
 

  انيةـالجمهورية اللبن
  مجلس اإلنماء واإلعمار

  
  
  
  
  
  
  
  

   رؤية للتجهيزات وللخدمات العامةنحو
   سنة١٥ إلى ١٠في أفق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )IAURIF ( ياوريف– )CNBureau (.م.م.ش .بي.إن.سي –) شاعر ومشاركوه(دار الهندسة 
  

  ٢٠٠٥ كانون أولبيروت، 



 التقرير الرئيسي    ٢٠٠٩-٢٠٠٦البرنامح التنموي 

L0538-RPT-PM-02 REV.A    ٢/161  



 التقرير الرئيسي    ٢٠٠٩-٢٠٠٦البرنامح التنموي 

L0538-RPT-PM-02 REV.A    ٣/161  

 الفهرس
  

 ٩...............................................الحاجة إلى البرمجة زادت إلحاحا  مع االنتقال من اإلعمار إلى اإلنماء ١١١
 ٩...................................................................أسباب وظروف إنشاء مجلس اإلنماء واإلعمار ١,١
 ١٠............................................................................................تجربة التخطيط والبرمجة 2.1

 ١٠...................................................................."استلحاقا"اإلعمار والتعامل معه بوصفه  ١,٢,١
 ١٠....................................................................................................ملفات اإلعمار ٢,٢,١
 ١١...............................................................................................اإلعمار والتغيرات ٣,٢,١
 ١٢.............................................................................١٩٩٠برامج إعادة اإلعمار منذ  ٤,٢,١
 ١٥..................................................................................مقارنة بين البرمجة والتنفيذال ٥,٢,١
 ١٦.......................................................................البرمجة باعتبارها عمالً من الكماليات ٦,٢,١

 ١٧..................................................................أطر العمل والمقاربات الحالية: االستثمار العام ٣,١
 ١٧...........................................................التصور المحاسبي المرتبك لالستثمارات العامة ١,٣,١
 ١٨...........................................مجلس اإلنماء واإلعمار بوصفه هيئة عملت خارج الموازنة ٢,٣,١
 ١٩............................................................................البرنامج باعتباره الئحة للمشاريع ٣,٣,١
 ٢٠................................................................صيغة ظهور المشاريع وتراكمها وتطورها ٤,٣,١
 ٢٠..............................................................................الصيغة الفعلية الختيار المشاريع ٥,٣,١
 ٢٢.........................................................................................مسألة التمويل الخارجي ٦,٣,١
 ٢٥....................................................)٢٠٠٤ صيف(البرنامج األخير لالستثمارات العامة  ٧,٣,١

 ٢٧.......................................................................................المفاعيل السلبية للنهج المعتمد ٤,١
 ٢٧.............................................عدم القدرة على الرؤية والتشتت في مسار اتخاذ القرارات ١,٤,١
 ٢٩................................................................................تراكم القروض غير المسحوبة ٢,٤,١
 ٣٠................................................................بعض التجهيزات قليلة الفائدة أو بحالة سيئة ٣,٤,١
 ٣٠...............................................خطر االنخفاض الملحوظ للتغطية وجودة الخدمات العامة ٤,٤,١
 ٣١................................................النتائج السياسية السلبية على موقع الدولة والخدمة العامة ٥,٤,١

 ٣٢.......................................................................................................معطيات مستجدة ٥,١
 ٣٢..................................................................................ظروف مختلفة وأشد صعوبة ١,٥,١
 ٣٤..............................................................................................فرص جديدة تتشكّل ٢,٥,١

 ٣٥...........................................................................................االقتصاد اللبناني، اإلنماء المعطل ٢٢٢
 ٣٥...............................................................................اإلعمار واالقتصاد: الحدس الخاطئ ١,٢

 ٣٥..............................................................................................مرحلة االقتصاديين ١,١,٢
 ٣٧.......................................................اإلطار العام للمودلة والتصورات الماكرواقتصادية ٢,١,٢
 ٣٨.............................................................بين التوقّعات والوقائع: اقتصاد إعادة اإلعمار ٣,١,٢
 ٤٣............................................، بعد مضي عشر سنوات"٢٠٠٠أفق "خطة : المالية العامة ٤,١,٢

 ٤٧..........................فائض في الرساميل وعجز في النمو:  اللبناني" للنموذج" النتائج غير المتوقعة  2.2
 ٤٧................................................................................................خصائص النموذج ١,٢,٢
 ٤٩..............................المفاعيل على االقتصاد،  االختالالت في األسعار واألنشطة والمداخيل ٢,٢,٢
 ٥٠...................................................إعادة التوزيع والهدر والفساد: التأثيرات على المجتمع ٣,٢,٢
 ٥٠............................................................................................صيغة اإلدارة الحالية ٤,٢,٢
 ٥٢........................................................................اكرواقتصادي واالرتقاباتالتأطير الم ٥,٢,٢

 ٥٤...................................................................عمل محكوم أو رافعة التصحيح: اإلنفاق العام ٣,٢
 ٥٤.....................................................................................البنية العامة للنفقات العامة ١,٣,٢
 ٦٠..............................................................نفقات ضعيفة للتجهيز ونفقات بخسة للصيانة ٢,٣,٢
 ٦٢...............................................................نفقات اجتماعية، عامة وخاصة، مرهقة جداً ٣,٣,٢
 ٦٤...................................................................اإلنفاق على التجهيزات العامة ومخزونها ٤,٣,٢
 ٦٦...........................................الخصائص اللبنانية في مجال االستثمار والنفقات االجتماعية ٥,٣,٢

 ٦٨............................................................................................االستثمار العام، وظائف ومفاعيل ٣٣٣
 ٦٨...................................................................الخدمة العامة، رأس المال العام، التدخّل العام 1.3

 ٦٨...................................................................... سوقمبررات التدخل العام في اقتصاد ١,١,٣
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 ٦٩.....................................................................آليات اختيار النفقات للخدمات الجماعية ٢,١,٣
 ٧٠...........................تشابك عرض السلع العامة من قبل القطاع العام ومن قبل القطاع الخاص ٣,١,٣

 ٧٣..............................................خصوصيات وصعوبات فهم االستثمار العام ورأس المال العام ٢,٣
 ٧٣.........................................................................الفرق بين البنية التحتية ورأس المال ١,٢,٣
 ٧٥........................................................................................إنتاجية رأس المال العام ٢,٢,٣
 ٧٧........................................................اإلنتاجية والفعالية، الصيانة أم استثمارات جديدة ؟ ٣,٢,٣
 ٨٠............................................................................................تجربة تقييم المشاريع ٤,٢,٣
 ٨٣..........................................مفاعيل العتبة ومفاعيل الشبكة: عدم التواصل في دالة اإلنتاج ٥,٢,٣

 ٨٤..................................................................لنفقات العامة االستثماريةالدينامية االقتصادية ل ٣,٣
 ٨٤..........................................................................المفاعيل العامة للنفقات االستثمارية ١,٣,٣
 ٨٥........................................................مفاعيل اإلنفاق االستثماري والتشغيلي على الطلب ٢,٣,٣
 ٨٦................................................................................تأثيرات االستثمار على اإلنتاج ٣,٣,٣
 ٨٧..............................................................مفاعيل تغطية كلفة االستثمار والخدمة العامة ٤,٣,٣
 ٨٨............................................................................الخدمة العامة والمفاعيل الخارجية ٥,٣,٣
 ٨٩....................................................................مفاعيل إعادة التوزيع، المساواة والفعالية ٦,٣,٣

 ٩٠............................................................نامية المجالية لنفقات االستثمار وأشكال العمرانالدي ٤,٣
 ٩١.................................................................................المقومات والمخاطر المناطقية ١,٤,٣
 ٩١............................................................. للطلبتلبية الحاجات المشروعة أو االستجابة ٢,٤,٣
 ٩٢...................................هيكلة المجال، واألعمال ذات التأثير المؤجل على العرض والطلب ٣,٤,٣
 ٩٣.......................................................................تخصيص األرباح والتكاليف الجماعية ٤,٤,٣
 ٩٤.............................................................المكانة الملتبسة للعقار في فترة إعادة اإلعمار ٥,٤,٣
 ٩٤..........................................................................مثال التمدين من خالل نخر المحيط ٦,٤,٣
 ٩٥..............................................................فائض اإلنتاج اإلنشائي ال بل والعقاري أيضا ٧,٤,٣

 ٩٦..............................................................................................خالصات من أجل لبنان ٥,٣
 ٩٦..........................................................................................ةاالعتبارات االقتصادي ١,٥,٣
 ٩٧.............................................................................خالصات متعلقة بسياسة التجهيز ٢,٥,٣

 ٩٩.............................................................................المقاربة الجديدة،  التعاريف والمنهجية العامة ٤٤٤
 ٩٩...............................................................................................تحديد وظيفي للمشاريع ١,٤

 ٩٩................................................................................"البرنامج"و" المشروع"تعريف  ١,١,٤
 ١٠٠................................................................................................تراتبية األهداف ٢,١,٤
 ١٠١.................................................................................................دورة المشروع ٣,١,٤
 ١٠١.......................................................................................مخاطر فشل المشروع ٤,١,٤
 ١٠٣....................................................................ات والقطاعات الفرعيةتعريف القطاع ٥,١,٤

 ١٠٣.....................................................................................رؤية إجمالية ألداء القطاعات ٢,٤
 ١٠٥.......................................................................................القراءة االقتصادية للمحدات 3.4

 ١٠٥......................................................................ضرورة أخذ المحدات بعين االعتبار 1.3.4
 ١٠٦.............................................والمراجع التي ينطلق منها تحديد السقوف المالية لإلنفاق ٢,٣,٤
 ١٠٨...............................................الصيغ المألوفة المستخدمة للتعبير عن المحدات المالية ٣,٣,٤
 ١٠٩.........................................................................................حدود المقاربة المالية ٤,٣,٤
 ١١١.......................................................................ادية و البعد الزمنيالمقاربة االقتص ٥,٣,٤
 ١١٢........................................................اإلدارة المشتركة للمتطلبات االقتصادية والمالية ٦,٣,٤
 ١١٤......................................................ية؟أية نفقات يمكن أو يجب تخفيضها بصورة أول ٧,٣,٤

 ١١٥....................................................................................آلية تخطيط متداخلة ومتحركة ٤,٤
 ١١٧............. سنة٣٠ و٢٥الخطة الشاملة لترتيب األراضي بين : التخطيط على المدى الطويل ١,٤,٤
 ١١٧....................................... سنة١٥ و ١٠الرؤية ما بين : التخطيط على المدى المتوسط ٢,٤,٤
 ١١٧............................................................................. سنوات٥ إلى ٣من : البرمجة ٣,٤,٤
 ١١٧...............................................................................سنة بعد سنة: وضع الموازنة ٤,٤,٤

 ١١٨...........................................................الخطة الشاملة لترتيب األراضي اللبنانية: المرجع ٥,٤
 ١١٨............................)SDATL(األهداف العامة للخطة الشاملة لترتيب األراضي اللبنانية  ١,٥,٤
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 ١١٩...بشكل خطوط عمل) SDATL(ترجمة توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي اللبنانية  ٢,٥,٤
 ١٢٠...........................................................................المقاربة الجديدة  إجراءات التطبيق القطاعي ٥٥٥

 ١٢٠.........................................................................القطاعات والقطاعات الفرعية المعتمدة ١,٥
 ١٢٢........................................................................................لمؤسسية والتقنيةالمقاربة ا ٢,٥

 ١٢٢.....................................................................تحديد مسؤوليات الدولة في كل قطاع ١,٢,٥
 ١٢٣.................................................................................الخيارات الفنية تعظيم منافع ٢,٢,٥
 ١٢٤..............................................................................اختيار أنماط التنفيذ المؤسسية ٣,٢,٥

 ١٢٥....................................................................................المقاربة االقتصادية والقطاعية ٣,٥
 ١٢٥...........................................................ية والكفاية في اإلنتاج وفي تأدية الخدمةالفعال ١,٣,٥
 ١٢٧.....................................اآلثار االقتصادية من خالل مفاعيل النفقات العامة على الطلب ٢,٣,٥
 ١٢٨...................................االقتصادية المترتبة على إنتاج عرض الخدمات العامةالتأثيرات  ٣,٣,٥
 ١٢٩..........................تأثيرات المفاعيل الخارجية المترتبة على إنتاج الخدمات العامة وتأديتها ٤,٣,٥

 ١٢٩.....................................................................................المقاربة االجتماعية والمكانية ٤,٥
 ١٣٠................................................الطاقات والمخاطر المناطقية، اعتبارات حول العرض ١,٤,٥
 ١٣٠........................................................وسياسة إعادة التوزيعتلبية الحاجات المشروعة  ٢,٤,٥
 ١٣١................................هيكلة المجال، واألعمال ذات التأثير المؤجل على العرض والطلب ٣,٤,٥

 ١٣٢.................................................................. سنة١٥-١٠الخطوط العريضة للرؤية  على مدى  ٦٦٦
 ١٣٢...............................................................عرض معياري موحد ألحوال الخدمات العامة ١,٦
 ١٣٢..................................................................................................نبذة عن القطاعات ٢,٦

 ١٣٢...............................................................................................التجهيز العقاري ١,٢,٦
 ١٣٥....................................................................................................قطاع الطاقة ٢,٢,٦
 ١٣٧..............................................................................................قطاع االتصاالت ٣,٢,٦
 ١٣٩......................................................................................................قطاع النقل ٤,٢,٦
 ١٤١...................................................................................................قطاع التربية ٥,٢,٦
 ١٤٤...................................................................................................قطاع الصحة ٦,٢,٦
 ١٤٦.....................................................................................................قطاع المياه ٧,٢,٦
 ١٤٩........................................................................................قطاع النفايات الصلبة ٨,٢,٦

 ١٥١..........................................................................................................المفاضالت الكبرى ٧٧٧
 ١٥١..................................................................................المفاضالت المؤسساتية والتقنية ١,٧

 ١٥١...................................المفاضلة بين دور رديف غير محدود ودور نظامي محدد للدولة ١,١,٧
 ١٥٢.......................المفاضالت بين العمل على تعزيز الموارد والعمل على تكثيف استخدامها ٢,١,٧
 ١٥٢...................................................المفاضالت بين أدور القطاع العام والقطاع الخاص ٣,١,٧
 ١٥٣......................................................................المفاضلة بين المركزية والالمركزية ٤,١,٧

 ١٥٣...............................................................................المفاضالت االقتصادية والقطاعية ٢,٧
 ١٥٣.................................................................................. والرفاهالمفاضلة بين النمو ١,٢,٧
 ١٥٤.......................................نفقات االستثمار والصيانة: المفاضلة في ظل أجواء التقشّف  ٢,٢,٧
 ١٥٦...................... السوق العقارية بالمنشطاتالمفاضلة بين استعادة المفاعيل الخارجية وحقن ٣,٢,٧

 ١٥٧................................................................................المفاضالت االجتماعية والمجالية ٣,٧
 ١٥٧.........................دمات العامةإعالن هوية المستفيدين ودور الخ: مفاضالت إعادة التوزيع ١,٣,٧
 ١٥٧.......................................................المفاضلة بين البعثرة في توزيع اإلنفاق وتركيزه ٢,٣,٧
 ١٥٧...........................................كليةالمفاضالت بين تلبية الحاجات المحددة والتوقعات الهي ٣,٣,٧

 ١٥٨....................................................................النتائج العملية واألعمال الهيكلية المرغوبة ٤,٧
 ١٥٨....................................................تحديد شروط قيام مجلس اإلنماء واإلعمار بوظائفه ١,٤,٧
 ١٥٨....................................................تحسين جودة الخدمات العامة وضبط مدى تغطيتها ٢,٤,٧
 ١٥٩...............................................................................إنشاء هيئات التنمية المناطقية 3.4.7
 ١٥٩.................................................................اإلعالن عن آليات الدعم وإعادة التوزيع ٤,٤,٧
 ١٦٠.............................................النتائج المترتبة على صعيدي جمع المعلومات ومعالجتها ٥,٤,٧
 ١٦٠...................................................النتائج على صعيد إعادة تخصيص التمويل المتوفر ٦,٤,٧
 ١٦١.................................................................................................................................فريق العمل
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  الئحة الرسوم
 ٤٢....................................................................................الت والموارد في لبنانتوازنات االستعما: 1 رسم
 ٤٦.....................................................................الناتج المحلي القائم والدين بين التقديرات والوقائع:  2 رسم
 ٤٦...........................................................................رات والوقائعالمداخيل واإلنفاق العام بين التقدي: 3 رسم
 ٦٠..............................................................................................السالسل الممثلة لالستثمار العام: 4 رسم

 ٦١.............................................................................................تطور النفقات العامة االستثمارية: 5رسم 
 ٦٥.................................................................................................تطور مخزون رأس المال العام: 6رسم

 ٦٦.......................٢٠٠٤ – ١٩٦٧نسب االستثمارات العامة القائمة والصافية على الناتج المحلي القائم، : 7رسم 
 ٧٥..............................................................................................مستوى التجهيز ومستوى الدخل: 8 رسم
 ٧٨..........................................................٢٠٠٣ريوخا، : تأثير تغييرات فعالية البنى التحتية، المصدر: 9 رسم
 ٨٥..................................................................................المفاعيل االقتصادية لالستثمارات العامة: 10 رسم
 ٩٥........................................................................النمط المتراص والنمط الشبكي للعمران المديني: 11 رسم
 ١٠٢................................................................................كمن الخطأ في المشاريع والبرامجأين ي: 12 رسم
 في الدول النامية، المعدل ١٩٩٧ و١٩٧٣نسب النفقات الترسملية الحكومية إلى الناتج المحلي بين : 13 رسم

 ١٠٩..........................................................................................................الوسطي واالنحراف المعياري
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 ئحة الجداولال

  

 ١٤....................................)٢٠٠٣بماليين الدوالرات الثابتة بقدرة شراء عام (تاريخ تصورات التجهيز : 1 جدول
 ١٥................................................................................................ذالمقارنة بين البرامج والتنفي: 2 جدول
 ٢٤.......................................................................................................مصادر تمويل القطاعات: 3 جدول
 ٢٦.....................................................................٢٠٠٩ و ٢٠٠٤تمويل االستثمار العام بين سنتي : 4 جدول
 ٢٩.........................................................................................استخدام القروض بحسب مصادرها: 5 جدول
 ٣١................................................................................................مقياس جودة اإلدارة في لبنان: 6 جدول
 ٣٦............................................................................١٩٩٢ النقدية والمالية للعام مفاعيل التقلبات: 7 جدول
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  . سنة١٥-١٠للبنان في أفق " رؤية التنمية"تقديم  إلى يهدف هذا التقرير

توافق العمل على تحضير هذا التقرير مع حصول تحول في عمل مجلس اإلنماء واإلعمـار،                
وهو يمثل بحد ذاته تمرينا منهجيا ذا أهمية كبرى ألنه تم بالتعاون الوثيـق بـين االستـشاري          

