات  
 .األجنبية
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 مأ) مثل الوكاالت الحصرية(كانت ناجمة عن أحكام قانونية أو نظامية أ األوضاع االحتكارية سواء مكافحة 
مثل التراخيص واالمتيازات (أو عن حاالت تتسم بالنفعية ) رتلامثل اتفاقات الك(عن ممارسات محظورة 

 ).الممنوحة من السياسيين ألنفسهم أو ألقاربهم

مة الستضافة المؤسسات الجديدة، واتخاذ التدابير التنظيمية والضريبية اآليلة توفير التجهيزات واألمكنة الالز 
 .إلى التخفيف من األعباء العقارية على المؤسسات

وضع اآلليات التي تسمح للمؤسسات، وال سيما الصغيرة منها، بتأمين الخدمات المشتركة الضرورية  
 .أو الحث على قيامها...) التدريب، التسويق، التصديرتصميم السلع، األبحاث، (لتطويرها ولتنمية صادراتها 

مراجعة االتفاقات التجارية والضريبية التي تُخضع الشركات اللبنانية لممارسات غير متوازنة أو في غير  
 .مصلحتها والتسريع في تطبيق االتفاقات المفيدة

 الصادرات وربط المساعدات المالية إعطاء األفضلية للعقود التي تؤدي إلى زيادة عدد العاملين والى إنماء 
 .بتحقق األهداف المحددة في هذين المجالين

  للبناناالقتصادية  العالقات الخارجيةعقلنة 

 إيجابا، بالنسبة لبلد أمإن تأثير نهج إدارة العالقات االقتصادية الخارجية قد يكون حاسما في حسم اتجاه التطور، سلبا 
لذا يجب أن يعاد النظر في ركائز هذه العالقات لجعلها تتكيف مع إمكانيات .  لبنانصغير الحجم وشديد االنفتاح مثل

 . البلد ومصالحه

  اسوريبالعالقات 

وانعكس هذا االختالل في . زل، تشكو من اختالل فاضحتبقيت العالقات السياسية بين لبنان وسوريا لفترة طويلة، ولم 
وانعكس االختالل . ات االقتصادية، إن لم يكن في النصوص، فأقله في التطبيقاالتفاقيات المعقودة بينهما ومنها االتفاقي

أيضا في السلوك االبتزازي الذي لم يتورع عنه بعض المسؤولين السوريين، بالمشاركة مع شركاء لبنانيين في 
ن القائمين في  العالقات أيضا من الضعف الظاهر ومن االختالالت الواضحة للنظامين االقتصادييكما شكت. الغالب

لبنان وفي سوريا، ومن قصر نظر اقتصادي لدى الحكومتين، وإن كان الكالم ال يركز على هذه النواحي بقدر تركيزه 
  .السياسيةعلى النواحي 

. تبقى المبادالت التجارية بين لبنان وسوريا هزيلة وأدنى بكثير مما يفترض أن تولده فوارق األسعار بين السوقين
ويبقى الوجه . صر في استيراد لبنان لمواد غذائية ولمشتقات نفطية ولبعض السلع الصناعية البسيطةوهي تكاد تنح

األهم للعالقات اللبنانية السورية العدد الكبير للعمال السوريين في لبنان الذين يستفيدون من قرب المسافات ومن 
تغفل اإلحصاءات الرسمية أي إشارة إلى . ياسهولة عبور الحدود فيتركون أسرهم في سوريا ويعودون إليها أسبوع

 ألفا أي ٢٥٠ يقارب، غير أنه يرجح أن عدد العمال السوريين في لبنان ١٩٩٧دخول السوريين وخروجهم، منذ عام 
من القوى العاملة، علما أن النسبة ترتفع إلى أكثر من ذلك في بعض القطاعات، وال سيما التشييد % ٢٠حوالي 
 الخروج المفاجئ لعدد كبير من العمال السوريين، على اثر التطورات السياسية األخيرة، أزمات وقد ولد. والزراعة