، وفريق عمـل    )وإياوريف."  م.م.سي إن بيرو، ش   " شاعر ومشاركوه، و   - دار الهندسة  تجمع(
ال شك أن معلومات كثيرة مـا زالـت         ). CDR-MSC(المجلس وفريق عمل االتحاد األوروبي      

االرتقابيـة  ) modélisation(ناقصة وال بد منها للقيام بالتقديرات الكميـة وبأعمـال المودلـة             
لحصول عليها أن ترسم قنوات جمعها ومعالجتها لكن ذلك يـستدعي           وسوف يتطلب ا  . المبتغاة

لكـن  . يوضح هذا التقرير طبيعة المعلومات المطلوبة ويشرح منفعتها وتطبيقاتها . أوال تحديدها 
نهاياته على أساس    إلى   غياب المعلومات أو النقص في دقّتها لم يمنعا من دفع التمرين المنهجي           

 .االكتفاء بتقديرات منطقية
هذا التقرير موجه أوالً لإلدارات الرسمية بهدف تزويدها بصورة مترابطة ومنطقية إلمكانيات             

وكلما دعت الحاجـة، تـم      .  سنة ١٥ إلى   ١٠المتاحة للتجهيز ولتأدية الخدمات العامة عند أفق        
تظهير الخيارات اإلستراتيجية المتعلقة بكل من القطاعات، مع منافعها وتكاليفها، على أمـل أن       

سمح مناقشة هذه الخيارات لمختلف اإلدارات أن تحدد سياساتها القطاعية ألن تمارين البرمجة             ت
فالمجلس . التي يقوم بها مجلس اإلنماء واإلعمار تفقد معناها في غياب سياسات قطاعية محددة            

مسؤول عن التجانس اإلجمالي لعملية التجهيز العام لكنه ال يحل محل الوزارات فـي تحديـد                
 .تها الخاصة، وإن كان له من دور فهو ال يتخطى مسؤولية تقديم األطروحاتتوجها

الحكومة اللبنانية لطرح مجموعة من الخيارات المؤسسية عليهـا فـي            إلى   يتوجه التقرير ثانياً   
النـواب   إلى   لكنه يوجه أيضا  . مجال تأدية الخدمات العامة مع تظهير منافع وتكاليف كل منها         

وإلى مختلف األطراف االقتصادية واالجتماعية وإلى مؤسـسات المجتمـع          والممثلين المحليين   
 .المدني بغية إثارة حوار ذي أهمية وطنية

المؤسسات الدولية وإلى الدول الصديقة لتقديم رؤية مترابطـة لـسياسة            إلى   وهو يتوجه أخيراً   
قبة لمناقـشة   وهذه الوجهة تكتسب أهمية خاصة في سياق االجتماعات المرت        , التجهيز في لبنان  

 .األوضاع االقتصادية والمالية في لبنان ولوضع برنامج دولي لمساعدته
 : فصول وملحقات٧يتضمن التقرير 

 اإلنماء إلى البرمجة زادت إلحاحا  مع االنتقال من اإلعمار إلى الحاجة .١
 االقتصاد اللبناني، اإلنماء المعطل .٢
 االستثمار العام، وظائف ومفاعيل .٣
   التعاريف والمنهجية العامةالمقاربة الجديدة، .٤
 المقاربة الجديدة  إجراءات التطبيق القطاعي .٥
  سنة١٥-١٠الخطوط العريضة للرؤية  على مدى  .٦
 المفاضالت الكبرى .٧

  .وتتضمن الملحقات التقارير القطاعية
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 البرمجة زادت إلحاحا  إلى الحاجة   ١١١
  اإلنماء  إلى مع االنتقال من اإلعمار

هيئـة  الار التي لعب خاللها مجلس اإلنماء واإلعمار دورا محوريا بـصفته            خرج لبنان من حقبة اإلعم    
هـذا التحـدي فـي ظـل        لكن البلد يواجه    . وأصبح التحدي اليوم هو تحدي التنمية     .  الرئيسة تنفيذيةال

ية ومالية شديدة، مما يحتم مقاربة جديدة في مجال السياسيات المعتمدة، حيث تكتسب             اقتصادصعوبات  
 يـنظم مجلـس اإلنمـاء       أنوينبغي  . ط والبرمجة، على وجه الخصوص، أهمية حاسمة      وظائف التخطي 

  . بالشكل المطلوبيمكنه من أداء هذه الوظائف واإلعمار ذاته على نحو

  أسباب وظروف إنشاء مجلس اإلنماء واإلعمار ١,١

  : نتيجة تقاطع سببين رئيسيين١٩٧٧أنشئ مجلس اإلنماء واإلعمار في صيغته األساسية سنة 
أشار إليها عدد مـن وزراء      وقد  فترة ما قبل الحرب،      إلى   تبط السبب األول باعتبارات تعود    ير 

يتعلق هذا السبب بطبيعة أعمال التصميم، التي هي أعمال طويلة األمد           . التصميم في ذلك الحين   
ضرورة بان يعهد   بالتالي  كان هناك   و. المسؤولين عنها فريق  وتتطلّب استمرارية على مستوى     

 ال تقل والية إدارته عن خمس سنوات، ال أن يعهد بها          " مجلس للتصميم "األعمال لنوع من    بهذه  
 .وزراء سياسيين يتبدلون مع تبدل الحكومات، بمعدل حكومة كل ثمانية أشهرإلى 

 ارتبط بقـرار للقمـة العربيـة بلحـظ          ،أما السبب الثاني، فقد كان، على العكس، سبباً ظرفياً         
وقد أنيط أمر تنسيق هـذه المـساعدات        . ار لبنان بعد سنتين من الحرب     مساعدات إلعادة إعم  

أبدى مسؤولو الصندوق رغبتهم    ). AFESD(ية  جتماعية واال قتصادبالصندوق العربي للتنمية اال   
وقـد تـم، فـي هـذا        . في حصر تعاملهم مع جهاز لبناني مركزي وليس مع وزارات متعددة          

اعتماد إجراءات حديثة لتلزيم عقود األشغال العامة،       السياق، تفويض مجلس اإلنماء واإلعمار ب     
 . مستوحاة من النماذج المماثلة لدى المؤسسات المالية الدولية

كما جاءت هذه   . إنشائهلتعكس مباشرةً السببين اللذين كانا وراء       " مجلس اإلنماء واإلعمار  "جاءت تسمية   
، )IBRD(ية البنك الدولي لإلنـشاء والتعميـر        صدى لتسم لتشكّل  التسمية أيضاً، أقله باللغات األجنبية،      

وهي تسمية يمكن ترجمتها اليوم، تماشيا مع المصطلحات التي باتت رائجة، البنك الـدولي لإلعمـار                
  .واإلنماء

 مهـام   إلقـاء  النصوص التأسيسية والروحية التي كانت سائدة في تلك المرحلة لم تكن تتوخى              أنغير  
 مـن المرسـوم     ٥وقد نـصت صـراحةً المـادة        .  اإلنماء واإلعمار  التنفيذ المباشر على عاتق مجلس    

التشريعي القاضي بإنشاء مجلس اإلنماء واإلعمار على أن تتم أعمـال التنفيـذ مـن خـالل اإلدارات                  
 منحت مجلس اإلنماء واإلعمار أيضاً صالحية إنـشاء هيئـات           أنهاكما  . والمؤسسات العامة والبلديات  

المشاريع الكبرى ومجلـس    (المجلسين التنفيذيين   الوزارات و ة، إذا تبين عجز     تنفيذية جديدة، لدى الحاج   
  . عن تلبية مستلزمات التنفيذ) مدينة بيروت

 إلـى   فقد وجد مجلس اإلنماء واإلعمار نفسه تـدريجياً مـضطراً         . لكن الواقع أتى مختلفا بعض الشيء     
ت في هـذا االتجـاه علـى المرسـوم           إدخال تعديال  ١٩٨٣وجرى في العام    . االهتمام بتنفيذ المشاريع  

 واألجورساهم الشلل الفعلي لإلدارة العامة وانهيار مستوى الرواتب         قد  و. شتراعي المتعلق بالمجلس  اال
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في تحويل الميزات الوظيفية التي كان يتمتع بها مجلس اإلنماء          خالل عقد الثمانينيات    الحقيقية للموظفين   
.  مقارنة مع بـاقي اإلدارات العامـة  يةموئل لإلنتاج إلى لتحول أتاحت له ا،مصادر منعة  إلى   واإلعمار

المجلس الذي راحت مهامه التنفيذيـة تطغـى         إلى   وأخذت بعض مسؤوليات الوزارات تتحول تدريجياً     
  . على مهامه األساسية

قر دمج المجلسين التنفيـذيين المـذكورين        ليكرس هذا التطور نهائيا، حيث أُ      ٢٠٠٠وأتى قانون العام    
 . في مجلس اإلنماء واإلعمارعالهأ

 تجربة التخطيط والبرمجة ٢,١

  "استلحاقا"اإلعمار والتعامل معه بوصفه  ١,٢,١

  . كان يبدو من الطبيعي أن تساهم الدول العربية في تحمل كلفة إعادة إعمار البلد عند توقّف الحرب
، في توزيع األدوار في     وكان يبدو مشروعا أيضا للبنان أن يستعيد المكانة التي كان يحتلها قبل الحرب            

  .يةقتصادالمنطقة، أقلّها األدوار اال
ذهب إلـى   البعض أني اللبناني قبل الحرب، حتى قتصادي واالجتماعلم تكن االنتقادات توفر النظام اال     

سنوات من التدمير، وعلـى     به  أثخنته  على الرغم مما    لكن هذا النظام ذاته،     . اندالعهاية   مسؤول تحميله
شكل نوع من اإلجماع على اعتباره مرجعية طبيعية، ال بد من           له من تشوهات عميقة، تَ    الرغم مما طاو  

، قـد أخـذا    المطلقالتأييدموقف  و  المطلق النقدموقف  الموقفين،  كال  من غير المؤكد أن     و. إليهاالعودة  
  .فعال بعين االعتبار حقيقة هذا النموذج

في . الزمة الستلحاق ما تم تفويته بسبب الحرب      يين بصورة خاصة على المهل ال     قتصادتركزت آراء اال  
يين اللبنـانيين القيـام     قتصادمجموعة من اال  ) UNDP( كلف برنامج األمم المتحدة للتنمية       ١٩٩١العام  

 ١٩٨٩وقد جرى الحقاً القيام بالتقدير عينه بالنـسبة للعـامين        . ١٩٨٨بتقدير للناتج المحلي القائم للعام      
الناجم عـن الحـرب     " التأخر"هذه التقديرات توفير أساس الحتساب      وكان القصد من وضع     . ١٩٩٠و

  .والخسائر المتراكمة
الذهن أن استثناء نفقات مجلس اإلنماء واإلعمار من الموازنة العمومية قد أتى ضمن              إلى   ويتبادر فورا 

ـ اً ا هذا السياق، إذ أن منطق االستلحاق يفترض أن يكون الجهد المبذول في هذا المضمار جهد               اً تثنائيس
  .اًمؤقتو

 عنصري التمويل والتنفيذ معاً وضغط إعـادة        تالقيأما على صعيد مجلس اإلنماء واإلعمار، فقد أدى         
 إلـى   انتقال الوظائف المتكاملة للتصميم والدراسـات      إلى    وإلحاح السلطة السياسية   اإلعمار واالستلحاق 

  .المرتبة الثانية

  ملفات اإلعمار ٢,٢,١

يـضاً  أصر في إعادة بناء التجهيزات المتضررة فقط، بل كانـت تـشمل             لم تكن فكرة االستلحاق تنح    
  .المقررة سابقاً أو تعويض الوقت الضائع في تنفيذ المشاريع المدروسة

 النظر في الخيـارات     إعادة التفكير بالمشاريع ذاتها وال      إعادة إلى   وفي كلتي الحالتين لم تكن ثمة حاجة      
  .ول وتائر التنفيذفالموضوع تمحور ح. األساسيةالقطاعية 

 تسمح الظروف   أن يأمل   ١٩٩٠بقي مجلس اإلنماء واإلعمار منذ نشوئه وحتى نهاية المعارك في العام            
فلـم  . ، ولم يكن يساوره الشك في حتمية انطالق هـذه الورشـة           اإلعمار إعادةبانطالقة قريبة لورشة    
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" ق العربي إلعادة إعمار لبنان    الصندو"يتوقّف عن المحافظة على ملفات اإلعمار جاهزة لعرضها على          
  .بإنشائهالذي وعدت القمم العربية 

عة ومشلولة طيلة هذه الفترة باستثناء فاصل زمنـي          مشلّ اإلدارةماذا كانت تتضمن هذه الملفات ؟ كانت        
 المتعلقة بوسـط بيـروت ومحيطهـا        األعمال، حيث أبرزت بعض     ١٩٨٤ و ١٩٨٣قصير في العامين    

كانت ملفات مجلس اإلنماء واإلعمار     . جي منظم بقي، لألسف، دون متابعة     وضواحيها بداية تحرك منه   
أعمال الترميم لألضرار الناجمـة عـن الحـرب         : تضم في الئحة واحدة نوعين مختلفين من األشغال       

مسوحات متتالية لهذه األضرار تتفاوت دقة ومصداقية، من جهـة،           إلى   المتواصلة، والتي كانت تستند   
  . منذ ما قبل الحرب، من جهة أخرىاالنتظارقيد  بقيتوجردة مشاريع 

  اإلعمار والتغيرات  ٣,٢,١

 مجلـس اإلنمـاء     أنـشئ ، حين   ١٩٧٧طبيعية في العام    تبدو  إذا كانت المقاربة القائمة على االستلحاق       
ن تبريراتها أصبحت أقّل وضـوحاً مـع اسـتدامة          إواإلعمار، أي بعد سنتين فقط من بدء األحداث، ف        

  .الحرب
  :توى الداخلي، ولّد مرور الزمن واستمرار الحرب ثالثة مفاعيلفعلى المس

مزيدا من الدمار، بالطبع؛ إذ استمرت أعمال العنف، وبقيت مراحل الهدنة واإلعمار قـصيرة،               
 ولم تكن الموارد العامة تكفي لتأمين الحد األدنى من الصيانة؛

 نسبي  توىسم على الحرب وعلى     شعبٍ اعتاد لدى  حياة  التغيرا في العالقات المجالية وفي نمط        
أمن وعلى بروز سلطات األمر الواقع؛ وقد طرأ على أماكن اإلقامة ومواضع النـشاط              من الال   

الوجود مركزيات جديدة بينمـا ضـعفت        إلى   ومقاصد التنقّل تغييرات جذرية ودائمة؛ وظهرت     
 أخرى قديمة؛

 منها واستنساخها في كل من      تفكيكا لمؤسسات الدولة المركزية سواء عن طريق تجزئة البعض         
من خـالل    أو   )الجامعة اللبنانية هي المثال األكثر وضوحاً في هذا المجال        (مناطق الميليشيات   

كانت محطات اإلذاعة والتلفزة أول المؤسسات التي       ( العامة الحصرية    االمتيازاتانتهاء بعض   
أخيراً من خالل تحويـل     أو   )تفككت ثم أخذت تفرخ وتتكاثر محطات اإلذاعة والتلفزة الحزبية        

بعض  إلى    ومراكز الجمارك باإلضافة   المرافئ(بعض المؤسسات العامة لخدمة أغراض فئوية       
 ). بعض التجهيزات أو الوزارات بحسب مواقعها وحتى أيضاً بعض المصالح المستقلة

 حقـل  حصل خالل فترة الحرب تقدم تكنولـوجي بـارز فـي   . لكن المحيط الخارجي كان يتبدل أيضاً  
المعلومات واالتصاالت، بصورة خاصة، وتغير المشهد العالمي بفعل التحوالت السياسية والمؤسـساتية   

  .التي رافقت انهيار النظام السوفياتي وازدهار السياسات الليبرالية
فقد تزامنت القفـزات المتتاليـة فـي        .  أن التغير األكثر دراماتيكية كان ذاك الذي جرى حول لبنان          إال

   :، إذ أنهوكان لهذا التزامن مفاعيل كبيرة.  النفط مع فترة الحربرأسعا
 . ضاعف حركة هجرة اللبنانيين نحو دول الخليج 
سمح للبنانيين باالستمرار في توفير أسباب معيشتهم على الرغم من الدمار ومن شلل الحركة،               
  .حافظت الليرة اللبنانية على قيمتهاف

ففي حـين   .  التبادل معها  إمكانيات لبنان بدول المحيط وعلى      أثّر بصورة جذرية على عالقات     
تـشهد تطـوراً    ) والدول العربية بشكل عام   (كان الدمار يتواصل في لبنان، كانت دول الخليج         

 . . . هائالً في التجهيزات ونمط العيش والقدرات المالية والعالقات مع بقية العالم
.  خطورة وديمومة للحرباألكثريشكل األثر على اإلطالق كن المادي لم ي وقد بينت التجربة أن الدمار

دمـج   إلى   كانت الصيغ التي تجري مناقشتها منذ مطلع الثمانينيات بغية وضع حد لألزمة ترمي أساسا             
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نيين، بتجاوز  امل، على الرغم من أنه عقد بين البر       ئف أيضاً ولم يسمح اتفاق الطا   . الميليشيات في الدولة  
  .تيت المؤسسي والعمليهذا اإلرث من التف

في بلد معين، إلى إفساح    مخزون التجهيزات   ألجزاء من   دمار  تؤدي الحروب عادة، بسبب ما تخلفه من        
 فـي األوقـات     تسريع عملية التحديث التي تكون    لووالخيارات التقنية   مراجعة بعض المشاريع    المجال ل 
 بنى تحتية فـي المدن ال تكون     يذ تجهيزات   تنفتسمح مثال ب  حاالت التدمير   ف( أكثر صعوبة وبطءاًً     العادية

كان من الممكن أيضاً أن تتناول إعـادة        ). ومنها المترو قابلة للتحقيق في زمن السلم دون كلفة باهظة،         
 من التعديالت التي أحدثتها الحرب المستمرة فـي مـستوى           لإلفادةالنظر بعض التوجهات البرنامجية،     

وجهم من الحرب كانوا على استعداد لتقبل مستوى مـن التقـشف            فاللبنانيون عند خر  (متطلبات السكان   
لكن األهم من كل ذلك كان مـن المرجـو أن تعيـر             ). النسبي بشرط أن يكون توزيعه عادال ومنظما      

ية والمؤسساتية في الـبالد،     جتماعمشاريع التجهيزات أهمية أكبر للتغيرات التي طرأت على اآلليات اال         
  .دية على صعيد المجتمع والدولةوأن تغلّب النزعات التوحي

بسبب ارتباطهـا   و.  على حاله  جاهزاً للتنفيذ يعتبر   في الواقع فان الجزء األساسي من المشاريع كان          أما
في مجـاالت عديـدة      تمال بل   . بلوائح ثابتة من المشاريع، لم تشهد رؤى األعمار إعادات نظر معمقة          

رب تحت حجـج وشـعارات مختلفـة، بـدءاً مـن             األوضاع التي أنتجتها الح    عززتاعتماد خيارات   
بقيـت الدراسـات    و. البحث عن التوازن في االعتمادات المخصصة      إلى   وصوالًالسياسية  البراغماتية  