ال شك في أن العمالة السورية تسمح بخفض تكاليف اإلنتاج في هذه القطاعات، . هذه القطاعاتمن حادة في بعض 
وفي المقابل، . يلي الكفاءة لمنافسة حادة جدالكنها تحول إلى خارج البالد مبالغ كبيرة، وتعرض العمال اللبنانيين القل

ن كليا، وألسباب شتى، عن العمل في سوريا، وال سيما في المجاالت والمؤسسات اللبنانية واألفراد اللبنانيتعجز 
الخدمات للمؤسسات، الوساطة المالية، التجارة، الهندسة (والمهن التي يحوزون فيها على كفاءات تفضيلية نسبية 

، فهم في هذه المجاالت كلها يجدون أنفسهم في منافسة مع النخب المدينية السورية، )رات، المهن الحرة، الخواالستشا
  . وهذه النخب تبدي مقاومة وممانعة اشد وافعل بكثير من ممانعة العمال اليدويين اللبنانيين لدخول زمالئهم السوريين

لذا يجدر التشديد على المصلحة المشتركة لسوريا . بنان وسوريالن يكون من السهل االستفادة من أوجه التكامل بين ل
يمكن . وتشكل اتفاقات التعاون مع أوروبا محورا للعمل في هذا االتجاه. ولبنان في تطوير تعاملهما تجاه الخارج
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ي إقامة منطقة خاضعة لنظام قانوني خاص مشتركة بين البلدين، دمج القيم المضافة ف: تصور بعض الصيغ لذلك
البلدين معا تجاه الخارج في احتساب شروط المنشأ، تنظيم شبكات سياحية مشتركة، توحيد وتسهيل إجراءات عبور 

  .وال يخفى أن ذلك كله يتطلب مسبقا تنقية العالقات السياسية وإعادة توازنها... الحدود، الخ

   األخرىالعالقات مع الدول العربية

 الثنائية أو المتعددة األطراف، ذات الطابع الضريبي أو التجاري، مع البلدان وقع لبنان عددا كبيرا من االتفاقيات
إال أن هذه االتفاقيات لم تعط أال مفاعيل هزيلة على حجم تبادل السلع والخدمات، باستثناء النفط والسياحة، . العربية

دان الخليج، ومن وفود للعمال المصريين من هجرة للبنانيين إلى بل: بينما يبلغ تدفق عوامل اإلنتاج مستويات استثنائية
  .إلى لبنان، ومن تحويل للرساميل من الخليج إلى لبنان الخ

تطبع ظاهرة جمود السلع وحركية عوامل اإلنتاج عالقات سائر البلدان العربية ببعضها البعض، وهي ليست خاصة 
 النسبي لتدفق العوامل من لبنان وإليه، قياسا على ذلك أن الحجم. لكن ما يميز الحالة اللبنانية هو حجم الظاهرة. بلبنان

عدد سكانه وحجم اقتصاده ومجتمعه، هو من جهة أولى اكبر من أن تتالشى في مساحته التأثيرات التفكيكية لهذه 
، وهو من جهة أخرى أصغر من أن تجعل المجتمع اللبناني يستفيد منها ويتكيف معها )كما يحصل في مصر(التدفقات 

ويكمن وجه الخصوصية اآلخر في أن لبنان، على عكس باقي دول المنطقة، هو في ).  الحال في دبي مثالكما هي(
الوقت ذاته نقطة انطالق ونقطة وصول لتدفقات العوامل، فاللبنانيون ينزحون عنه بينما السوريون والمصريون 

الهشاشة االجتماعية الذين يشكو منهما والسريلنكيون يفدون إليه، وهذا ما يعزز الشعور باالستبدال السكاني وب
  .اللبنانيون

يمر هذا أوال بإجراءات تصحيحية . حيال هذا الوضع يجب العمل على استبدال تدفق العوامل بتدفق للسلع والخدمات
داخلية، وإنما أيضا بإعادة التفاوض على عدد من االتفاقيات ومنها اتفاقيات منع االزدواج الضريبي بسبب عدم 

 حيث ال ضرائب، وإعادة التفاوض على بعض االتفاقيات التجارية في ما يطال السلع ،ها مع البلدان النفطيةتكافؤ
المدعومة، إما بسبب مساعدات مالية أو مادية تقدمها الدول، أو بسبب توفير الطاقة بأسعار زهيدة، علما أن للبنان 

 من السلع كي تتركز في حلقات اإلنتاج التي تستخدم مصلحة في أن تتوقف صناعته عن محاولة منافسة هذه األنواع
  .هذه السلع بمثابة مدخالت وسيطة

يجدر أيضا التمسك بمبدأ التكافؤ والمعاملة بالمثل في كل ما يتعلق بحقوق األفراد والشركات وبشروط المراجعة 
  .والمقاضاة المتاحة لحل النزاعات

  العالقات مع االتحاد األوروبي

  .راكة بين لبنان واالتحاد األوروبي رافعة حاسمة للدفع باتجاه إعادة هيكلة االقتصاد وإلنجاحهااتفاق الشيشكل 

للصادرات األوروبية من السلع وإنما من الخدمات أيضا ) نسبيا(فلبنان يشكل اليوم، ومنذ زمن طويل، سوقا واسعة 
هائل في ميزان عملياته الجارية ومن قربه ، وهذا ينجم بشكل شبه تلقائي من العجز ال)ومنها السياحة والدراسة(

وقد بقيت الصادرات اللبنانية إلى أوروبا، على الرغم من التسهيالت الجمركية التي . الجغرافي والثقافي من أوروبا
وتكاد تنحصر في (تستفيد منها منذ السبعينات، رمزية ومرتبطة بشكل أساسي بالجاليات اللبنانيات في أوروبا 

  ).ذائية والحرفية والمطبوعات وغيرهاالمنتجات الغ

يجب االنتباه إلى أن الزيادة الظاهرة في بعض بنود الصادرات الحاصلة مؤخرا تنحصر بالمعادن الثمينة التي تستورد 
  .خاما من أوروبا ويعاد تصديرها إليها، متضمنة قيمة مضافة محلية محدودة جدا

لتالي أثر محسوس على التبادل التجاري بين الطرفين، بينما قد يهدد لن يكون للخفض المبرمج للتعريفات الجمركية با
، كما أن أثره )مثل النبيذ والمفروشات(استمرار عدد من الصناعات اللبنانية التي تستفيد من حمايات فعلية مرتفعة 

  .سيكون كبيرا على صعيد اإليرادات الجمركية

ادالت التجارية لمصلحة أوروبا على حساب مصادر االستيراد إن المفاعيل غير المباشرة الناجمة عن تحوير المب
األخرى سوف يدفع لبنان في الغالب إلى خفض سائر رسومه الجمركية والى استبدالها بضرائب على االستهالك 
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سبقت الداخلي، فتتقلص أفضلية السلع األوروبية وال يتغير الشيء الكثير بالنسبة إلى اللبنانيين إال في القطاعات التي 
اإلشارة إليها، ألن غالبية المنتجات المستوردة من أوروبا ال يتم إنتاج بدائل لها محليا، وألن مفاعيل الضريبة على 
القيمة المضافة ال تختلف كثيرا عن مفاعيل الرسوم الجمركية، والواقع أن ثالثة أرباع إيرادات الضريبة على القيمة 

  .المضافة تأتي اليوم من االستيراد

ذه األسباب جميعا وعلى الرغم من أهميتها، فإن التجارة البينية لن تشكل عصب الشراكة بين لبنان وأوروبا، بل له
يجب أن يكون لب الحديث االستثمارات والتكامل المحتمل بين لبنان وأوروبا تجاه األطراف اآلخرين، وبشكل خاص 