مخطط النقل بين العـامين     (القطاعية  القطاعية تمثل حالة استثنائية، وحين تم وضع مثل هذه الدراسات           
بـصددها ال   أي قرار حكومي    تخذ  لم ي )  المدارس ، أو خطة تجميع   ، على سبيل المثال   ١٩٩٤ و ١٩٩٣

  .ر على الئحة المشاريع الموجودة سابقاًيثأتسلبا وال إيجابا فبقيت دون 
يعكس المخطط التوجيهي إلعادة إعمار الوسط التجاري لمدينة بيروت صورة هذه الفتـرة وروحيتهـا               

عادة بناء هذه المنطقة المنكوبة     إ إلى   ، يرمي ١٩٧٧ الذي ُأطلق في العام       األول كان المخطط . بوضوح
العمل في الطريق الساحلي الستكمال ربـط        إنجاز:  جميع الدراسات السابقة     ت فيه وقد ضمن . والمهدمة

حلقة الكورنيش حول المدينة، وتنفيذ خطوط السير الشعاعية الرئيسة الملحوظة في مخططات الطـرق              
 الصيفي  أحياء ترتيب   إعادةو،  )يق تحت السراي  شوارع جورج حداد، وفخر الدين، والطر     (في المدينة   

أوضاعها غير صحية منذ الستينات، وترميم المباني المصنّفة في األسـواق   وغلغول التي كانت تعتبر
  .القديمة

 في المناطق   األقلاحتواء العودة التلقائية للشاغلين، على      في حينه    الدولة حاولت    اإلشارة إلى أن  وتجدر  
  . المقررة منذ زمنٍ طويلاألعمالن الفرصة قد أصبحت سانحة لها لتنفيذ التي كانت تعتقد با

فالشاغلون .  قد تغير كثيراً   ١٩٨٣في عام   مجددا  مقارنةً مع هذه الفترة، كان الموقف عند حلول الهدوء          
ادت اعتكانت قد   أماكن أخرى وثبتوا أقدامهم فيها، والمدينة        إلى   القدامى للوسط التجاري كانوا قد انتقلوا     

، بل في خلـق     ة الشاغلين تأخير عود  إلى   على وضعها المقسم، ولم تعد المسألة بالتالي تتمثل في السعي         
ذلـك أن    إلـى    أضف.  ولقدرته االستقطابية  يالشروط الكفيلة باستعادة الوسط التجاري لموقعه المركز      

  .األضرار المتراكمة كانت قد أصبحت أكبر عبئاً

  ١٩٩٠برامج إعادة اإلعمار منذ  ٤,٢,١

  :لقد برزت أربع مراحل رئيسية في البرمجة ما بعد الحرب
صندوق إعادة  " من   اإلفادة كان األمل ال يزال قائماً في        ١٩٩٠عندما توقّفت المعارك في العام       .١

، كُلفت شركتا   ١٩٩١وفي العام   .  الكويت احتالل أنه سرعان ما تالشى على أثر        إال،  "اإلعمار
تحريك المساعدات العربيـة     إلى    برنامج يرمي  بإعداد) هشاعر ومشاركو (بكتل ودار الهندسة    

واقترح إعادة تقييم أولية للمشاريع المقدمة من قبل مجلس اإلعمار والوزارات المعنية            . والدولية
بأسـعار  ( مليون دوالر أميركـي     ٤٤٥٧ مقدارها   إجماليةبصيغة برنامج إلعادة اإلعمار بكلفة      
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 ٢٥من قيمة األضرار التي جرى تقديرها بمبلـغ         % ١٨لفترة خمس سنوات، ويمثّل     ) ١٩٩١
 في مؤتمر دولي تولى البنـك       ١٩٩١تم تقديم البرنامج في كانون األول       . مليار دوالر أميركي  

الطلب من الحكومة اللبنانية تحضير برنامج       إلى   وقد خلص المؤتمر  . الدولي أمر تنسيق أعماله   
 ،NERP( "نيـرب  "وولد برنامج . ملحــةرديف أكثر تواضعاً وأكثر تركيزاً على الحاجات ال       

(National Emergency Recovery Program) مليـون دوالر، خـصص   ٢،٣٩٠ بكلفة 
وكان من المفترض تنفيذ هذا البرنامج خالل       . مليار دوالر أميركي للبنى التحتية    ١،٧منها مبلغ   

المؤسـسات  وعقدت مفاوضات من أجل تمويل هذا البرنـامج  مـع            . السنوات الثالث األولى  
 مليون دوالر أميركـي كخـط       ١٧٥الدولية وخاصة مع البنك الدولي الذي وضع قرضا بمبلغ          

  .ائتمان أول متعدد القطاعات
، )شاعر ومـشاركوه  ( قام مجلس اإلنماء واإلعمار بالتعاون مع دار الهندسة          ١٩٩٣خالل العام    .٢

وضع برنـامج    إلى    وخلص وبروحية تتسم بالكثير من الطموح، بإعادة النظر في كل برنامجه         
، تركزت األولـى علـى      وقد أتى في صيغتين   " ٢٠٠٠األفق   "اسممتكامل لإلعمار أطلق عليه     

وتوسعت الثانية لتشكل إطارا اقتـصاديا عامـا        وكانت من عمل المجلس،     االستثمارات العامة   
 للـصيغة  ُأدخلت الخطوط العريـضة . ، وكان الدور الرئيس فيها لوزارة المالية     إلعادة اإلعمار 

 ١٧٧٦٤ اإلجمالية   البرنامجبلغت كلفة   . ١٩٩٥الثانية في مقدمة مشروع قانون الموازنة لسنة        
 مليون دوالر أميركـي مخصـصة       ٩٣٢٤منها  ) ١٩٩٥بحسب أسعار   (مليون دوالر أميركي    
مجلـس  مناقشة هذا البرنامج لم تـستكمل فـي         لكن  . ٢٠٠٠ – ١٩٩٥للسنوات الست األولى    

على الرغم من ذلك،    و إنما، و ،الموافقة عليه بالتالي   ولم تتم    صيغته الضيقة، ، حتى في    الوزراء
من ضمن نوع مـن     على مجموعة من القوانين البرامج،       في وقت الحق     مجلس النواب صوت  

جزء منها لتأمين الحصة المحلية في تمويل بعض المشاريع المتضمنة فـي            التسوية السياسية،   
وقد ترتبت علـى عـدم      . ويل مشاريع غير متضمنة في البرنامج     البرنامج وجزء آخر منها لتم    

 وعلى االلتباس الذي طاول القوانين البرامج نتائج خطيرة علـى سـير عمـل               البرنامجإقرار  
  .مجلس اإلنماء واإلعمار الحقاً

 كلّفت الحكومة مجلس اإلنمـاء واإلعمـار مـع مجموعـة مونيتـور أيـس            ١٩٩٩في العام    .٣
)Monitor-ACE ( يا اقتصادمحورا  : ية تتضمن محورين  قتصادطة خماسية للتنمية اال   إعداد خ

يتركز حول استعادة لبنان لتنافسيته، والمحور اآلخر يتركز حول إعادة النظـر فـي برنـامج                
. األولواجهة المسرح بالمقارنة مع المحور       إلى   وقد تقدم المحور األخير   . االستثمارات العامة 

ووصل مجمـوع كلفـة التـدابير       . ٢٠٠٠ أيار العام    ٢٠ وأقر مجلس الوزراء هذه الخطة في     
  . مليون دوالر أميركي٦،٣٦٠ إلى المقترحة في البرنامج

مجلس اإلنماء واإلعمار وضع برنـامج إنمـائي         إلى    طلبت الحكومة  ٢٠٠١وفي مطلع العام     .٤
جديد لمدة ثالث سنوات من أجل استخدام المبالغ التي ال تزال غير مـسحوبة مـن القـروض          

وتبلغ قيمـة   . ٢٠٠٣ العمل على هذا البرنامج تأجل حتى العام         أن إال. عاقد عليها مع لبنان   المت
  . مليون دوالر أميركي ينفّذ في مدة  ثالث سنوات٢،٨٣٠هذا البرنامج 

  البرامج من منظار الدولة  ١,٤,٢,١
 وضـع   أن تتكلل جهوده المتكررة في    )  ينتظر أنبل لم يكن بوسعه     (لم ينتظر مجلس اإلنماء واإلعمار      

وفقـاً  وانطلقـت المـشاريع     . بها لكي ينطلق في عملية إعادة اإلعمار      السلطة السياسية   البرامج بالتزام   
  . وتمت مراعاة الضغوط السياسية المحلية. الطابع الطارئ وتوفر التمويل: عتبارين بسيطين ال

   .المرتبة الثانية إلى  انتقلت البرمجة في الواقعالوضعفي ظل هذا 
بسبب ممانعة الدولة أليـة مقاربـة       الصعوبات التي واجهها    بشكل أخص بنتيجة    يته وتاريخه و  بنتيجة بن 

  ".إعادة اإلعمار" مجلس اإلنماء واإلعمار ثقافة ت ونمت في، تطورمبنية على التخطيط والبرمجة
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  المقارنة بين البرامج ٢,٤,٢,١
قارنة صـحيحة  يجـب القيـام        وللقيام بم . يجب أوالً مقارنة برامج مجلس اإلنماء واإلعمار فيما بينها        

  . التحضيرية الضروريةاألعمالببعض 
 دار  –برنامج بكتـل  (في كّل من تواريخ وضع برامج إعادة اإلعمار من قبل مجلس اإلنماء واإلعمار              

- "مونيتور أيـس   "، برنامج ٢٠٠ العام   ٢٠٠٠،  برنامج أفق     ١٩٩١العام  ) شاعر ومشاركوه (الهندسة  
Monitor-ACE-   جـرى أوال   ) ٢٠٠٣و برنامج مجلس اإلنماء واإلعمار األخير العـام         ،  ٢٠٠٣ العام

) ذات القدرة الشرائية الثابتة   (تحويل المبالغ المرصودة في كل من هذه البرامج لوضعها بالدوالر الثابت            
، ثم أضيفت اليها قيمة العقود الموقعة قبل كلٍٍ من هذه التواريخ بالـدوالر الثابـت للعـام                  ٢٠٠٣للعام  
لكل قطاع، علـى أسـاس الفكـرة        " تصورات شاملة للتجهيز    "  وأمكن هكذا استخالص أربع      .٢٠٠٣

المنطقية القاضية بأن مجلس اإلنماء واإلعمار، عند وضعه كالً من هذه البرامج، أخذ حكما باالعتبـار                
  .مجمل العقود المنفذة في التاريخ ذاته

ة إلعادة اإلعمار كما ظهـرت فـي األعـوام          يظهر الجدول أدناه التصورات الشاملة األربع المتالحق      
٢٠٠٣، ٢٠٠٠، ١٩٩٥، ١٩٩١.  
 )٢٠٠٣بماليين الدوالرات الثابتة بقدرة شراء عام (تاريخ تصورات التجهيز : 1 جدول
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 ٩٠ %٩٧ ٩٤ ٩٧ ١٥٩ ١١ ٢١٩ ٠ الشؤون االجتماعية 
 ٧٢ %٧١ ٣٩ ٥٥ ٤٩ ١٠٩ ٦٠ ٠ البيئة 

 ١٠٤٦ %٤٩ ٤٨٤ ٩٩١ ٩١٦ ١٤١٧ ١٤٠٢ ٢٢٩ مياه الشفة 
 ١٤٤٦ %٤٢ ٤٨٤ ١١٥٨ ١١٥٢ ١٨٦٢ ١١٢٢ ٤٩٦ المياه المبتذلة

 ١٠٩٣ %٤٩ ٣٦٦ ٧٥٢ ١١٦١ ٨٦٨ ٨٢٠ ١٥٩ النفايات الصلبة
٢٢٩ %٦٤ ٤٠٩ ٦٣٦ ٣٤٣ ٤٣٨ ١٣٤٢ ٤٢٠ الزراعة، الري 

 ٧٨٤ %٣٩ ٤٠١ ١٠٣٢ ٩٣٥ ٨٥٢ ١٧٠٢ ٦٤٠ المرافىء والمطارات
 ١٣٩ %٦٦ ٢٧٨ ٤٢٠ ٢٠٧ ٣٠٠ ٨٩٨ ٢٧٧ المباني العامة 

 ٢٤٣ %٣١ ٥٣ ١٧٢ ٢٢٦ ٢٤ ١١٠ ١٢٩ اإلدارة 
         القطاعات األخرى 

 ١٠٢٢٦ %٤٦ ٥٨٧١ ١٢٨٥٨ ١١٢١٢ ١٢٨٠٠ ٢١٨٨٦ ٥٥٣٣ المجموع
  

 كان أدنى من المعدل الوسطي في حـين أن          ١٩٩١المعتمد في دراسة     من السهل مالحظة أن التصور    
وإنما . المعدل بشكل واضح  كان أعلى من هذا     ) ٢٠٠٠برنامج أفق    (١٩٩٥المعتمد في دراسة     التصور
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 ليظهرا تقاربـاً    ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠بعد هذا التقلّب أتى التصوران الموضوعان في مناسبة برنامجي سنتي           
ويتيح لنا هذا التقارب امكانية اعتماد المنحى الذي أسـفرت عنـه            . بينٍ" تعقٍل" إلى   ال لبس فيه وليشيرا   

  .الحتياجاتالتصورات الثالث األخيرة أساساً صالحاً لتقدير ا
جرى احتساب المعدالت الوسطية للتصورات األربع لكل قطاع وكذلك االنحرافات المعيارية ومعدالت            

تطور  إلى   ومن المفيد النظر عن كثب    ). المعدل الوسطي  إلى   نسبة االنحراف المعياري  (التغير النسبية   
، %٨١التربيـة   : بـر نكتفي هنا بذكر الحاالت حيث التغير النـسبي هـو األك          . مخصصات كل قطاع  

   من الواضح أن هذه القطاعات خضعت تباعا لمقاربـات  . %٦٦والمباني العامة % ٦٤الزراعة والري
  .برنامجية مختلفة يتوجب الخيار بينها

  المقارنة بين البرمجة والتنفيذ  ٥,٢,١

أن بوسعنا  . ٢٠٠٣جرت بعد ذلك مقارنة المعدالت الوسطية مع مجموع العقود التي انطلقت في العام              
وفـي بعـض الحـاالت      " (اإلدارة والتجهيـزات  "و" النفايات الصلبة "نالحظ أن العقود المتعلقة بأبواب      

  إلى االنحراف  ويعود ذلك . قد تجاوزت مجموع االستثمار الملحوظ لها     ") االتصاالت السلكية والالسلكية  "
وتجدر .  كل االحتياجات  ع إلى إشبا   أو فائض في التجهيزات   إلى   في إدارة هذه القطاعات أكثر مما يعود      

ال يمثل إالّ جزءاً ضئيالً من التوظيفات، إذ أن مجمـوع قيمـة             " النفايات الصلبة " قطاع   اإلشارة إلى أن  
ونالحظ بالمقابل عجزاً مهمـاً     . يغطي مشتريات الخدمات الجارية   )  مليون دوالر أميركي   ٦٠٠(العقود  

 أمـا   بقية االنحرافات فتعود   أما   ".المياه المبتذلة "و" لريالزراعة وا  "بأبواب المتعلقة   االتفاقيات إبرامفي  
كمـا  ) بالتحديد١٩٩٥برنامج  (تضخيم غير مبرر للبرامج      إلى   ضخامة االحتياجات التكميلية، وإما   إلى  

  .يظهر في مشاريع الطرق بصورة خاصة
 المقارنة بين البرامج والتنفيذ: 2 جدول

 التصور

التصور 
منحى : لمرجعيا

الدراسات الثالث 
 األخيرة

العقود التي 
انطلقت حتى 

٢٠٠٣ 

/ نسبة العقود 
التصور المرجعي

  نسب
المبرمج/ المحقق 

معادلة بالواحد (
 )الصحيح

  مؤشرات التلبية
 "مونيتور"حسب 

معادلة بالواحد (
 )الصحيح

 %١٤٠ %١٤٧ %١٠٩ ١٧٢٧ ١٥٧٨ الكهرباء 
 %١٤١ %١٣٧ %١٠٣ ٩٥٣ ٩٢٦ االتصاالت 

 %١٠٥ %١٠٣ %٧٧ ١٢٨٠ ١٦٥٨ الطرق 
 %١١٢ %١٣٤ %١٠٠ ٦٨٦ ٦٧٨ التربية 
 %١١٦ %١٥٤ %١١٥ ٢٩٠ ٢٤٦ الصحة 

 %١١٥ %٣٥ %٢٦ ٣٢ ٩٠ ية جتماعالشؤون اال
 %٦٨ %٧٢ %٥٤ ٤٩ ٧٢ البيئة 

 %٣٦ %٧٦ %٥٧ ٦٠٨ ١٠٤٦ مياه الشفة 
 %٦٣ %٣٧ %٢٨ ٤١٤ ١٤٤٦ المياه المبتذلة
 %٣٤ %٤٢ %٣٢ ٩٦٠ ١٠٩٣ ةالنفايات الصلب
٣٤ %٧٠ %٥٣ ١٣٧ ٢٢٩ الزراعة، الري% 

 %١٣٨ %١٤٧ %١١٠ ٨٨١ ٧٨٤  والمطارالمرافئ
 %١١٥ %١١٤ %٨٥ ١٣٨ ١٣٩ المباني العامة 

 %١١٥ %١١٣ %٨٤ ٢٢٦ ٢٤٣ اإلدارة والمنشئات
    ٣٦  القطاعات األخرى 

 %١٠٠ %١٠٠%٧٥ ٨٢٦٦ ١٠٢٢٦ المجموع
ة بين برمجة مجلس اإلنماء واإلعمار وإنجازاته، من جهة، ومؤشرات التلبية النـسبية             من المفيد المقارن  

وقد اعتمدنا بهذا الصدد مؤشرات تلبية الحاجات القطاعية كما هي مبينة في            . للحاجات، من جهة أخرى   
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  على أساس مقارنة المؤشرات البسيطة بين لبنـان ٢٠٠٠لسنة ) Monitor - Ace(دراسة مونيتور آيس 
  .وقد أكملنا هذه المؤشرات عندما لم تكن متوافرة. ي المشابهقتصادوالدول ذات المستوى اال

جرى احتساب مؤشر إجمالي لتلبية الحاجات بين القطاعات كمعدٍل وسطي لمؤشرات التلبية القطاعيـة              
ربـع لمجلـس   مع تثقيلها وفقا للبنية القطاعية التي تظهر في المعدل الوسطي للتصورات البرنامجية األ         

  %.٨٧،٣وقد استقر مؤشر التلبية اإلجمالية على . اإلنماء واإلعمار
تسهيالً للتحليل جرت معادلة سلسلتي نسب تنفيذ البرامج ومؤشرات التلبية بالواحـد الـصحيح علـى                