  .تجاه بلدان المنطقة

في لبنان ضعيفة، وقد شهدنا في الفترة األخيرة خروجا الستثمارات أوروبية، والواقع أن االستثمارات األوروبية 
قد فضلت عدة مصارف أوروبية ناشطة في لبنان . بعضها قديم، في مؤسسات لبنانية، والسيما في القطاع المصرفي

، كي ال تتحمل منذ عقود أن تبيع حصصها أو أن تخفضها إلى ما دون المستوى الذي يلزمها بتجميع حسابات فروعها
أتى هذا التطور نتيجة مباشرة النحراف النموذج االقتصادي اللبناني، ويفترض . اللبنانية" الفقاعة المالية"مخاطر تفجر 

ويؤمل أال تتأخر عودة االستثمارات . بالتالي أن يؤدي انخراط لبنان في إعادة هيكلة اقتصاده إلى عكس هذا االتجاه
هيكلة االقتصاد اللبناني ثمارها بل أن تواكب إعادة الهيكلة، ال شك أن هكذا استباقا يرتب األوروبية حتى تؤتي إعادة 
  .تكاليف، لكن تبريرها واضح

فإذا نظرنا بشكل عام، . إن مجاالت التكامل بين لبنان وأوروبا، والسيما البلدان الواقعة على واجهتها المتوسطية عديدة
فتاح المشرق العربي على واجهته المتوسطية مقابل تزايد أهمية انفتاحه على يتبين أن للطرفين مصلحة في تعزيز ان

ينطبق هذا طبعا على تدفقات السلع، لكنه يصح أيضا بالنسبة لتموضع مراكز اإلدارة المالية . آسيا، انطالقا من الخليج
هاجرين جددا، قياسا على الحجم والبنية إن فائض أعداد الفنيين اللبنانيين، سواء كانوا مقيمين أو م. التقنيةالتسويقية وو

الحاليين القتصاده، وسهولة حصول اللبنانيين على عرض وفير للرساميل، إضافة إلى التسهيالت الثقافية واالجتماعية، 
تشكل كلها عوامل يفترض أن تشجع على إقامة مؤسسات مشتركة لبنانية أوروبية، ذات توجه إقليمي ودولي، في 

  .صناعة والتجارة والخدماتمختلف مجاالت ال

  العالقات مع المؤسسات الدولية

يجب عدم إغفال أهمية العالقات مع المؤسسات الدولية، وال سيما البنك الدولي وصندوق النقد والوكاالت المختلفة 
ن تلعب لألمم المتحدة، فإلى جانب وظائفها األولية على صعيدي التمويل والمساعدة التقنية، يمكن لهذه المؤسسات أ
  .دورا حاسما في تعزيز مصداقية اإلصالحات وفي مواكبة المرحلة االنتقالية وبرامج إعادة الهيكلة والتجهيز

  شروط المرحلة االنتقالية

  محاور االنتقال

  .يبدو التغيير ممكنا اليوم

اكمت مخاطر مالية ولكن، ولألسف، لم تتجمع الشروط السياسية التي جعلت هذا التغيير يبدو ممكنا إال بعد أن تر
الخوف من األزمة التي تصور وكأنها شكل . تحول إلى أزمة مفتوحةن ت أل، في أي وقت،وهذه المخاطر مؤهلة. ثقيلة

من أبرز الحجج التي عززت استدامة النموذج القائم على واحدة نهاية العالم وتسوق كأنها عودة إلى الدمار والحرب 
  .بهذا المعنى يصح القول إننا في صدد اعتماد إستراتيجية انقطاع. هاالرغم من مراكمته للمخاطر ومضاعفت

لن يكون هكذا تغيير فوريا وال سهال الن مناعة النظام شديدة، وألن المصالح القائمة كبيرة، وألن معظم النخب 
  .السياسية والمالية القائمة حاليا باتت مرتبطة عضويا بآلياته

يلة باستيعاب أي أزمة محتملة وبتوجيه نتائجها في منحى التغيير، وليس في منحى من هنا يكتسب وضع الترتيبات الكف
 إذ أن ،ن هذا النموذج سوف تتعزز حجته في حال حصول أزمةأإعادة إنتاج النموذج السابق، أهمية قصوى، السيما و
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يهددون به ينذرون وكانوا حميل مسؤولية األزمة إلى رواد التغيير، مدعين أن الخراب الذي لن يترددوا في ترموزه 
  . التغييرمساعي لم يحصل إال بسبب 

ويجب التركيز أيضا على أن يطال التغيير، بين النخب السياسية واالقتصادية والمالية، أولئك الذين جسدوا النموذج 
وعلينا . ا النموذجليست المسألة مسألة كفاءات تقنية، إنما هي تتصل بارتباط هؤالء بشبكة العالقات التي أنتجه. القائم

وما تم وفرة منطق الأال ننسى أن النموذج لم يكن يستمر فقط على أساس منطق الطوارئ، وإنما أيضا على أساس 
  . وهي كلها تولد التزامات متقابلة وترهن حرية القرار،خدمات متبادلةمن  وتأمينه من منح

 بنتيجة ،تعديل في السلوك االقتصاديإحداث وارد والى وصل إلى إعادة تخصيص مختلفة للمتالفترة االنتقالية الغاية 
   .يح والتعديلالتصحإجراءات مجموعة من 

  : يجدر التمييز بين عدة مراحل في الفترة االنتقالية

ترمي المرحلة األولى إلى نزع فتيل مخاطر حصول أزمة داهمة، والى استعادة الدولة للحد األدنى من  .١
نجاح في اختبار كسب مصداقية النهج اإلصالحي في األوساط االقتصادية هامش الحركة المالية، والى ال
وسوف يقصر مداها . مالي وإداري وضريبي: أوجه هذه المرحلة ثالثة. المحلية والدولية ولدى الموطنين

  .الزمني وتتدنى مخاطرها بقدر ما يتم التعجيل في إطالقها وبقدر ما يتم اإلفصاح عن غاياتها ومضامينها

 المرحلة الثانية حول إعادة هندسة مالية معكوسة تتناول بشكل متواز مجالي المالية العامة والمالية تدور .٢
وهي ترمي إلى الخنق التدريجي للقنوات الطفيلية لتعطيل تأثيراتها التشويهية، مع السهر على : الخاصة

ويؤمل أن يؤدي تعديل . مطلوباتتالفي حصول انهيار مفاجئ في قيم الموجودات المادية والمالية وفي قيم ال
نظم التمويل إلى تراجع تدريجي في حصة الدخل الوطني المخصص لالستهالك لتعزيز حصة االدخار 

  .واالستثمار

ترمي المرحلة الثالثة إلى تسريع لحاق اإلنتاجية بالتكاليف في األنشطة المختلفة، والسيما في تلك التي لها  .٣
من الوهم المراهنة على . ابات الخارجية، في القطاعين الخاص والعام معاالتأثير األكبر على توازن الحس

ال يجوز التقليل من قوة . إمكانية حصول إعادة تخصيص فورية للعوامل أو قفزات سحرية في اإلنتاجية
باإلضافة إلى ذلك، فإن وطأة التشوهات واتساعها يجعالن عملية . عوامل الممانعة والتصلب وعدم التكيف

. ة تخصيص الموارد تهدد استقرار فئات واسعة من العاملين، وال يجوز تجاهل ما قد يعانون من قلقإعاد
يبقى أن المستوى الذي سوف يتم التوازن عنده بين التراجع الحقيقي للتكاليف وارتفاع اإلنتاجية، والفترة 