  .تظهر المقارنة تقارباً ملحوظاً بين السلسلتين. مستوى المؤشر اإلجمالي بين القطاعات
  :لمعطيات المتوفرة، نالحظبمراجعة مجموع ا

التالقي، مما يعني أن عملية البرمجة في مجلـس اإلنمـاء            إلى   أن التصورات البرنامجية المتتالية تتجه    
 .واإلعمار كانت قد استفادت من تجربتها تدريجياً

بـدو هـو     االفتراق بين البرمجة والتنفيذ ي     أنأن مؤشرات التلبية ونسب التنفيذ تبدو متقاربة، مما يعني          
  . المسؤول عن القسم األكبر من االنحرافات  بين المؤشرات القطاعية المختلفة لتلبية الحاجات

التحديد الصحيح للحاجات القطاعيـة، لكـن التنفيـذ يتـسم            إلى   باختصار، تتجه البرمجة أكثر وأكثر    
زاً على مستوى تلبيـة      عج االثنينالبرمجة، وتنعكس المسافة الفاصلة بين       إلى   باستقاللية كبيرة بالنسبة  

ضغوط السياسيين وإلى    إلى   ويعود هذا االفتراق بين البرمجة والتنفيذ على األرجح       . حاجات المستفيدين 
  .األهمية الكبرى التي تعطى في قرارات تنفيذ المشاريع لتوافر التمويل الخارجي

  البرمجة باعتبارها عمالً من الكماليات  ٦,٢,١

وقـد  .  الذي وافقت عليه الحكومة وطبقَه مجلس اإلنماء واإلعمار         الوحيد )NERP" (نيرب "كان برنامج 
سائر محـاوالت    أما   .البرنامجهذا   تنفيذ التجهيزات العامة التي أوصى بها        ١٩٩٨ُأنجز فعلياً في العام     

البرنـامج المقـدم مـن      توافق على   ألن الحكومة لم    أما  وذلك  . الفشل إلى   البرمجة األخرى فقد انتهت   
ألن  أو   ألن تغيير الحكومة قد أفشل البرنامج السابق،       أو   ،)أو حتى لم تناقشه    (ء واإلعمار مجلس اإلنما 

  . تصويته على القوانين البرامجفي معرضبرنامج الحكومة لتزم بالمجلس النيابي لم ي
والقوانين البرامج التي صوت عليها المجلس النيابي تتضمن بالتالي مشاريع ينقـصها الوضـوح فـي                

أدى هذا األمر، إضافةً إلى الصعوبات المالية التي اعترضت         . د، أو تفتقد إلى الدراسات الالزمة     التحدي
لبنان، إلى تأجيل هذه القوانين البرامج تباعا، سنة بعد سنة، دون أن يتجرأ أحد على طرح إلغائهـا أو                   

  .إعادة النظر بها في العمق
  .انية المبادرة في مجال التخطيط والبرمجةبنتيجة هذا الوضع، فقد مجلس اإلنماء واإلعمار إمك

  :مفارقات الفتة  إلى وقد أدى تعطّل عمل البرمجة
ال يستطيع مجلس اإلنماء واإلعمار، بوصفه هيئة للتنفيذ، أن يسحب أمواالً إالّ مـن القـروض          

وهذه األخيرة، في غياب قوانين برامج جديـة وسـارية          . من اعتمادات الموازنة   أو   الخارجية
 لكن وزارة المالية  . مع مختلف الوزارات  وزارة المالية   تجريها  مفاوضات  أتي نتيجة   عول، ت المف

تخفيض بصورة إجمالية   األولويات، فيتم    أو   أية مرجعية بشأن البرامج    في هذا المجال     ال تمتلك 
 فـي   بالتاليويجد مجلس اإلنماء واإلعمار نفسه      . المبالغ التي يطلبها مجلس اإلنماء واإلعمار     

مواجهة مأزق إعادة توزيع األموال المطلوبة وغير الممنوحة بـين المـشاريع، إذ أن وزارة               
وبما أن أعمـال البرمجـة، مـن        .  العتمادات المجلس  المالية ال تراقب إالّ المجموع اإلجمالي     

 إلـى   جعل تعظيم استخدام القروض الخارجية هدفها األساسي، فإنها تـدفع          إلى   ناحيتها، تتجه 
بسبب ذلك كلـه،    و. موحات فال يحصل إلغاء ألي مشروعٍ جرت الموافقة عليه سابقاً         زيادة الط 
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ن الموازنة علـى عـدد      ميجد مجلس اإلنماء واإلعمار نفسه ملزماً بتوزيع اعتمادات متناقصة          
 أو حتى المعطلة لغياب اعتمادات في الموازنـة  في انتظاره أو  متزايد من المشاريع قيد التنفيذ

 .و للتنفيذلالستمالكات أ
وال عجب إذاً أن يفضل مجلس اإلنماء واإلعمار اللجوء إلى التمويل الخارجي، ليس فقـط وال                 

،  عن مصادر التمويل األخرى للدولة     أساسا بسبب الصفات المالية التي تتميز بها هذه القروض        
ق علـى   بل ألنها تشكّل الوسيلة األسهل واألجدى لدفع الحكومة والمجلس النيابي إلى التـصدي            

علـى إقـرار    الحكومـة   تمانع  في حين     القروض اتعلى اتفاقي تهما  المشاريع من خالل موافق   
  .االعتمادات في الموازنة أو تتمنع عن صرفها

، وهـو الهيئـة األساسـية المولجـة          نفسه مجلس اإلنماء واإلعمار  جد  وبنتيجة هذا الوضع،    و 
منفصلة عن اآللية النظامية    ) القروض(، يعتمد على آليات تمويل      بالتخطيط والبرمجة في الدولة   

الموازنة بين المشاريع   من  لعمل الدولة المالي، أي الموازنات، ويوزع ما يصيبه من اعتمادات           
 .الضرورة واإللحاحال تتعدى حدود وفقا العتبارات 

  أطر العمل والمقاربات الحالية: االستثمار العام ٣,١

  ةالتصور المحاسبي المرتبك لالستثمارات العام ١,٣,١

  . تصوير االستثمارات العامة بطريقة معقّدة وغير دقيقة إلى تؤدي أعراف المحاسبة العمومية في لبنان
ويظهر قـسم   ) من خارج الموازنة  (يظهر قسم من نفقات التجهيز في حسابات مجلس اإلنماء واإلعمار           

ث في الموازنـة العامـة   آخر في أبواب الموازنة العامة المخصصة للوزارات الممولة، ويظهر قسم ثال         
تحت عنوان مخصصات النواب لتنفيذ أعمال في دوائرهم، وقسم رابع في الحسابات الداخليـة لـبعض       

الن حسابات هـذه الـوزارات ال       ) وزارة البريد واالتصاالت بالتحديد   (الوزارات ذات الطابع التجاري     
مثـل  ( حسابات المصالح المستقلة     تظهر في الموازنة العامة إالّ بشكل إجمالي، ويظهر قسم خامس في          

مثـل  (ويظهر قسم سادس في عمليات الصناديق الخاصـة         ...) مصالح المياه    أو   مؤسسة كهرباء لبنان  
ومن الصعب التعرف إليها، ويظهر قسم سابع بـصيغة نفقـات           ) صندوق المهجرين  أو   مجلس الجنوب 

المشغلتين للهاتف الخلوي والتعويضات    مثل كلفة شراء األصول الصافية للشركتين       (طارئة غير مبوبة    
  .البلديات، الخ إلى ، وثمة قسم يعود)المرتقبة اإلضافية نتيجة التحكيم

وجهات استخدامها  عالوةً على ذلك تم تسديد بعض نفقات االستثمار بسلفات من الخزينة دون أن تحفظ               
لعام بالرغم من تعدد الحـسابات      فقدان محاسبة مجمعة للقطاع ا     إلى   وذلك يعود . شكل منتظم الوظيفية ب 

 تعود هذه الممارسة إما إلى نقص في دقة التقديرات في سياق تحضير الموازنـة               .المتشابكة في داخله  
  .وإما إلى إرادة التخفيف من حجم العجز المعلن

 ضمن  أن تعتمد مبالغ اإلنفاق اإلجمالية الواقعة     " المدونة"االستثمارات العامة    إلى   يقتضي العرف بالنسبة  
الجزء الثاني من الموازنة على أساس أنها تشكل نفقات ترسملية، وتضاف إليها نفقات مجلس اإلنمـاء                

يشكل ذلك مـصدرين    . واإلعمار الممولة من السحوبات على القروض الخارجية كما تظهر في نشراته          
  :لاللتباس 
 ت لمواد استهالكية  مشتريا أو   )ات بصورة خاصة  ستمالكاال(ثمة نفقات هي بطبيعتها تحويالت       .١

يتم تسجيلها في القيود    )  ليس من السهل دائماً    األمروان كان الفصل في هذا      (خدمات صيانة   أو  
 المحاسبية على أنها استثمارات،

في مقابل ذلك، يصعب جداً تقدير األعباء الناتجة عن تنفيذ االستثمارات على مستويي تشغيلها               .٢
فة تنفيذ المشاريع نادراً جداً ما تكون هي ذاتهـا المكلّفـة            وصيانتها، ال سيما وأن الهيئات المكلّ     
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 مجلس اإلنمـاء واإلعمـار      ىوينطبق على االفتراق بصورة خاصة عل     : بتشغيلها وبصيانتها   
زدواجية القائمة بين وزارة الطاقة والمياه وكل       ف الوزارات كما أنه ينطبق على اال      مقابل مختل 

  . اهمن مؤسسة كهرباء لبنان ومصالح المي
من نتائجها التقدير غير الصحيح لتكلفـة ولتـأثير         . ال يقتصر تأثير هذه الحالة على قلة وضوح الرؤية        

بـسبب   أو   صيانة التجهيـزات   أو   دارات عن تشغيل  الية العامة سواء بنتيجة عجز اإل     المشاريع على الم  
أيضاً صعوبات جمة وجديـة     كما ينتج عنها    . األعباء المالية الناجمة عن تنفيذ وتشغيل هذه التجهيزات       

في تحديد أسعار الخدمات العامة وتشويه جسيم في األوضاع المالية للمصالح المـستقلّة واضـطراب               
خاصة وأن الـبعض منهـا قابـل        (كما ينتج عنها أخيراً تعارض بين تنفيذ استثمارات جديدة          . إداراتها

علما أن مخصصاتها في الموازنة قـد    (مة  وبين صيانة التجهيزات القائ   ) للتمويل من القروض الخارجية   
البلـديات ذات    أو   أن تغطية نفقاتها تقع على عاتق المصالح المستقلة        أو   تآكلت جراء سياسات التقشف،   

  ).الموارد الهزيلة أصالً

   خارج الموازنة تمجلس اإلنماء واإلعمار بوصفه هيئة عمل ٢,٣,١

لتمويل المشاريع التي   ) ويستعمل الهبات (رجية  يقوم مجلس اإلنماء واإلعمار بالسحب من القروض الخا       
ال تظهر هذه السحوبات بمثابة نفقات في موازنة الدولة فـي حـين أنّهـا               . خصصت لها هذه القروض   

ويقوم مجلس اإلنماء واإلعمار بنشر تقريرٍ سنويٍ يظهـر         . تظهر في التقارير الرسمية عن الدين العام      
  .عملياته المالية

نفقاته التشغيل  : موازنة الدولة السنوية على بندين يتعلقان بمجلس اإلنماء واإلعمار        بموازاة ذلك تشتمل    
اإلجمالية لكلفة األعمال التي ينفّذها، بمـا فـي ذلـك            أو   والنفقات المخصصة لتوفير التغطية الجزئية    

 تتمـة   كامل تكاليف المشروع، فهو يأتي    " هذا التمويل المحلّي  "وعندما ال يغطي    . ستمالكتعويضات اال 
الحصة "لمبلغ يسحب من القروض الخارجية، وغالباً ما يكون السحب من هذه القروض مشروطاً بتوفّر              

  ".المحلية
تظهر الفوائد المترتبة على القروض في الموازنة في بند خدمة الدين، وإنما تظهر في هذا البند أيـضاً                  

  .المبالغ المسددة من أصل الدين
  :اتتثير هذه الطريقة عدة مالحظ

إنّها تحرف القراءة المحسابية للمالية العامة عن طريق ما تحدثه من تخفيض في باب نفقـات                 
فيتحسن من جراء ذلك الرصيد األولي والرصيد اإلجمـالي         (التجهيز في الموازنة عند اإلنفاق      

 إلى  ةلذا تلجأ المؤسسات المالية الدولي    . ومن تضخيم في باب خدمة الدين عند التسديد       ) للموازنة
وتوحي هذه الممارسة أن نفقـات مجلـس اإلنمـاء          . تصحيح هذا االنحراف بصورة منتظمة    

 .واإلعمار متحررة من المحدات المالية المطبقة في الموازنة
. إنّها، وبشكل أكثر خطورة، تعكس مشاكل التنسيق وتحديد المسؤوليات في الدولـة وتغـذيها              

 لحساب الوزارات التي تتسلم األعمال المنفّذة وتتولى        يعمل مجلس اإلنماء واإلعمار في الواقع     
والقاعدة العامة أن مجلس اإلنماء واإلعمار ال يتسلم أي مشروع إال بقرار مـن              . تشغيلها الحقاً 

لكن انفصال اإلجراءات اإلنفاقية للـوزارات      . مجلس الوزراء بناء على اقتراح أحدى الوزرات      
جهة أخرى يوحي وكأن هذا األخير هو رب العمل في          من جهة ولمجلس اإلنماء واإلعمار من       

ـ . هيئة تنفيذ، كما هو بالفعـل   أو   المشاريع التي يتولى تنفيذها، وليس رب عمٍل منتدب        ؤدي وي
ارتباك كبير في سياق عملية وضع موازنة الوزارات وتطبيقها ألن الوزارات تفقد اثر              إلى   هذا

  . لى مهام الصيانة والتشغيلعلى التجهيزات مع محافظتها ع" ـها"نفقاتـ
 ايـاً   أن إاللعله من المفيد استعراض األسباب التي تقدم لتعليل هذه الممارسة ؟ ثمة تعليالن محتمالن،               

  .منها ليس مقنعاً في العمق
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لكن نظرة معمقة تظهر أن الممارسة الحالية       . النصوص القانونية  إلى   تعليٌل شكلي أوال، يستند    
فالمادة . على األقل على تفسير قابل لألخذ والرد       أو   ير دقيق للنصوص،  تفسيرٍ غ  إلى   ال تستند 

:  من المرسوم االشتراعي الذي أنشئ بموجبه مجلس اإلنماء واإلعمار تنص على ما يلـي              ٨
 :تتكون موارد مجلس اإلنماء واإلعمار من"

  ما يلحظ له في الموازنة العامة،  -
 يحدث من ضرائب ورسوم،  أو ما يحول لصالحه -
 لقروض التي يعقدها، ا -
 ثماراته، تموارد اس -
  . . . "أية موارد أخرى تلحظها نصوصٍ خاصة -

والواقع أن مجلس اإلنماء واإلعمار لم يوقّع معاهدة اقتراض واحدة ال بـصفة مقتـرض وال                
ثمـة  . حتى بصفة ممثل للدولة؛ فالمقترض كان دوماً هو الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية            

شابهة تعتبر أنّه، بسبب كون اتفاقيات القروض تحظى بموافقة المجلس النيـابي،   م أخرىحجة  
المجلس للحصول على موافقته في إطار إجراءات الموازنـة          إلى   ال يبقى من ضرورة للعودة    

عتبار ضرورة احترام   وال تأخذ هذه الحجة في عين اال      . ضعلى النفقات التي تمولها هذه القرو     
من جهة، ألن من دونه يستحيل القيام بتقدير إجمالي لألوضاع الماليـة            مبدأ شمولية الموازنة    

           أخرى إذ أن تفاقيات القروض تكون غالبـاً لعـدة       االعامة، وال مبدأ سنوية الموازنة من جهة
سنوات وهي بالتالي تشبه قوانين البرامج وفي الحالتين يتوجب تحميل حصة النفقات العائـدة              

  .زنةلكل لسنة مالية لكّل موا
ي يعتبر بموجبه أن عدم احتساب استثمارات مجلس اإلنماء واإلعمار ضمن           اقتصادثمة تعليل    

            نفقات الموازنة، وبالمقابل احتساب اهتالك القروض المعقودة ضمن إطار خدمة الـدين نـاتج
ي يقيم الفصل بين التعامل مع النفقات االستثمارية والتعامل مـع النفقـات             اقتصادعن منطق   

لكن الواقع غير ذلك، ء ألن الحصة الممولة من الخارج هي وحدها التي تبقى خارج               . يةالجار
من كلفة األعمال المنفّذة مـن  " للجزء المحلّي"الموازنة في حين تشمل الموازنة النفقات العائدة   

. قبل مجلس اإلنماء واإلعمار كما أنها تشمل مجموع األعمال المنفّذة من قبل بقيـة اإلدارات              
 أو يةقتـصاد كون االهتالك يظهر في باب خدمة الدين وليس في األبواب اال   إلى   ذا باإلضافة ه

 .التشغيلية الموازية لالستثمار
قتراض المـستقل   المعبر عنها من خالل اال    (ثمارات  غير أن فكرتي الفصل بين التعامل مع تمويل االست        

ساس القيد السنوي لالهتالك ولـيس      على أ (اً   ومع كيفية قيدها محاسبي    )من قبل مجلس اإلنماء واإلعمار    
كما أنهما فكرتان متالزمتان ألن االقتراض من قبـل         . هما فكرتان سديدتان  ) للقيمة اإلجمالية لالستثمار  

وهذا ال معنى   . مجلس اإلنماء واإلعمار ال يمكن تفسيره إالّ على أساس أن المجلس تتوافر لده مداخيل             
 اإلنماء واإلعمار يتلقى من الموازنـة مبلغـاً سـنويا موازيـاً الهـتالك               له إالّ إذا اعتبرنا أن مجلس     
لو كانت هذه هي الحالة فعالً ولو كانت هذه المقاربة مدروسة ومنسقة لكان             . التجهيزات المبنية من قبله   

  إلـى  بوسعنا استبدال االستثمار في الموازنة باالهتالك، وتنتقل الموازنة حينئذً من حساب مالي للخزينة            
  .وسوف نقوم بتفصيل هذه الفكرة الحقاً. ي لألرباح والخسائراقتصادحساب 

  البرنامج باعتباره الئحة للمشاريع ٣,٣,١

إقرار برنـامج اسـتثمار     بنتيجة الظروف التاريخية والمؤسساتية لنشأته وبسبب عدم تمكّن الدولة من           
رة دائمة بالئحة جاهزة من     حتفاظ بصو واإلعمار مضطراً لال   اإلنماءلتزام به، أصبح مجلس     محدد واال 

وتماشـياً مـع هـذا      . المشاريع كي يتمكن من عرضها على المقرضين والحصول منهم على التمويل          
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مجموعات من العقود المحتملة، كمـا كـان ينبغـي           أو   المنطق كان ينبغي تقديم المشاريع بشكل عقود      
ى سؤال المقرض الطبيعي بالنسبة     تصنيفها في كل قطاع بحسب األولوية ليتمكن المجلس من اإلجابة عل          

  .لتقدير المجلس لحاجات لبنان
  ".الئحة التسوق"وقد سمى بعض الظرفاء هذه البرامج بعبارة 

فالـسياسيون شـعروا أنهـم    .  على المستوى الداخليا تفرض هذه الممارسة ذاته    أنوكان من الطبيعي    
 الخارجية ترفع القيود المالية، وركـزوا       متحررون من مسؤولية القضايا المالية القتناعهم بأن القروض       

اهتمامهم على التوزيع المناطقي للمشاريع، وضغطوا على  مجلس اإلنماء واإلعمار كي تأتي الئحــة     
" حـصة "؛ وراح كّل سياسي يدافع عن       " المتوازن اإلنماء"المشاريـع متوازية بين المناطق عمالً بمبدأ       

  .منطقته
 حتى اقتراح مشروع موازنة عام      ١٩٩٣استمر العمل عليها من العام        التي  " ٢٠٠٠أفق  "كانت برمجة   

  .ية شاملةاقتصاد هي الوحيدة التي أرفقت بارتقابات ماكرو١٩٩٥

  صيغة ظهور المشاريع وتراكمها وتطورها  ٤,٣,١

على مستوى مجلـس اإلنمـاء       أو   القاعدة العامة أن أي مشروع، متى تم تسجيله في إحدى الوزارات          
متـى تـم وضـع       أو   اتستمالكوهذا يصح بصورة مشددة متى تمت اال      . ال يلغى أبداً  واإلعمار، فانه   

 تعويضات بينما يفرض قيوداً علـى اسـتعمال         أية على العقارات وهو إجراء ال يفرض دفع         اإلشارات
ويتأكد تكريس المشروع طبعا    .  تسجيل أي مشروع في قانون برنامج يشكل تكريساً له         أنكما  . األرض

تاريخٍ قديمٍ   إلى   وال عجب أن يعود أصل بعض المشاريع      . تّفاقية قرض دولية  ا إطارمه في    جرى ض  إذا
إضافة مشاريع جديـدة علـى       إلى   ويؤدي كل تغيير وزاري   . جداً لدرجة انه يدخل طي النسيان أحياناً      

  .وهكذا تجري عملية تراكم المشاريع بال انقطاع. الالئحة بطلبٍ من الوزير الجديد
قـرار  :  من مـصادر ثـالث       إليه ترد   أنخص مجلس اإلنماء واإلعمار فان المشاريع يمكن        أما فيما   

 أو  ،)بصورة عامة قـانون برنـامج     (قانون صادر عن مجلس النواب       أو   صادر عن مجلس الوزراء،   
في الحالتين األولى والثانية يتطلب إلغاء المـشروع قـرارا معاكـسا            . بمبادرة ذاتية من المجلس نفسه    

: وفي الحالة الثالثة ال يصبح المشروع قابالً للتنفيذ إالّ تمت تلبية شـرطين            . ا للقرار الذي أدرجه   موازي
الحالـة   إلـى    له وموافقة مجلس الوزراء عليه وإيكال أمره على المجلس ، مما يعود بنا            " تمويل"إيجاد  
  .األولى

نامج لالستثمار، بـل كـان      أن ألغي أي مشروع في سياق وضع أي بر         إال نادرا لم يحصل في الواقع     
  .وما من شيء يمنع بالتالي من العودة إليه فيما بعد. يفضل خفض مرتبة أولويته
  . هذه الممارسة ليست سليمة

يتوجب على الدولة عموما، وعلى مجلس اإلنماء واإلعمار وعلى وزارة المالية بصورة خاصة، القيام              
  :ن مصيرهابمراجعة دورية للمشاريع التخاذ القرارات بشأ

  األمام على طريق التنفيذ، وبالتحديد بإدخالها في برامج االستثمار،  إلى إما دفعها 
 الوراء لمراجعة تصميمها وأهدافها،  إلى أو إعادتها 
 .أو إلغاؤها 

  الصيغة الفعلية الختيار المشاريع ٥,٣,١

 عوامل فـي عمليـة      لدى مراجعة تاريخ البرمجة وتنفيذ المشاريع، يمكن رصد التأثير الحاسم ألربعة            
  .الطابع الطارئ، تصور التخطيط، اللوبي السياسي، وتوفر التمويل الخارجي: انتقاء المشاريع 
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 تعليق، فهي العوامـل     أي وبدواعي البرمجة    ابع الطارئ لألوضاع   المتعلّقة بالط  االعتباراتال تستدعي   
  .ة عقالنيةالوحيدة التي ينبغي أن تؤخذ بالحسبان في إطار عمليات تخطيط وبرمج

التمويل الخارجي فهما عامالن يستحقان بالمقابـل أن يدرسـا بعمـق ألن              أما اللوبي السياسي وتوفر   
  .تداخلهما مع البرمجة العقالنية قد ولد آثارا مضرة وقد يولد المزيد منها مستقبالً

  " المتوازناإلنماء"اللوبي السياسي و ١,٥,٣,١
لكن مفاعيله تفاقمت فـي لبنـان بـسبب         . الديمقراطيةلحياة  يشكّل اللوبي السياسي جزءاً ال يتجزأ من ا       

  .الطابع الطائفي للنظام السياسي واإلحساس السائد بتراخي القيود المالية على االستثمار العام
 اإلعمـار منذ أوائل التسعينات بدأت فكرتان، متناقضتان في الظاهر، تسودان وتعقدان مقاربة عمليـة              

  .وتجعالنها أقل شفافية
دورها اإلقليمي في   ) ولبنان توسعاً (بيروت  " تسترجع"ور الفكرة األولى حول ضرورة االستعجال كي        تد

منطقة الشرق األوسط التي الحت فيها فرصة للسالم إثر انطالق المفاوضات العربية اإلسرائيلية بعـد               
  .مؤتمر مدريد

في ظل نظـامٍ    " اإلنماء المتوازن  "أما الفكرة الثانية فكانت تدور حول الضرورة شبه الدستورية لتحقيق         
وكانت الحصص العائدة لكل منطقة ولكـل طائفـة تـشكّل           . دخلت ميليشيات األمس في صلب تكوينه     

  .القطب المديني لبيروت" رجحان"موضوع مطالبات دائمة، بوجه 
ـ         إلى   أدت المجابهة بين هاتين الفكرتين     ة علـى  تعزيز قيام نوع من المقايضة تقضي بأن تقترن الموافق
  . طائفي أو بتوفير دعم ذات طابع مناطقي أو مشروع مركزي بإطالق مشروع

لتشكل أحد المظـاهر األكثـر      " اإلنماء المتوازن "وأتت االزدواجية في التجهيزات بين المناطق بحجة        
معالجة هذا التفسير    إلى   "الخطة الشاملة لترتيب األراضي في لبنان     "وقد رمت   . وضوحاً لهذا االنحراف  

  ".اإلنماء المتوازن"لخاطئ والمكلف لمفهوم ا
استمرت هذه اآللية تعمل طالما بقيت المالية العامة قادرة على تحمل متطلباتها؛ وإن لـم تكـن كافيـة                   

خلخلة التراتبية الفعليـة     إلى   لحرف برامج مجلس اإلنماء واإلعمار عن مسارها لدى وضعها، فقد أدت          
  .للتنفيذ

  ويات والثمن السياسي للسالمالترتيب غير المجدي لألول ٢,٥,٣,١
  .فقدت البرمجة الكثير من معناها حيال هذا الوضع

وهـذا  . ال مكان ألولويات حين نكون بحاجـة لكـل شـيء          أن يفترضوكان غياب ترتيب األولويات     
متفائل يفترض أن الرهان على المفاعيل اإليجابية إلعادة اإلعمار ال يزال محط ثقة كافية كي               موقف ال ال

  .تصاص الكلفة الزائدة في النفقات العامة عن طرق النمو المرتقب في المستقبليتم ام
على السالم اإلقليمي    أو   وبقدر ما كانت أوضاع المالية العامة تتدهور وكان الرهان على النمو الداخلي           

" مـي دوره اإلقلي "باتت إعادة اإلعمار تُقدم، من جهة، على أنها شرط كاف لكي يستعيد لبنان               يتالشى،
ومعه ازدهاره، ومن جهة أخرى، على أنها شرط ضروري للحفاظ على وحدتـه الـسياسية والـسلم                 

حتى .  التحميل للمسؤولية وجدت إعادة اإلعمار ذاتها مفخخة وممزقة        الكن بين هذا الرهان وهذ    . األهلي
مت في البالد، في    ية والسياسية التي تفاق   قتصادحد أن حملوها مسؤولية األزمة اال      إلى   أن البعض تمادوا  

 على األقل النظر   أو   ي والسياسي قتصادحين أنّه كان من األصح اعتبارها إحدى أبرز ضحايا للنظام اال          
  .ي والسياسيقتصادثغراتها على أنها شواهد على عيوب النظام االإلى 
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  ما يمول بقروضٍ خارجيةما ينفّذ هو  ٣,٥,٣,١
 تشكل المـسألة الماليـة      أنن من الطبيعي    في مواجهة ضغط الحاجات ومنطق المساومات السياسية كا       

  .المحد الرئيسي
ولـم يبـدأ الـربط بـين     . لكن مسألة التمويل، في الحقيقة، لم تكن ولفترة طويلة تعتبر قضية ضاغطة  

 ١٩٩٨بقي الجزء األكبر من أعمال التجهيز لغايـة         .  مؤخراً إالالمشاريع والتمويل الخارجي بالظهور     
. حتى بسلفات خزينة   أو   باستخدام أموال السلطات المحلية،    أو   ات من الموازنة،  باعتماد أما   يمول محلياً 

وعن الكلفة الماليـة    المحتسبة  لذا ليس من السهل إعادة تكوين صورة كاملة وأمينة عن الكلفة المباشرة             
 سهل  ، ألن تجميع هذه القنوات المختلفة ليس      "إعادة اإلعمار "الناجمة عن   غير المباشرة وغير المحتسبة     

  . المنال
تفاقم وضع المالية العامة بصورة جدية واعتمـدت        . ، انعكست الصورة كلياً   ١٩٩٨بدءا من مطلع العام     

ودفع إحجام الحكومة عن االلتزام بأي برنامج للتجهيزات العامـة          . وزارة المالية سياسة عصر النفقات    
ألولوية للمشاريع الممولـة بقـروضٍ      إعطاء ا  إلى   مجلس اإلنماء واإلعمار، ليتمكن من متابعة أعماله،      

  .خارجية
والبرمجة التي  . وهكذا أصبح توفر التمويل الخارجي لمشروع من المشاريع حجة فاصلة لصالح تنفيذه           

، ")٢٠٠٤صـيف   (البرنامج األخير لالستثمارات العامة     "وكذلك   (٢٠٠١طلبت الحكومة وضعها عام     
تعظيم استخدام القروض   إلى  صراحة   هذا المعيار وكانت ترمي    إلى    كانت تستند كلياً   ) ٢٥انظر صفحة 
  .الخارجية

               إن ترتيب األولويات هذا الذي فرضه األمر الواقع والمرتبط بتوفر التمويل الخارجي اصطدم بواقع أن
 قسماً من التمويل يتوجب     أنستثنائية تمويالً كامالً للمشروع، ذلك      هذا التمويل ال يشكل إال في حاالت ا       

لمواجهة هذا المأزق، ناقش مجلس الوزراء مـشروع        ). اتستمالكاال إلى   أقلّه بالنسبة (أن يؤمن محلياً    
 القسم المحلي من المـشاريع      منفسهأ ب وامولي أنالمتعهدين   إلى   الطلب إلى   يرمي)  يقره أندون  (قانون  

  . التزامهام عليهالتي يرسو

  مسألة التمويل الخارجي ٦,٣,١

حظيت هذه المسألة باهتمام واسع بحيث أن الحجج التي سيقت في معرض نقاشـها تـستحق التوقـف                  
  .عندها

  :من الناحية العملية ثمة سؤاالن مختلفان ينبغي طرحهما
ـ : وبصيغة أوضح  أو هل أن توفر التمويل الخارجي يكفي لتفضيل مشروعٍ على آخر؟    ل أن ه

 توفر التمويل الخارجي يكفي لتبرير تنفيــذ مشروع ما ؟
 أو  متى جرى إقرار مشروع ما، هل ينبغي بالضرورة تعظيم قيمة التمويـل الخـارجي لـه؟                

 يجب أن يكون مشروطاً بتمويـل       بجدواه اإلقرارهل أن تنفيذ مشروع ما تم       : وبصيغة أوضح 
 نسبة معينة من تكاليفه من مصادر خارجية ؟

  .دون شك إيجابية في الجو السائد حالياًتكون ن اإلجابة الفورية على كل من هذين السؤالين سوف إ
تخفي مثل هذه اإلجابة وراءها الموافقة الضمنية على األفضلية المطلقة لكلفة التمويـل الخـارجي، أو،         

  .يد المتاحالمورد الوح النقطة ذاتها، أن التمويل الخارجي هو إلى وهذا ما يعيدنا مجدداً
  .إن الفرضيات الضمنية هذه كما األجوبة الفورية خاطئة بصورة عامة

  : لإلجابة على السؤال األول من المفيد االنطالق من بعض الحقائق البسيطة
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ال بـل علـى     .  المشروع حجم كلفة مثل  تال  قيمته   ف ،المشروعكلفة  ليس التمويل هو الذي يسدد       
 .كلفة المشروع  إلى التمويل يضيف كلفته،العكس

ال يغطي التمويل عن طريق القروض الخارجية إال جزءاً محدوداً من تكاليف المـشروع، ألن                
، واألهم  )التي تكمل كلفة التنفيذ   (هذه التكاليف تشمل، عالوةً على كلفة القرض، الحصة المحلية          

 . انة والتشغيل المشروع في مجال الصيضاً النفقات الالحقة التي يحتمهامن ذلك أنها تضم أي
خفض الفوائد عـن مـستويات فوائـد        (يتبين من خالل هاتين النقطتين أنّه إذا كان العنصر التفضيلي           

للقروض يوازي هبةً،  فإن هذه المنحة ترافقها بصورة دائمة موجبات، ال تترتب فقـط علـى                 ) السوق
وفي . قة بصيانة وتشغيل المشروع   النفقات التكميلية للتنفيذ، بل تترتب، بشكل خاص، على النفقات المتعل         

 أمراً مسلماً بـه،     ت للتجهيز ليس  غير مشروطة سياق هذه األفكار فإن المصلحة في قبول منحة صافية و         
  .بل هي مسألة تستدعي التفكير

فهو ينطلق من فكرة أن التمويل الخارجي، بمعيار المقارنـةً، أكثـر            . يحمل السؤال الثاني معنى أكبر    
  .أقّل كلفة من التمويل البديلمنفعة، أي أنه 

لكـن  . باألشكال األخرى لديون الدولة   " التنمية"يبدو هذا صحيحاً إذا قارنّا الشروط المتوسطة لقروض         
  :بعض المالحظات تبدو ضرورية

إذا اكتفينا بالمفهوم الحسابي للكلفة أي بفرق الفوائد، يسعنا القول أن:  
وهذه الحالـة ال تنطبـق      . بديلةمصادر تمويٍل   الدولة   ال تملك    عندما مطلقة   تصبحميزة الكلفة    

على الوضع في لبنان، إذ أن العجز ممول بصورة كلية تقريباً من السوق المحلية، وأن نفقـات               
لكن هـذه الحالـة     . منه فقط % ١٠االستثمار الفعلية ال تمثّل إال جزءاً ثانوياً من العجز بنسبة           

وبالرغم من أن   . تلك التي تعاني من أزمات مالية خانقة       أو   تنطبق على حالة الدول الفقيرة جداً     
 .هذه الحالة ال تعكس الوضع السابق والحالي للبنان، إال أنها ليست مجرد حالة نظرية

لتمويـل عـن طريـق القـروض        وا. وبالتالي فإن ميزة الكلفة هي بصورة عامة ميزة نسبية         
التمويـل فـي    ( من كلفة أفضل تمويل بـديل        زداد جاذبية بقدر ما تكون كلفته أقل      الخارجية ي 

كان يفترض  ). أطول في هذه الحالة   (وآجاله أكثر مطواعية    ) األسواق المصرفية المحلية، عملياً   
بهذه الحجج أن تسود حتى أواخر التسعينات، حيث كان الدين العام بمجمله حتى ذاك التـاريخ                

لكن يجب  ). سنتين كحد أقصى  ( قصيرة األمد    بالليرة اللبنانية وبأسعار فائدة مرتفعة جداً وبآجال      
االعتراف بأن هذه الحجج قد تراجعت أرجحيتها منذ أن أصبحت الديون بغالبيتهـا بـالعمالت               

 ١٥ أو ١٠ إلـى    تـصل (وبآجال أطـول    ) ٢خاصةً بعد مؤتمر باريس     (األجنبية وبفوائد أدنى    
 ).سنة

فالكلفـة الماليـة يجـب أن تأخـذ         .  البساطة لكن الكلفة ال تُختصر بمسألة حسابية على هذا القدر من         
بالحسبان عوامل المخاطر ومن بينها مخاطر سعر صرف العملة ومخاطر السيولة وال بد من التوقـف                

فالتمويل الخارجي، بالعمالت األجنبية، قد يتحول عبئاً ثقيال جداً على الماليـة العامـة وعلـى                : عندها
ملة الوطنية؛ كما أن الحصول على العمالت األجنبيـة          ككل في حال انخفاض سعر صرف الع       قتصاداال

صحيح أن المطواعية فـي هـذا المـستوى         (في ظل تأزم ميزان المدفوعات يمكن أن يصبح متعسراً          
  ).األخير قد تكون أكبر مع بعض المؤسسات الدائنة، وال سيما العربية منها

ي، يـشكل رأس    قتصادبالمعنى اال . البديلةكلفة متصلة بضياع الفرص      أو   يةاقتصادللتمويل أيضاً كلفة    
المال موردا إنتاجيا ومن الطبيعي التساؤل عن الوجهة التي كانت سوف تستعمل فيها األموال لـو لـم                  

بـأموال التمويـل البـديل       أو   تخصص لتمويل المشروع، سواء كان األمر يتعلق بأموال القرض عينه         
االدخـار  (يمكن أن تأتي من مزيد في التكليف الضريبي         بتلك التي كان     أو   )السيولة المصرفية (المتاح  
  ).المحلي
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، في حال لـم تـستعمل       )االدخار المالي  أو   ادخار األسر (وكلّما كان مرجحا أن تذهب األموال المحلية        
. القروض الخارجية مبرراً أكثر    إلى   تمويل استثمارات منتجة، كلما يكون اللجوء      إلى   لتمويل المشروع، 

النتائج غيـر   "انظر  (ف، لم تكن تلك هي الحالة خالل األعوام الخمسة عشر المنصرمة            ولكن، وبكل أس  
ــة  ــوذج" المتوقعـــــــــــ ــاني" للنمـــــــــــ   : اللبنـــــــــــ