 .الالزمة لبلوغ هذا التوازن يشكالن معيارين شديدي الحساسية

  رات جانبية على المدى المتوسطالبحث عن تطو

إن االنتقال من نقطة توازن إلى نقطة توازن أخرى في المجال المتعدد األبعاد لعوامل اإلنتاج ولألسعار يمكن أن 
  أي طريق هو األقل كلفة واألقل مخاطرة؟: يسلك طرقا عدة، ويصبح السؤال بالتالي

ه من األهمية بمكان أن تدعم حاالت عدم إنلذا ف. توازن النسبيتمثل كل من مراحل الفترة االنتقالية حالة من عدم ال
الموارد البشرية والرأسمالية المخصصة حاليا . التوازن النسبي هذه لتالفي انزالقها أو ارتدادها إلى نقطة االنطالق

قد باتت األسواق و. لهذا النشاط أو ذاك سوف تجد ذاتها في حالة فائض قياسا على األسواق التي تبقى متاحة أمامها
وكي ال تبقى هذه الموارد . أو االثنين معا) مثل السوق الداخلية(المفتوحة أمام اإلنتاج اللبناني إما غريبة وإما محمية 

يجب السعي إلى إحداث تطورات جانبية  دون منفذ بانتظار إعادة توجيهها ولفترة قد تطول، وكي ال تهددها البطالة،
لعمل واالستثمار في مدى أقصر مما يتطلبه مسار االنتقال، ألن التحجر يكون فيها اقل منه تسمح بتوفير فرص جديدة ل

وهذه التطورات الجانبية تتصل أساسا بتوسيع حجم السوق من خالل اتفاقات التعاون االقتصادي . في األنشطة القائمة
  .الخارجية

وبشكل مواز، على المستوى اإلقليمي، بدءا مع هذه االتفاقات ممكنة مع االتحاد األوروبي خصوصا، وإنما أيضا 
  .سوريا
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كما أسلفنا، يجدر تركيز التعاون مع االتحاد األوروبي ليس فقط على اإلجراءات الجمركية، ألن لبنان لن يستطيع 
تحقيق منافع محسوسة منها على المدى القصير، وإنما على العمليات الترسملية التي تؤدي إلى خلق مؤسسات 

  .ووظائف

تكتسب اإلجراءات الهادفة إلى تغطية التكاليف اإلضافية الناجمة عن عملية االنتقال أهمية حاسمة، سواء أخذت شكل 
. حوافز لالستثمارات، أو اتفاقات تجارية تفضيلية، أو تمويل متخصص القتناء التجهيزات، أو للتدريب أو للبحث

ادي اللبناني باتجاه وظيفة تصدير إقليمية على أنها تتالقى وبشكل خاص، يجب النظر إلى إعادة توجيه النشاط االقتص
  .مع مصالح االتحاد األوروبي من ضمن سياسة الشراكة

وقد يكون لها تأثير حاسم على وجهة تطور البنى االقتصادية . إن وجهة العمل هذه تستحق أن يتركز االهتمام عليها
جتماعي اللبناني ليس مقتصرا أبدا على الحالة اللبنانية بفرادتها، في كافة بلدان المنطقة، ألن النموذج االقتصادي واال

  .بل هو، في الحقيقة، نسخة خاصة عن نموذج اقتصادي واجتماعي عربي، واسع االنتشار

  المضمون االجتماعي والسياسي لخيار التصحيح

. وجهة استخدام عوامل اإلنتاجي فوهو يستند إلى تعديل . يشكل خيار التصحيح، إذا اعتمد، قطعا مع النموذج القائم
من خالل الخنق التدريجي لمختلف القنوات الطفيلية التي يولد استمرارها هيكلية هذا التعديل بالضرورة ويمر 

متجانسة، وإنما مشوهة، من التكاليف واألسعار والمخاطر تدفع أطراف الحياة االقتصادية إلى اعتماد سلوك من نتائجه 
  .سية لالقتصاد الوطني وتبديدهاتدمير الموارد األسا