 سلبياً وقـد    فقد كان االدخار المحلي بصورة عامة     ). ٤٧، صفحة   "فائض في الرساميل وعجز في النمو     
وبوسعنا القـول بالتـالي إن      . جرى اجتذاب الرساميل من الخارج لتمويل فائض االستهالك واالستثمار        

أو من الرساميل المستقدمة كان سوف ينعكس تخفيضا ليس لالستثمار المنـتج            /اقتطاعا من المداخيل و   
 الرئيـسة لـصالح التمويـل       ومن وجهة النظر هذه يتبين أن الحجة      . إنما لالستهالك وللعجز الخارجي   

  . نظرإعادةالخارجي تستحق 
مرشّـحة، إذا لـم     ) الواردة من الدول األجنبية ومن المؤسسات الدوليـة       (وكلّما كانت أموال القروض     

ألن  أو   )في حدود قدرته االستيعابية طبعاً    (تستعمل لتمويل استثمارات عامة، ألن ال تعود متوافرة للبلد          
، كلما  يصبح مهما أن تستجلب هذه األمـوال وأن           )كتعويم بعض المضاربين  (ئدة  تستخدم لنفقات أقّل فا   

  ).يةاجتماع أو يةاقتصادولتأمين أية خدمة ذات منفعة (تخصص لالستثمارات 
وهكذا نرى أن الحجج أبعد من أن تكون بسيطة، كما تبدو عليه في الظاهر، وأنها تلعب دوراً مختلفـاً                   

  .ي للبلدادقتصبحسب الوضع المالي واال
خاضـع لـشروط تقيـيم      ) وليس دائماً (تبقى الحجة األخيرة، أي أن التمويل الخارجي هو في الغالب           

  . فعالية استعمال األموال إلى صارمة لنوعية المشاريع ولتنفيذها وأن هذه الشروط تشكل ضمانةً بالنسبة
 الممول األجنبي ألحـد المـشاريع   ليس من سببٍ في هذه الحجة األخيرة ألن يختلف التقدير الذي يقيمه 

وال مبرر بالتالي العتماد توافر التمويل الخارجي       . عن التقدير التي يفترض بالمخطط اللبناني أن يقيمه       
الخارجي الختيار مـشروعٍ ال   ما هي األسباب التي قد تدفع بالممول. معياراً تفاضلياً الختيار المشاريع

 أو   مصلحة تجارية مرتبطة بصادرات محددة يتضمنها المشروع،       يختاره المخطط اللبناني؟ قد تكون له     
حالة تلوث حوض البحـر     (قد تكون له مصلحة مرتبطة بمفاعيل خارجية للمشروع تؤثر على الممول            

تقوية روابط البلد المانح مع قـوة       (قد تكون له مصلحة سياسية       أو   ،)المتوسط لمعامل معالجة السواحل   
تحميل لبنان كلفة ضـمنية، ال       إلى   دا هذه الحاالت التي يؤدي كل واحد منها       فيما ع )... سياسية محددة 

ذاك  أو   الممول هذا المشروع   إلى   ينبغي التغاضي عنها، ال تتبقى إال مسؤولية الطرف اللبناني الذي قدم          
ية التـي   وتأتي اإلجراءات التشريع  . ذاك، مدعياً بأنه يتمتع باألولوية بنظر اللبنانيين       أو   وفي هذا الوقت  

  . القرض لتكرس هذا الوضع وتؤبدهاتفاقيةتصديق  إلى تؤدي
 بين عامي  يمثل الجدول التالي توزيع عقود مجلس اإلنماء واإلعمار حسب القطاعات ومصادر التمويل

  .٢٠٠٣ و١٩٩٢
 مصادر تمويل القطاعات: 3 جدول

 القطاع
  )دوالرات أمريكية(

إجمالي العقود 
 لمبرمةا

مبلغ التمويل 
 الخارجي

مبلغ التمويل 
  الداخلي

التمويل% نسبة 
 الخارجي

 %89 413 144 580 223 1 993 367 1 الكهرباء 
 %24 643 288 1 771 401 413 690 1 المواصالت 
 %24 130 737 970 237 100 975 الطرق 

 %23 513 551 800 163 313 715  المطارات والمرافئ
 %5 868 719 901 34 769 754  االتصاالت
 %78 265 111 386 395 651 506 مياه الشفة 

 %49 092 182 414 178 506 360 المياه المبتذلة
 %30 133 66 194 28 325 94 النفايات الصلبة

 %58 050 192 256 265 306 457 التربية 
 %41 008 74 256 52 265 126  التعليم العام
 %62 275 100 496 164 770 264  التعليم العالي
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 %73 767 17 504 48 271 66  التعليم المهني
 %73 416 68 232 182 648 250 الصحة 

 %54 726 91 401 109 127 201 الزراعة، الري والبيئة
 %31 909 252 919 115 828 368 قطاعات األخرى

 %48 515 117 3 053 935 2 567 052 6 المجموع
 %1 399 755 341 5 741 760 )عقود تشغيل(النفايات 

 %43 914 872 3 394 940 2 308 813 6 إجمالي أعمال مجلس اإلنماء اإلعمار
  

ية لالستثمارات في كل قتصاد قياس مدى تأثير التمويل الخارجي على الخصائص اال، لمن يريد،يمكن
  .قطاع من القطاعات

  )  ٢٠٠٤صيف (البرنامج األخير لالستثمارات العامة  ٧,٣,١

 حول برنامج االستثمار في لبنان من قبل استشاري علـى           ١، تحضير تقرير  ٢٠٠٤ل صيف   جرى، خال 
  .٢معرفة جيدة بالوضع اللبناني وكان قد ساهم شخصياً في األعمال التحضيرية لباريس 

  : نذكر أدناه النقاط الرئيسية التي وردت في التقرير
 ١٣٣ ماليين دوالر أميركي، منها      ٦٠٣ قدره   ٢٠٠٣وضع سقف للنفقات الترسملية اإلجمالية في سنة        "

. ٢)من خالل السحوبات على القروض الخارجيـة للمـشاريع        (مليون دوالر أميركي تمول من الخارج       
 مليـون دوالر    ١٧٥ ماليين دوالر، منها     ٥٠٣ بمعدل   ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠كان اإلنفاق السنوي بين سنتي      

  .مصدرها من الخارج
وضعتها وزارة المالية بالتشاور مع صندوق النقد الـدولي بهـدف           الجداول االرتقابية التي     إلى   بالنظر

تقدير الشروط التي تسمح باستدامة أوضاع المالية العامة يتبين أن المبالغ الملحوظـة سـنويا للنفقـات             
 المجمـوع   ، فيكون ٢٠٠٣، ال تختلف كثيرا عما تحقق في سنة         ٢٠٠٩ و ٢٠٠٤الترسملية، بين سنتي    

يار دوالر أميركي بتمويـل خـارجي       مل ٠،٩ مليار دوالر أميركي منها      ٣،٩ خالل الفترة كلها بحدود   
ويتضمن هذا السيناريو المالي فرضية حـصول عمليـات         .  مليار دوالر أميركي بتمويل محلي     ٣،٠و

  .خصخصة
 ٤،٨ يمكننا، ألغراض البحث والعمل، إن نعتبر أن برنامجا للنفقات الترسملية بمبلـغ إجمـالي قـدره               

 أو  ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٤للفترة بين سنتي    ) بما يشمل إنفاق مجلس اإلنماء واإلعمار وغيره      (ر  مليارات دوال 
مليار دوالر   ٢،٤  مليون دوالر أميركي كمعدٍل سنوي، على أال يزيد التمويٍل المحلي عن           ٨٠٠حوالي  

أميركي، هو برنامج مقبول من ناحية احترامه لشروط استدامة قدرة الدولـة علـى احتمـال ضـغط                  
 وبنتيجـة زيـادة حجـم       خصخصةونية، بشرط حصول تخفيض في حجم الدين بنتيجة عمليات ال         المدي

  .الفائض األولي
 أن يزيد عما ارتقبه النمـوذج       ٢٠٠٩ و ٢٠٠٤وبشكل إجمالي، يبدو من الممكن لبرنامج السنوات بين         

ـ     الم ويل الخارجي   مليار دوالر أميركي، من خالل زيادة في التم        ٠،٩الي الذي وضعته وزارة المالية ب
وسوف .  مليار دوالر أميركي   ٠،٦ قيمةب مليار دوالر أميركيي وتقليص في التمويل المحلي         ١،٥ قيمةب

وفـق تقـديرات    % ٣من الناتج المحلي القائم وسطيا مقارنةً مـع         % ٣،٧ يمثل هذا الحجم من اإلنفاق    

                                                 
 ٢٠٠٤حزيران " لبنان، برنامج االستثمار العام: " لورنس هوبينبرور لصالح مجلس اإلنماء واإلعمار 1
قاة من نظام المعلومات هذا بينما تبين معلومات مجلس اإلنماء واإلعمار المست. هذه األرقام مبنية على معطيات وزارة المالية  2

.  مليون دوالر٧٠ فاقت أرقام وزارة المالية بـ٢٠٠٣لخارجية أن السحوبات على القروض الخارجية خالل المتابع لحركة الديون ا
  . وعليه يمكن اعتبار أن قيمة النفقات الترسملية اإلجمالية يجب أن تزاد بالمقدار ذاته
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. لك التقـديرات تبلـغ حـوالي      توعليه فإن الزيادة في إجمالي العجز المالي مقارنةً مع          . وزارة المالية 
  .  االحتفاظ بالمستوى ذاته في حجز ميزان العمليات الجارية، مع%٠،٧

 في قطاعي االتصاالت والطاقـة، يتوجـب        خصخصةيجدر التشديد على أنه، في حال عدم حصول ال        
لـى  وقياسـا ع  (إعادة النظر بالبرنامج لناحية تقليص حجمه بنسبة كبيرة قياسا على مستواه المقتـرح              

تماشيا مع المحدات التي تفرضها ضرورات مراعاة آلية        ) المستوى المقترح من قبل وزارة المالية أيضا      
  .الدين
 ٢٠٠٩ و ٢٠٠٤تمويل االستثمار العام بين سنتي : 4 جدول

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ١. أ. مليون د
المجموع 
٢٠٠٤/
٢٠٠٩ 

         ليةارتقاب وزارة الما
 ٣٨٧٧ ٦٧٥ ٦٦٥ ٦٥٤ ٦٤٥ ٦٣٢ ٦٠٦ المجموع 

 ٨٨٣ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٣٣ التمويل الخارجي 
 ٢٩٩٣ ٥٢٥ ٥١٤ ٥٠٤ ٤٩٤ ٤٨٢ ٤٧٣ التمويل المحلي 

 ٠. ٣ ٧. ٢ ٩. ٢ ٩. ٢ ١. ٣ ٢. ٣ ٢. ٣ من الناتج % المجموع 
        

        الخطة المقترحة
 ٤٨٠٠ ٩٢٥ ٨٧٥ ٨٥٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٦٥٠ المجموع 

 ٢٤٠٠ ٥٠٣ ٤٧٢ ٤٥٩ ٤١٨ ٣٠٨ ٢٤٠ )سحب(قروض خارجية 
 ١٦٠٠ ١٦٠ ٢٤٠ ٣٢٠ ٣٥٢ ٢٨٨ ٢٤٠  القروض القائمة 
 ٨٠٠ ٣٤٣ ٢٣٢ ١٣٩ ٦٦ ٢٠ ٠  ٢القروض الجديدة

 ٢٠٠        مشاريع جارية 
 ٦٠٠        مشاريع جديدة 

 ٢٤٠١ ٤٢٢ ٤٠٣ ٣٩١ ٣٨٣ ٣٩٢ ٤١٠  ٣تمويل محلي
 ٦٠٠ ١٢٦ ١١٨ ١١٥ ١٠٤ ٧٧ ٦٠  لة األموال المقاب

 ١٨٠١ ٢٩٧ ٢٨٥ ٢٧٦ ٢٧٨ ٣١٥ ٣٥٠  خالفه 
 ٧. ٣ ٨. ٣ ٨. ٣ ٧. ٣ ٧. ٣ ٦. ٣ ٤. ٣  من الناتج % المجموع 

         
 ٢٠٧٥ ٥٥٠ ٥٠٠ ٤٢٥ ٣٥٠ ٢٥٠   ٤إلتزامات بقروض جديدة

         
  ٢٥،٠ ٢٢،٩ ٢٢،٣ ٢١،١ ١٩,٩ ١٩،٠  ٥)مليار دوالر(الناتج 

  ). المدرجة في الموازنة(لك نفقات مجلس اإلنماء واإلعمار ونفقات االستثمار األخرى  بما في ذ١
 مليار دوالر٤. ٢ جرى احتساب مبلغ السحوبات المرتقبة من القروض الجديدة على أنه الرصيد المتبقي بين مبلغ ٢

  . أميركي اإلجمالي وقيمة السحوبات المرتقبة على القروض القائمة حاليا
  .  الموازنة والخزينة على أساس نقدي نفقات٣
  .  نتجت االلتزامات من تقدير قيم السحوبات المرتقبة على القروض الجديدة ومن نمط السحب ووتائره٤
   بحسب ارتقابات وزارة المالية٥

  
النفقات االسـتثمارية علـى أسـاس      (إن الخطوط العريضة للبرنامج اإلجمالي المقترح لالستثمار العام         

  : واضحةٌ جدا٢٠٠٩ً – ٢٠٠٤خالل ) نفقات نقدية(مليار دوالر أميركي  ٤،٨ وقيمته) نقدي
 . مليار دوالر أميركي في استثمارات ممولة من قروض أجنبية قائمة حاليا٢،٠ً 
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 دوالر أميركي في استثمارات ممولة من قروض أجنبية جديدة، يخـصص منهـا              ٣ مليار ١،٠ 
وحوالي الثالثة أرباع لمـشاريع     ) مثل قطاع الطرق  (يذ  حوالي الربع لبرامج محلية جارية التنف     

 .جديدة، منها المشاريع الملحوظة حالياً في قوانين البرنامج القائمة
علـى  ( مليار دوالر أميركي، ممول من الموازنة، يشمل النفقات االسـتثمارية            ١،٨رصيد من    

ومشاريع مجلـس اإلنمـاء   ،  )بما في ذلك أعمال الصيانة    (التي تتوالها الوزارات    ) أساس نقدي 
إن ما يزيـد    . المؤسسات العامة  إلى   واإلعمار التي ليس لها تمويل خارجي، وعمليات التحويل       

من هذا المبلغ األخير يتحدد توزيعه القطاعي بشكل تلقائي بنتيجـة عمليـات             % ٦٠عن نسبة   
لتنفيذ، كما أن القسط    التدوير الحاصلة في ميزانية النفقات االستثمارية وبنتيجة العقود الجارية ا         
 . األكبر من المبلغ المتبقي سوف يخصص لتوفير صيانة مقبولة لشبكة الطرق

  :يتركز هذا التقرير حول بضع أفكار أساسية
  من الضروري إيالء الصيانة اهتماماً خاصاً ؛ 
يجب القيام بعملية الخصخصة في قطاعي االتصاالت السلكية والالسلكية والكهربـاء بأسـرع              

  إعفاء الدولة من التوظيف في هذين القطاعين حتـى فـي مجـال             : ممكن لتحقيق هدفين  وقت
 الصيانة واستبدال التجهيزات القديمة من جهة وتحسين وضع المالية العامة من جهة أخرى؛

من الممكن زيادة محفظة االستثمار بإحالل التمويل الخارجي مكان التمويل الداخلي على أساس              
فقط، تكون  % ٤والتكليف الخارجي يكلّف    % ١٠ أن التمويل الداخلي يكلّف      طالما: فرق الفوائد 

  مليار دوالر أميركي من القروض الخارجيـة مـساوية ألعبـاء    ١،٥أعباء الفوائد على مبلغ    
 إلى   مليارات دوالر أميركي من التمويل المحلي، من هنا يخلص التقرير          ٦،٠الفوائد على مبلغ    

تعديل في الجـداول االرتفابيـة       إلى   ار دوالر أميركي دون الحاجة     ملي ٠،٩بقيمة  " ربح ممكن "
 . يةقتصاداال

ويذكر بأهمية وحـدة بعـض      )  صيانة –معدات جديدة   (يركز التقرير أيضا على المفاضالت األساسية       
 هوهو يبين أخيراً حدود تمارين التخطيط الموج      ). تحديداً فيما يتعلق بالخصخصة   (الخيارات المؤسساتية   

  .التمويل الخارجي إلى عظيم اللجوءنحو ت

  المفاعيل السلبية للنهج المعتمد ٤,١
  . إن النهج المعتمد من قبل الدولة حتى اليوم في قطاع االستثمار العام يتطلب إصالحات مهمة وسريعة

  .المفاعيل السلبية المترتبة عليه عديدة وجسيمة

   اتخاذ القراراتدم القدرة على الرؤية والتشتت في مسارع ١,٤,١

 السائدة، تفتقد أعمال االستثمار وتوفير الخدمات العامـة       السياسية  نتيجةً لإلطار المؤسسي وللممارسات     
  :بأعطال جديةمصابة تبدو القدرة على الرؤية السليمة للواقع والمستقبل، وإلى 

ة يقتصادتشتت المسؤولية وإلى تبديد القيمة اال      إلى    يؤدي ة دقيقة ية ومحاسب يافتقاد قواعد موازن   
لالستثمارات وهو يحول دون الحصول على تقدير قيمة مخزون التجهيزات القائمة والتـدفقات             

 .السنوية لالستثمار والصيانة والتشغيل
                                                 

ثمار اإلجمالي يوازي مجموع ستمن اإلنفاق يتم بتمويل خارجي؛ أي أن اال% ٨٠ثمار على فرضية أن ستمبلغ اال يرتكز  3
خدام األموال المحلية لتوفير المبالغ استمن هذه السحوبات بنتيجة % ٢٥السحوبات على القروض الخارجية تضاف إليه نسبة 

 .  مليار دوالر أميركي٨. ١فإن هذه األموال المحلية المقابلة ليست جزءا من مبلغ الـ ، وعلى هذا األساس. المقابلة للقروض
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بعثـرة الجهـود     إلى    يؤدي غياب التوجه الواضح والمتماسك على مستوى السياسات القطاعية        
ـ        قتصادوإلى خسارة في الفاعلية اال     سيير أعمـال برمجـة     ية وإلى صعوبات جـسيمة فـي ت

 .االستثمارات
 يمنع إرساء تقدير الحاجات على أسـس قابلـة للقيـاس،            يجتماعي واال قتصادغياب التقييم اال   

مما يجعل بصورة خاصة عمل     (ي لمختلف المؤسسات    قتصادويقف عائقاً أمام تقدير الوضع اال     
عمال الماضية في   وال يسمح باستخالص الدروس من األ     ). اإلصالح البنيوي للمؤسسات صعباً   

 . عملية التصميم
البـرامج علـى    / فقدان تأثير المشاريع    (من الناحية العملية، ومن بين مجمل أسباب المشكلة األساس          

، ثمة سببان يقعان بكل وضوح خارج نطاق عمل مجلس اإلنماء           )يةقتصادية واال جتماعصعيد التنمية اال  
وزارات المعنية بمساعدة فنية مفيدة فيما يتصل بالسبب        واإلعمار، وإن كان المجلس قادراً على تزويد ال       

  :الثاني
  النقص في االلتزام بتنفيذ السياسات العامة؛ 
 ضعف الترابط المنطقي بين حاجات السكان والسياسات القطاعية؛ 

  :مسألتين إلى وهذا يؤدي
  ضعف الترابط بين السياسات العامة وخطط اإلنفاق االستثماري؛ 
 .متوسط األهمية التي يستحق في التخطيطعدم إيالء المدى ال 

  ضعف الترابط بين السياسات العامة وخطط اإلنفاق االستثماري ١,١,٤,١
  كما يعمل بها حاليا ال تعدو كونها تجميعا لسائر المـشاريع والبـرامج             " برامج االستثمارات العامة  "إن

مـن   أو   الوزارات القطاعية بتفويضٍ من    أو   التي قام مجلس اإلنماء واإلعمار بتحضيرها بمبادرة منه       
 .مؤسسات تنفيذية أخرى

بصورة أكثر تحديدا، ال يجوز أن تتحدد بنية اإلنفاق العام بين القطاعات والقطاعات الفرعية المختلفة               
المؤسسات المانحة للقروض بـل يجـب أن         أو   وفقا لدرجة اهتمام وتأثير المؤسسات التنفيذية الرسمية      

 ).ل استراتيجيات وسياسيات والتزاماتمن خال(تحددها خيارات البلد 
" برنامج لالستثمارات العامة  "يمكن تصحيح هذا الخطأ من خالل تأطير اإلنفاق االستثماري العام ضمن            

من الضروري أن تُفرض على عملية إدارة المشاريع قيود ومحدات لناحية السياسات القطاعيـة              :جدي
 ".دورة المشاريع"لمرتجاة من المرحلة األولى من وهذه هي بالتحديد الغاية ا. ولناحية التمويل

  عدم إيالء المدى المتوسط األهمية التي يستحق في التخطيط ٢,١,٤,١
. ية على المـدى المتوسـط     قتصادال يتم وضع برامج االستثمار من ضمن تصور إلطار التطورات اال          

يع المشاريع التـي ال     ي مجرد توقعات ألحجام اإلنفاق تنجم عن تجم       قتصادوليس المقصود باإلطار اال   
مجال لوقفها، بل المفروض أن تتكون البرامج من مجموعة من خطط لإلنفاق تتم بلورتها من ضـمن                 

  .ية ومالية، وال سيما ما يتصل منها بشروط خدمة الديناقتصادقيود ومحدات 
  :ومن الضروري التأكيد على أن تشمل خطط الحكومة لإلنفاق في مجال االستثمارات العامة

 ؛)على مشاريع قيد التنفيذ وعلى مشاريع جديدة(نفاق االستثماري المستقبلي اإل
 اإلنفاق الجاري والمتكرر الذي سوف ينتج مستقبال عن المشاريع قيد التنفيذ وعن المشاريع الجديدة ؛

 . البرامج السابقة والمستقبلية/ أعباء الدين المرتبطة بالمشاريع 
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ستدامة المنافع التي يفترض أن توفرها مشاريع وبرامج االسـتثمارات          إن هذه المقاربة تشكل شرطا ال     
  .٤ العامة لمصلحة الشعب اللبناني

  تراكم القروض غير المسحوبة  ٢,٤,١

لكن عدم سحب هذه المبالغ قـد       . يتردد القول إن هنالك مبالغ كبيرة من التمويل الخارجي لم يتم سحبها           
بعض الحاالت تتصل بتفاوت درجات تقدم ملفات       : ز بينها جملة اعتبارات يتوجب إقامة التميي     إلى   يعود

منذ الوعود باإلقراض، على تفاوت مصداقيتها، مروراً بآليـات التفـاوض علـى اتفاقيـات               (القرض  
 وهي التي تدفع عليها عادةً عموالت االلتزام في حال          -القروض وتصديقها، حتى فتح خطوط االئتمان     

، وبعـضها   )الزمنية للسحوبات التي تلحظها اتفاقيات القـروض       وأخيرا الجداول    -التخلف عن السحب  
" الحصة المحلية "تأمين  (اآلخر تتصل بمجموعة األعمال الموازية للقروض التي تشكل شروطاً لتطبيقها           

، إجراءات تلزيم عمليات الدراسات واإلشـراف والتنفيـذ،      ستمالكللتمويل وال سيما لدفع تعويضات اال     
 وبعضها أخيرا يتصل بمعارضـة      ) والمصالح المستقلة صاحبة المشاريع، الخ     تغيير مواقف الوزارات  
  .محلية لبعض المشاريع

وإذا .  مليون دوالر أمريكي   ٢١٩٣هي  ) ٢٠٠٥بتاريخ نهاية أيلول    (القيمة اإلجمالية للمبالغ المقصودة     
ثالث  إلى   ض، فإنه يجب تقسيم هذه القرو     "التأخّر"كان المطلوب الحصول على صورة مبسطة ألسباب        

% ٣١( مليونـا    ٦٧٥تمثل قروضا غير منجـزة، و     %) ٣١( مليون دوالر أميركي     ٦٨٠هناك  : فئات
%) ٣٨( مليونا   ٨٣٨ليست مسحوبة ألن آجال السحب لم تحن بعد وفقا للبرامج المتفق عليها، و            ) أيضا

ات سـتمالك االلى  إمن أصل هذه الفئة األخيرة، تعود مسؤولية التأخير   .  تمثل حاالت تأخر فعلية    -فقط–
تغيير مواقف الـوزارات والمـصالح المـستقلة         إلى   من المبالغ المعنية، وتعود   % ٤٤بالنسبة لحوالي   

  .منها% ٢٣منها، وإلى تأخر في آليات التلزيم بالنسبة لحوالي % ٣٢صاحبة المشاريع بالنسبة لحوالي 
  . وضعية استخدام القروض بحسب مصادرها أدناه٥يمثل الجدول 

 استخدام القروض بحسب مصادرها: 5 جدول

 )ماليين الدوالرات(
 

 مصدر القرض

مبالغ غير 
مسحوبة لعدم
حلول آجالها 

تغيير مواقف 
الوزارات 

والمؤسسات 
صاحبة 
 المشاريع

تأخر في 
تسديد بدالت 
 االستمالك

تأخر في 
آليات التلزيم

مبالغ غير 
المسحوبة من
  القروض

رالقروض غي
 المنجزة

AFD24     20 44 36 
ADFD (Abou Dhabi)38       38   
AFESD (Arab Fund)180 50 30 30 290 100 
CHINA  6     6   
EIB40   60 38 138 270 
WB (IBRD)115 32 26 44 217   
French Protocole  10 38   48   
SFD20   60 10 90 50 
OPEC  3 26   29 25 
IDB148 40 28 48 264 60 
KFW          19 
IRAN  24 10 20 54   
JBIC    45 40 85   
KFAED110 30 50 20 210   

                                                 
    "CDR-MSC "رير فريق تق  4



 التقرير الرئيسي    ٢٠٠٩-٢٠٠٦البرنامح التنموي 

L0538-RPT-PM-02 REV.A    ٣٠/161  

ITALY          120 
TOTAL675 195 373 270 1513 680 

وقد حصل أن تجاوزت قيمة المدفوعات السنوية على بعض المحافظ، في بابي خدمة الدين والعموالت،               
  . السحوباتقيمة 

)  مليار دوالر أميركـي    ١،٣ (٢مبالغ الوعود التي قُدمت في مؤتمر باريس         إلى   وتجدر اإلشارة أيضاً  
  .والتي نفّذ جزء منها فقط

كان استعمال التمويل المحلي المرتفع الكلفة بدل التمويل الخارجي الطويل األمـد وبـشروط أفـضل                
  .  خاصةً في النصف األول من التسعيناتيحصل

 أو  أن التأخير عائد ألسباب إداريـة      أما   :وبصورة عامة هنالك حالّن   . يجب جالء هذه األوضاع سريعاً    
 تـه  أهميفقد بعضا منأن المشروع الذي يستفيد من القرض  أو سياسية داخلية ويجب بتّها بدون تأخير، 

 لمـشروعٍ آخـر     صعب التنفيذ ويجب عندها إعادة التفاوض مع المستثمرين لتخصيص المبالغ         بات  أو  
  .أسهل تنفيذا أو أكثر منفعة

  بحالة سيئة أو تجهيزات قليلة الفائدةبعض ال ٣,٤,١

تشكو التجهيزات العامة في لبنان، على غرار العديد من الدول النامية، من مشاكل جسيمة مـن حيـث                  
  . النوعية

ـ ويعود ذلك لغياب االعتمادات لدى الهي    . ثمة عدد من التجهيزات غير المستعملة      لمكلّفـة بإدارتهـا   ة ائ
لكن ذلك يعود أيضاً فـي الكثيـر مـن          ). مستشفيات دون موظفين، على سبيل المثال     (لتأمين تشغيلها   

  .عقبات سياسية تجمد القرارات المتعلقة بتعيين الموظفين إلى الحاالت
ـ                 رنذكر أيضاً عدداً من التجهيزات غير المكتملة والتي تبقى فعاليتها موضوع شك بسبب غياب عناص

أقسام طرق ذات مسارب متعددة تتّصل بطرق ضيقة، وشبكات مياه مبتذلة           (قطع ضرورية لتشغيلها    أو  
  ). محاطات تكرير غير متصلة بالشبكة أو دون محطات تكرير

وهي حالـة معظـم     (المهملة من دون صيانة      أو   نذكر أيضاً عدداً من التجهيزات ذات النوعية الرديئة       
ة وشبكة توزيع مياه الشفّة والمستشفيات العامـة والمؤسـسات التعليميـة            أقسام شبكات الطرق المحلي   

  ).والجامعية
ترتب هذه الحاالت جميعا تكاليف باهظة وخسائر جسيمة لكنها تغـذي أيـضاً اإلدراك الـسلبي لـدى                  

  .المواطنين للخدمة العامة

  خطر االنخفاض الملحوظ للتغطية وجودة الخدمات العامة  ٤,٤,١

والقيود المالية على تنفيذ المشاريع الجديدة تبدو لينة        " المشاريع"ار العام مركزة على     إن مقاربة االستثم  
  .بسبب توافر تمويل خارجي غير مسحوب و وتوافر إمكانية الحصول على قروض جديدة

من نتائج هذا الوضع أن الجهود المنصبة على تخفيض العجز العام سوف تتركز على نفقات الـصيانة                 
  . ال تؤخذ بعين االعتبار في سياق برمجة االستثماراتوالتشغيل التي

  :تشمل هذه النفقات
الرواتب ومشترى السلع   (التأثير الفوري لنفقات التجهيز على النفقات الجارية فور انتهاء التنفيذ            

 ).والخدمات الضرورية لتشغيل التجهيزات
ة للتجهيزات وتكاليف تـدريب     التأثير الثانوي لنفقات التجهيز من خالل تكاليف الصيانة المادي         

 . الموظفين وتطوير جودة الخدمات المقدمة
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تلك المقبلة على    أو   يكمن هنا خطر جدي يهدد استدامة الخدمات التي تؤمنها المشاريع التي سبق تنفيذها            
يـة، ألن األمـر ال      جتماعتتفاقم هذه المخاطر بقدر ما تقع هذه الخدمات في مجال الخدمات اال           . التنفيذ

يتوقف عند تغطية نفقات الصيانة المادية، كما هي الحالة بالنسبة لتجهيزات البنية التحتية، إنما ينبغـي                
  . ٥أيضاً تغطية كلفة الموظفين والتدريب وسائر التكاليف األخرى المواكبة

  النتائج السياسية السلبية على موقع الدولة والخدمة العامة  ٥,٤,١

بالنـسبة   أما   .حصرها بالذين ال قدرة لهم على االستغناء عنها       ى   إل يؤدي تدهور جودة الخدمات العامة    
حتـى الـذين ال     . طائل منـه   لآلخرين، فإن اإلدارة العامة والخدمات العامة تبدو وكأنها عبء ثقيل ال          

يملكون خيار البديل فأنهم يرضخون مرغمين لمصيرهم لكنهم يشاطرون من هم أوفـر مـنهم غنـى                 
  .تقديرهم السلبي

بـسبب  . تقليص مسؤوليات الدولة ووظائفها في مختلف المجاالت       إلى   منطلق تتسع الدعوات  من هذا ال  
تـشمل هـذه المطالبـة      . من الدولة " بقدر أقل "من الدولة، نطالب    " نمط أفضل "صعوبة الحصول على    

 مجاالت يصح فيها القول بدور أقل للدولة، غير أن تعميمها تعسفي ألنه يتسع ليطال الوظائف السيادية               
وفـي هـذا    . ي تحمل في طياتها أخطارا جسيمة     اجتماعللدولة ويفتح المجال أمام صيغ تفكك سياسي و       

صيغٍ وسطى حيث تستبقى الخدمة العامة مع عجزها الجـسيم           إلى   السياق ذاته، نالحظ اللجوء المتزايد    
ي جميـع   يالحظ ذلك ف  . ولكن توضع أنظمة موازية لها تؤمن بكلفة مرتفعة خدمات ذات نوعية أفضل           

" المتعاقـدين االستـشاريين   " أو   "الخبـراء "جانب الموظّفين فرق من      إلى   المؤسسات العامة حيث تعمل   
نالحظ ذلك أيضاً من خالل إنشاء مؤسسات موازية للمؤسسات القائمة، تتمتـع            . يتقاضون أجوراً أرفع  

 أمرا خاصاً بلبنان    هكذا صيغ استثنائية   إلى   ليس اللجوء . بشروط عمل أفضل وتقدم بدالت أجور أعلى      
أن ال شيء يلحظ عمليا كي تـسهم        " الحلول السهلة "وتكمن المشكلة مع هذه     . كما وأنّه ليس جديداً عليه    

البنية الجديدة في تطوير البنية القائمة والذوبان  فيها؛ إنما على العكس من ذلك، نـرى تـسارعا فـي                    
الجديدة، وسرعان ما تأخذ هذه األخيـرة فـي         عملية اهتراء البنية القديمة ونشوء مواقف رفض للبنية         

  .اإلنهيار بدورها فتعود لتشبه القديمة مما يستدعي تكرار العملية ذاتها
  :ما يلي" مراجعة النفقات العامة"يذكر التقرير األخير للبنك الدولي 

ان بـين أسـوأ     يصنّف البنك الدولي لبن   . إن مجال تحسين اإلنتاجية في القطاع العام اللبناني واسع جداً         "
الدول أداء في منطقة الشرق األوسط لناحية نوعية اإلدارة العامة التي يقع مـستواها فـي لبنـان دون                   

ويعتبر بصورة إجمالية أن خطر الفساد ومستوياته مرتفعـة  . المعدل العالمي للبلدان ذات الدخل المشابه 
واألنظمة وتنفيذها، وأن جودة أنظمة وضـع       جداً في اإلدارة اللبنانية بينما درجة ومدى حماية القواعد          

الموازنات وضبط اإلدارة العامة وفعالية استخدام الموارد واستقاللية الخدمة المدنيـة عـن الـضغوط               
  .السياسية هي كلها متدنية

 مقياس جودة اإلدارة في لبنان: 6 جدول

 الشرق األوسط لبنان )األفضل إلى ، األعلى يشير١٠٠ إلى ٠من (
الدخل البلدان ذات 

المتوسط إلى مرتفع
 ٦٥ ٣٢ ٤٢ مؤشر مساءلة الدولة 
 ٥٦ ٤٧ ٣٥ مؤشر جودة اإلدارة 

 ٥٦ ٣٧ ٣٢ مؤشر صالح الحكم إجماالً

  .حسابات موظفي البنك الدولي: المصدر 

فاألعمال تتفاعل  . وتظهر التجارب الدولية أن جودة اإلدارة لها تأثير على االستثمار الخاص وعلى النم            
بـصورة أضـيق     أو   "بيئة األعمـال  "مع الحوافز والتكاليف والقيود وهي عوامل تختصر غالباً بتعبير          

                                                 
  .  ، الحالة بشكل دقيقCDR-MSCمع بعض التصليحات الطفيفة، يصف التقرير، الذي وضعته بعثة   5
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إن الدالئل الدولية تتزايد لتأكيد الدور الحاسم لإلدارة الصالحة في تحفيز االستثمار            ". مناخ االستثمار "بـ
 للمعلومات والرساميل والسلع، وفي تقويـة مناعـة         الخاص والنمو، وفي اإلفادة من التدفقات المتزايدة      

يقدر البنك الدولي كلفة ضعف اإلدارة في منطقـة الـشرق األوسـط             .  في مواجهة الخضات   قتصاداال
غير أن نقص المعلومـات يحـول دون        . من النمو الضائع في السنة    % ١وشمال إفريقيا بما يزيد عن      

  . دةالقيام بحساب مماثل بالنسبة للبنان على ح
تخفـيض النفقـات    إلـى  وفي مضمار سياسة استقرار مالية مبنية على تقوية إجراءات التقشّف بالنسبة    

  :العامة، يذكر التقرير ما يلي
وكمـا  . يمكن أن يكون التقشف المالي فاعالً في تشجيع نمو اإلنتاجية إذا استعمل لتحسين أداء الحكـم               "

 إلـى   يشكل قناة رئيسة يمكن من خاللها أن يؤدي التقشف        يشدد صندوق النقد الدولي فإن تحسين الحكم        
حتى إذا كان االستثمار الخاص يتجاوب بشكل محدود مع إجراءات التقشف المالي فـي              . تشجيع النمو 

الدول النامية، فإن الدول التي تشهد عجوزات مالية كبيرة يمكن لها أن تستفيد على المدى المتوسط من                 
يتم تقديم عدة أسباب    . ٦ر ذلك على وتيرة نمو اإلنتاجية اإلجمالية للعوامل       تخفيض العجز من خالل تأثي    

لتفسير هذه الظاهرة، وبعض هذه األسباب ينطبق بشكل واضح على لبنان، مثل عدم فعالية المـوظفين                
بسبب غياب شروط التنـافس، مـن       . في الخدمة المدنية والطبيعة الموجهة سياسياً ألداء الخدمة العامة        

وقد يكون الدخل من جراء ذلك أعلـى فـي          .  أن تتضمن األجور في القطاع العام مكونا ريعيا        الممكن
وفي هذه الحالة يرتفع معدل اإلنتاجية      . القطاع العام بينما تكون إنتاجية العمل أعلى في القطاع الخاص         

. لقطاع الخـاص  ا إلى   تحويل الوارد المتاحة من القطاع العام      إلى   اإلجمالية كلما أدت سياسات التقشف    
ويمكن لإلنفاق العام غير المجدي أن يسلك قنوات أخرى، كأن ال يبلغ اإلنفاق العام الغايات المرسـومة                 

وفي هذه الحالة أيضاً يمكن لتصحيح حجم اإلنفاق العام أن يسهم           . له وال سيما بسبب الفساد المستشري     
  .في الحد من الممارسات الريعية واالرتشائية