فكل عمل يرمي إلى خفض التكاليف يعني خنقا لواحدة أو أكثر من القنوات الطفيلية التي . ليس خيار التصحيح سهال
لكي يصبح هذا الخيار . تستفيد منها حاليا فئات محددة أو مشتتة، منظمة أو مبعثرة، واسعة أو ضيقة، من المجتمع

 من قبل المواطنين والمسؤولين معا، البد من أن يواجه الضرر الذي يطال فئة معينة من الناس مبررا ويكتسب التأييد
بتظهير األهمية الراجحة للمصلحة العامة، وإن كانت أبعد مناال، أو أقل تركزا، أو أقل تحديدا، لجعلها مفهومة 

  . وموثوقة، ولتحويلها إلى قوة ضغط اقتصادي وسياسي

ويذكر في هذا . اجتماعية يفترض أن تكون أقرب إلى هذا النهج ألنها تتأذى من النموذج القائمثمة فئات اقتصادية و
المجال القيمون على القطاعات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتبادل، في الزراعة والصناعة وإنما في الخدمات 

من أحزاب، وهيئات دينية، ومنظمات ( األهلية أيضا، والشباب الذين تتهددهم البطالة والهجرة، والناشطون في الهيئات
لكونهم معرضين لمطالبات الناس اليومية ومطلعين على المصاعب والمخاطر التي تعتري األوضاع ) غير حكومية
  . االجتماعية

ومتى يتم إرساء مصداقية المقاربة التغييرية، يجب الحرص على حسن إدارة سرعة التغيير، وعلى حسن اختيار 
  .وذلك من خالل التشاور الدائم تالفيا للتوتر ولالختالالت المالية واالقتصادية واالجتماعيةمساره، 

فلبنان تعوزه الخبرة للتعامل مع . ال يجوز التغاضي عن مسؤولية المؤسسات الدولية والدول الصديقة في هذا المجال
 إليه من مساعدات مالية، أسوة بباقي البلدان، وباإلضافة إلى ما يحتاج. المصاعب والتحديات االقتصادية التي تواجهه

فإن تعقيد أوضاعه االقتصادية يستحق، من قبلها، مزيدا من العناية في التشخيص والمشورة والصراحة مع 
فكم من التصريحات المتفائلة وكم من شهادات حسن اإلدارة أغدق بها مسؤولون دوليون عارفون . المسؤولين

  .  على زمالئهم اللبنانيين، فأسعدوهم وشجعوهم على االستمرار في الطريق ذاتهبخطورة الحالة اللبنانية

  .أولوية أكيدة" ميثاق بيروت"في هذا السياق، يكتسب إطالق مسيرة التشاور والمفاضلة والتفاوض الهادفة إلى بلوغ 

وكأنه عاد إلى مرحلة نهاية في عودة إلى التساؤل الذي بدأ به النص، يبدو أن الجواب األصح يكون أن لبنان يبدو 
كأن اتفاق الطائف لم . الثمانينيات عندما اصطدم تعايش الميليشيات الطائفية باستحالة انتخاب رئيس جديد للجمهورية

لكن المشكلة انتقلت إلى مجلس . يكن إال استراحة، ولم يكن تركيزه على تقليص صالحيات هذا الموقع الرمزي صدفة
ج المتاحة اليوم ما دامت الصيغ التوافقية تعني في الواقع تضييق مجال قرار السلطة ما هي المخار. الوزراء

  : المؤسسية؟ يمكن التعرف إلى ثالث أو أربع
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حكَم مفروض مقبول، يستعيد : إبقاء النهج القائم بشرط تدعيمه بواحد على األقل من المنشطين المعروفين 
لبية السياسيين يترحمون على أيام ما قبل التمديد وما قبل والالفت أن غا(الدور الذي كانت سوريا تلعبه 

، وجرعة من المكاسب والمنافع تسهل الحلول الرضائية، استلهاما من الدور الذي كان يؤديه )بشار األسد
  رفيق الحريري،

ر تنظيم الصيغة الكونفدرالية لنظام الطائف بوضع ترسيم أوضح للحدود السوسيولوجية أو الجغرافية أو غي 
  ،"دون الدولة"، وبتفصيل ما يعود للسلطة المركزية وما يعود للسلطات "دون الدولة"ذلك للسلطات 

فرض نظام مؤسسي يرمي إلى تفكيك طغيان التجمعات السياسية ذات القواعد والجمهور الطائفي، وال سيما  
 ...من خالل قانون االنتخاب وقانون األحزاب قوانين الصحافة واإلعالم

  تغييرحظوظ ال

تشكل اإلجراءات المقترحة تغييرا جذريا على الصعيد االقتصادي، تغييرا للنموذج، وقد يترتب عليها تغييرات كبيرة 
  .في لبنانوالسياسية في البنية االجتماعية 

من المرجح أن هذه الصحوة ما كان لها أن . من هنا تكتسب الصحوة الديمقراطية خالل األشهر األخيرة أهمية خاصة
كما يجب . لكن يجب السهر على أال تهبط العزائم. صل بالزخم الذي ميزها لوال الدعم الذي وفرته الضغوط الدوليةتح

السهر على أال تنتهي تدخالت الدول األجنبية ودعواتها المتكررة لإلصالح، في الواقع، إلى تحقيق عدد من الشروط 
استراتيجيتها اإلقليمية، أو إلى تظهير بعض الحاالت اإلعالمية السياسية أو األمنية التي تعتبرها محورية على صعيد 

  . التي تكتسب أهميتها من تأثيرها على ساحات السياسة الداخلية للدول

قد تدفع تعقيدات الساحة السياسية اللبنانية، بالتوازي مع انكشاف حجم المخاطر المالية القائمة، تدريجا، إلى حالة يبقى 
نانيون يعتمدون على االلتزام الكامل للدول األجنبية بينما تسعى هذه األخيرة للتخلص من التبعات فيها المسؤولون اللب

  .وعندها قد تنتهي األمور، بحكم الواقع، إلى تجديد النموذج القائم بصفته أهون الشرور. الثقيلة لإلدارة المباشرة

. يتوقف إطالق هذه اآللية على اللبنانيين أنفسهم.  حيويةلبناني أهمية" ميثاق اقتصادي واجتماعي"لذا تكتسب آلية بلورة 
علما أن حظوظ نجاح اللبنانيين تزداد بشكل . ويفترض بالقوى الخارجية أن تشجع اللبنانيين على سلوك هذا النهج

  .هاملحوظ إذا تركز الدعم الخارجي على تلطيف أثمان المرحلة االنتقالية ومخاطر

االرتفاع المرجح جدا في الضغط الضريبي : القتصادية أن يستفيد من فرصة مزدوجةيمكن للتغيير في السياسات ا
، إال إذا ابتلعت هذه األموال في بالوع ما يسمى ١-والقدوم المرجح أيضا لتمويل خارجي بمناسبة مؤتمر بيروت

نظام المعوق السائد مرة فال يكون لها من نتيجة، في أحسن حال، سوى إطالة أمد ال" المديونية العامةإعادة هيكلة "
ولكن، إذا استخدمتا معا، يمكن لهاتين الرافعتين أن تفتحا الباب على خيارات متعددة بنتيجة القدرة على . أخرى

 . معا) الضرائب(والكوابح ) القروض( السرعة تياستعمال دواس

ا بسلسلة من المفاوضات ولكن ذلك يضاعف الحاجة إلى مقود لتوجيه البلد ولنقلها من توازن إلى آخر، مرور
وهي . وال بد أيضا من خريطة تسمح بتحديد الموقع الحالي وبتحديد نقطة الهدف. والمفاضالت االجتماعية والسياسية

  .ضرورية كذلك لقياس المسافات والستباق الممرات غير النافذة والعقبات والسهول المنبطحة

  .ينطموح هذا الكتاب أن يوفر الخارطة وأن يلهم السائق
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