  مستجدةمعطيات  ٥,١

  ظروف مختلفة وأشد صعوبة  ١,٥,١

،  وإن كـان اإلعمـار      قد انتهت بمعظمها منذ بضع سنوات      ، بمعناها الحرفي،  إن إعادة اإلعمار المادية   
  . لم ينتهبمعناه الشامل،

العام، كانت سريعة جداً ويمكن      أو   ال مجال للشك في أن إعادة اإلعمار، سواء من قبل القطاع الخاص           
لكن بعض أوجهها   . ة، في نظر المراقبين الخارجيين،  مثيرة للدهشة واإلعجاب        تفهم أن تبدو هذه العملي    

 كان من الممكن اإلفادة أكثر من الميزات الناجمة عن التهديم لكسب تقدم تكنولوجي            : تبقى قابلة للجدل    
لخفض كلفة أعمال يصعب تنفيذها في مدنٍ مليئة بالحركة، وكان من الممكن التركيز بعنايـة أكبـر        أو  

                                                 
أن تخفيض العجز المالي ) ٢٠٠١ – ١٩٩٠ دولة نامية خالل فترة ٣٩على أساس دراسة مقارنة لـ (صندوق النقد الدولييعتبر   6

تبرز الدراسة االقتصادية الكمية أيضا %. ٢. ٠ يزيد نمو الناتج المحلي القائم بنسبة من إجمالي الناتج المحلي قد% ١بنسبة 
إن تخفيض النفقات . وللنفقات االستثمارية على نمو الناتج المحلي) وبصورة خاصة الرواتب(التأثيرات المختلفة للنفقات الجارية 

ولكن يجب أال . إضافية على نمو الناتج المحلي% ٨. ٠د يضيف من خالل تخفيض حجم الخدمة المدنية وحدها ق% ٥العامة بنسبة 
ال صندوق النقد الدولي، الكالسيكي المستخدم من قبل -ذلك أنه، وفق اإلطار النظري النيو. يفهم أن هذا التأثير على النمو دائم

حول فعل )  سنوات١٠د على فترة وهي تمت(، أضف أن استنتاجات الدراسة لمجال الستدامة النمو بسبب تناقص عوائد رأس الما
  . آلية نمو متسارعة يلقي ظالل الشك على صالحية خالصاتها على المدى الطويل
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على التأثير الجامع والتوحيدي للتجهيزات العامة، وكان من الممكن ضبط التكاليف بشكل أشد، وكـان               
  ...من الممكن إيالء مسائل حجم بعض التجهيزات ووتائر تنفيذها اهتماما أكبر

لكن المهم أن مرحلة إعادة البناء قد انتهت وهذا االنتهاء قد وضع مجلـس اإلنمـاء واإلعمـار أمـام                    
  .لكن إعادة التحديد هذه ليست عملية سهلة.  إعادة تحديد مهامه وثقافته وممارساتهضرورة

حد ما، في مرحلة إعادة اإلعمار، أن نعتبر أن التخطيط والبرمجـة يأتيـان فـي                 إلى   وإذا كان مقبوالً  
ية الحاجـات  أقله أنهما أقل إلحاحا من تسريع عملية االستلحاق عامة وتلب أو المرتبة الثانية من األهمية،   

  .الضاغطة، فإن اآلية معكوسة اليوم بالنسبة لمهام اإلنماء التي يواجهها المجلس

 نفسه بعد اآلن فـي      يتوافق مع حصر المجلس   داخل مجلس اإلنماء واإلعمار ال      " ثقافة إنمائية "إن نشوء   
فيذ العقود ومفاوضاً    مطلقاً استدراجات العروض ومشرفاً على تن      ، الطابع تعاقدية ومالية  دورٍ فني إلدارة  
يجب حيث   ،يةاجتماعية و اقتصاد إلدارة    الطابع دور سياسي لعب   إلى   عليه أن ينتقل  بل  . بشأن القروض 

هذا التطور ال يعنـي     .  وتصبح ضرورة االختيار مركزية    أهدافها ومحداتها،  إلى   تقويم األعمال بالنسبة  
نّما مجلس اإلنماء واإلعمار، بحـسب نظامـه،         إ .مجلس اإلنماء واإلعمار وحده داخل اإلدارة اللبنانية      

  ".ثقافة إنمائية"مؤهل لبدء الحوار مع بقية اإلدارات لتحسين حظوظ بزوغ 
فقد وصل الـدين    . لكن هذا التغيير يتم ولألسف في وقت تعاني فيه المالية العامة من أزمة عميقة جداً              

وقد بـات   . ة مالية يتكرر ظهورها دورياً    مستويات غير مألوفة، ومخاطر وقوع أزم      إلى   العام اللبناني 
من هـذا   %١٠ و ٨بين  (الناتج مرتفع جداً     إلى   مستوى الفائض األولي الضروري الستقرار نسبة الدين      

وقف تزايدها على اإلقل، أسهل من زيادة اإليـرادات،          أو   ومن المعروف أن تخفيض النفقات،    ). الناتج
وتبـين  .  هي تلك التي تتعلق بنفقات التجهيـز والـصيانة         واالستقطاعات األسهل إحداثا في الموازنات    

 يـصيب التجربة الدولية بوضوح أن أعباء الديون الثقيلة تجبر معظم الدول على القيام بتصحيحٍ مـالي          
 – ١٩٨٠ الالتينية بـين     كايأمرعلى سبيل المثال في     . االستثمار العام في البنى التحتية بصورة موجعة      

في األرجنتين  % ٠،٢ إلى   %٣،١نّت استثمارات البنى التحتية العامة من        تد ١٩٩٨ – ١٩٩٥ و ١٩٨٤
%  ١،٧  إلـى  %٣،١في البرازيل ومـن     % ٠،٦  إلى %٣،٧ في بوليفيا ومن  % ٢،٠ إلى   %٥،٠ومن  

كالـديرون،  (فـي البيـرو     % ٠،٦  إلى %٢،٠في المكسيك ومن    % ٠،٤  إلى %٢،٥ في الشيلي ومن  
  )".٢٠٠٣إيسترلي، وسيرفين 

على الرغم من صـغر     . الدولة أن تواجه بقدرات محدودة تحديا بالغ الصعوبة في اإلنماء         يتوجب على   
حجم البلد ومن موارده السخية نسبياً، فإن اإلنماء في لبنان معوق بفعل عوامل خارجية شديدة وقيـود                 

يتعلـق  البنى التحتية بقـدر مـا        أو   وال يتعلق األمر بالحد من نقص كمي في التجهيزات        . داخلية جدية 
بتفكيك مواقع الممانعة وبتغيير سلوك متجذر في المؤسسات من نتائجه تبديد الموارد المتاحة وإعاقـة                

إن التنمية في لبنـان تتوقـف علـى         . ي وتدعيم استمرار اختالالت داخلية ومع الخارج      قتصادالنمو اال 
مـسألة مقـدرات ماديـة      وإذا كان اإلعمار هو     . عملية إعادة هيكلة أكثر مما توقف على عملية إعمار        
إن حجـم إعـادة اإلعمـار       . يةاقتصادية و اجتماعوتقنية فإن إعادة الهيكلية مسألة خيارات مؤسساتية و       

                    المادية التي تحققت يثبت جلياً أن المقدرات المادية والفنية لم تكن هي التي تنقص لبنان فـي حـين أن
ي تظهـر جليـاً أن الخيـارات المؤسـساتية          قتصادي والركود اال  جتماعالتحجر المؤسساتي والقلق اال   

  .ية صعبة جداًقتصادية واالجتماعواال
ية بصورة  قتصادبنتيجة تشابك الصعوبات في المالية العامة وتحديات اإلنماء يتبين أن إعادة الهيكلة اال            

ـ  من جهة أولى، السعي   : عامة وهيكلة القطاع العام بصورة خاصة تفرض نفسها لسببين أساسيين            ى  إل
، ومن  خصخصةتحقيق وفور على صعيد المالية العامة، وربما الحصول على مداخيل سريعة بنتيجة ال            

جهة أخرى، ضرورة تحرير قطاعات حيوية من طوق إدارة مسيسة ومتكلّسة بغية تحقيق مكاسب فـي              
لـوالً  غير أن هذين النسقين من األسباب يصعب في الغالب مزاوجتهما، ألنهمـا يرتبـان ح              . اإلنتاجية

لكن األخطر من ذلك أن الحاجات المالية، متى اعتبرت األكثر الحاحـاً، قـد              . وأنماط سلوك متعارضة  
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تشجع على تفضيل مقاربات مالية بحتة، غالباً ما تكون متسرعة وغيـر قابلـة لالرتـداد، مفاعيلهـا                  
  .إضاعة مستلزمات التنمية إلى ية غير مضمونة، وقد تؤديقتصاداال

  لفرص جديدة تتشكّ ٢,٥,١

  :أمام هذه الصعوبات والتحديات، يجدر التعرف على تغيرات مالئمة واإلفادة من فرص ثمينة
أخذ مجلس اإلنماء واإلعمار علماً بالتغيير الضروري في دوره وبدأ بعملية تجديد داخلية بهذا               

وهو يستفيد في هذا المجال من الدعم النـشيط         . الصدد تولي األهمية الالزمة لوظائف البرمجة     
برمجـة  "لإلتحاد األوروبي الذي زوده، مع العديد من الوزارات، بمجموعات من الخبراء في             

ويمكن أيضاً رصد تطور مشابه في عدة إدارات أخرى بدأت تـستوعب            ". االستثمارات العامة 
 .المفاعيل اإليجابية إلجراءات التحديث والتدريب التي اتخذت هنا وهناك

التخطيط والبرمجة بسبب تزايـد شـدة المحـدات          إلى   د بالحاجة يتم اإلقرار على نطاق متزاي     
 .المالية

. يملك لبنان مشروعاً طويل األمد لترتيب األراضي، طُرح على مجلس الوزراء للموافقة عليه             
وقد كان هذا المشروع في السابق موضوع نقاشٍ كبير، و نال دعـم قطاعـات واسـعة مـن                   

 .المجتمع المدني ومن أصحاب المهن
لك فرص سياسية جديدة تفسح األمل بتجاوز أسباب الجمود والتشرذم القديم شرط أن يظهر              هنا 

 األفرقاء القدر المطلوب من الشجاعة ووضوح الرؤية

تولي المجموعة األوروبية والمنظمات الدولية اهتماماً خاصاً بلبنان وبصورة خاصـة البنـك              
 Country(اتيجية مـساعدة للبلـد      الدولي الذي عمل بموازاة هذه البرمجـة لـصياغة اسـتر          

Assistance Strategy ( ومراجعة النفقات العامة)Public Expenditure Review .( 
ية والمالية، من المهـم     قتصادوقبيل عقد المؤتمرات المخصصة لمساعدة لبنان على تجاوز صعوباته اال         
ية قتـصاد ممثلي القطاعات اال  أن يتمكن مجلس اإلنماء واإلعمار، بعد التنسيق مع مختلف الوزارات و          

هذه المؤتمرات تظهر حاجات البلـد فـي مجـال           إلى   ية الرئيسية، من تقديم رؤية متماسكة     جتماعواال
  . ية كي ال تكون مخططات العمل نتيجة الهموم المالية فقطجتماعالتجهيزات والخدمات العامة واال

  : يجب على مجلس اإلنماء واإلعمار أن يحاول بصورة خاصة

لتي سـتؤخذ مـن     ا) الرصيد األولي على سبيل المثال    (كمال مجموعة المعايير المالية المألوفة      إ 
دون شك بعين االعتبار في المؤتمرات القادمة بمقاربات ومؤشرات مناسبة تبـين خـصائص              
التجهيز العام والخدمة العامة كي ال يجري التضحية باالستثمار على المدى الطويل وبالخدمـة              

 ة لمؤشرات قصيرة المدى؛العامة خدم
 بالمشاركة في بلورة السياسات القطاعية وفي تظهير شـروط          خصخصةتوضيح معالم سياسة ال    

 على كلفة االستثمار والتشغيل لمختلف الخـدمات بالنـسبة للدولـة            خصخصةونتائج خيارات ال  
 ؛قتصادولال

تمنح للبنان بحيـث    ألموال الخارجية التي قد     اتقديم االقتراحات حول أفضل مجاالت تخصيص        
ية، والمحافظة على قيمة االستثمارات     جتماعتتم المحافظة على األداء الجيد للخدمات العامة واال       

 . والتجهيزات العامة وفعاليتها، وتأمين حماية القطاعات والفئات األكثر تعرضاً
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   اللبناني، اإلنماء المعطلقتصاداال   ٢٢٢

  . مفاعيل حاسمة على الخيارات المطروحة للعمل اللبناني بمجموعة خصائص لهاقتصاديتسم اال
اجتذاب تدفق هائل من الرساميل يمـول   الذي يقوم على" بالمرض الهولندي"أصيب لبنان إصابة عميقة 

 .استهالكا مفرطا
هذه الخصائص التي يتم التغاضي عنها عادة تفسر االنحرافات المعروفة بـين االرتقابـات المـاكرو                

 .الواقعية والمالية واقتصاد
خـسارة   إلـى    ،اإلنتاج وفي تخصيص عوامل     األسعارتؤدي هذه الخصائص، من خالل االختالل في        

 .فعالية االستثمار العام

  ٧قتصاد واالاإلعمار: الخاطئالحدس  ١,٢

  يينقتصادمرحلة اال ١,١,٢

 ولـم يبـرز   .  يشبه عملية ترميم واسعة ومستعجلة     اإلعمارحين كانت الحرب ال تزال في بداياتها كان         
  . بصورة تدريجيةإالعمار بوضوح عد االقتصادي لإلالب

 الثمانينات حين تفاقم وضـع الماليـة العامـة    أواسط إلى ويمكننا القول بان هذا المنعطف يعود تاريخه  
المناخ الذي كان سـائداً حينـذاك،        إلى   ويعود ذلك من دون شك    .  األزمة النقدية تهدد باالنفجار    وأخذت

 من خالل شبح المخاطر النقديـة ومـشاكل الماليـة           اإلعمار بموضوع   والذي كان يقف وراء التفكير    
  .العامة

الحالة  إلى   عرفت فترة أواسط الثمانينات االنهيار الدراماتيكي لليرة اللبنانية، وكان يعزى بصورة عامة           
يون قتـصاد وكان اال .  على التجهيزات العسكرية التي حصلت في حينه       ولإلنفاقالمزرية للمالية العامة    

وكانـت تتـصدر    . في تلك الفترة يشددون باستمرار على ضرورة الحذر حيال وضع المالية العامـة            
. الواجهة المفاهيم المتعلقة بسقف الدين ومالءة الدولة والتوازن الزمني بين المداخيل والنفقات العامـة             

عته في العـام    لتقرير الذي رف   للنفقات العامة التوصيات التي تضمنها ا      فوتصدرت المطالبة بوضع سق   
  . الحكومة إلى "يين قتصادلجنة الخبراء اال " ١٩٩١
يون يالمسون منذ ذلك الحين الكثير من القضايا المالية التي تحولت تدريجياً لتصبح هموم              قتصادكان اال 

  .السنوات األخيرة من عقد التسعينات
قاً على المسرح الحقيقـي     طالإ األكاديمي ولم تبرز     اإلطارغير أن هذه النقاشات بقيت محصورة ضمن        

  . للسياسة العامة، بل هي اختفت كلياً لفترة طويلة من الزمن
 المالي والنقدي لسنة    االنهيارإن السبب الرئيسي لهذا الغياب في اعتبارات الحيطة يجب البحث عنه في             

اللبنانيـة  فقد قفز خالل عدة أشهر سعر صرف الدوالر مقابل الليرة           .  وفي السياسات التي تلته    ١٩٩٢
 ليرة لبنانية في تـشرين      ١٨٨٠ في آب، ثم استقر على       ٢٤٢٠ إلى   ١٩٩٢ في كانون الثاني     ٨٨٠من  

                                                 
: سينا ايكن، وبول كاشين، و س نوري ارباس، وخوسيه مارتلينو وعدنان مزارعي: مراجعة موجز عن الموضوع في تقرير  7
  .١٩٩٥، شباط ١٢٠ال بابر رقم ، اوكازيونIMF" أالقتصاد المبتور في لبنان ومعالجته"
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. مـستوياته الـسابقة    إلـى    الثاني، وكان البنك المركزي يتدخل مشترياً الدوالر للحؤول دون عودتـه          
بالعمالت األجنبية وبالذهب   وارتفعت تغطية الكتلة النقدية اإلجمالية بالليرة اللبنانية بصافي الموجودات          

وقد بقيـت الفائـدة    . ٨%١٨٧ إلى   ومن ثم عادت  % ٢٧٣ إلى   %١٢٠المتوفر في البنك المركزي من      
وسجل ميزان المدفوعات بين كانون الثاني وأيـار        %. ٢٥على سندات الخزينة لمدة سنتين فوق معدل        

 مليـون دوالر    ٥٤ل فائضاً بلغ     مليون دوالر ثم عاد بين حزيران وكانون األول ليسج         ٧٥٠عجزاً بلغ   
تدفّق الرسـاميل بكثافـة خـالل        إلى   وال عجب أن يكون ذلك كله قد أدى       . ١٩٩٢أميركي لكل العام    

  .١٩٩٤ و١٩٩٣العامين 
 ١٩٩٢مفاعيل التقلبات النقدية والمالية للعام : 7 جدول

 ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١ مليون دوالر أميركي 
  ١٥٩٦  ١٦٤٧  ١٧١١  ١٨٣٨  ٨٧٩  ر الدوالر مقابل الليرة اللبنانية سع

  ٢٥٦  ١١٣١  ١١٧٠  ٥٤  ١٠٧٤  ميزان المدفوعات 
  ٦٤٧٧  ٥٤١٧  ٤٨٧٥  ٣٦٠٦  ٢٨٢٦  الميزان التجاري 

  ٦٧٣٣  ٦٥٤٨  ٦٠٤٤  ٣٦٦٠  ٣٩٠٠  الميزان التجاري + ميزان المدفوعات 
  ٨٨٦٠  ٦٤٤٧  ٣٧١٩  ٢٥٠٠  ٢٤٧٨  الدين العام 

  ٦٤٦٦  ٤٧٣٦  ٣٤٤٧  ٢٦١٤  ٢٢٩٩  رفية للقطاع الخاص التسليفات المص
  ٤١٤٣  ٤٠١٧  ٢٠٥٣  ٣٣٧    تغير الدين والتسليفات 

الذي حـصل  من خالل مجموعة مؤشرات بسيطة مفاعيل االضطراب المالي والنقدي 7 جدولالـيمثّل 
  .١٩٩٢في العام 

متوفر لرصيد ميـزان     ٍ دفوعات ورصيد الميزان التجاري أفضل تقدير     يشكّل مجموع رصيد ميزان الم    
 مليار دوالر أميركي في كل      ٣,٧ من حوالي    ارتفعمن المالحظ أن تدفق الرساميل السنوية       . الرساميل

. ١٩٩٣عتباراً من العـام     اأكثر من ستة مليارات دوالر أميركي سنوياً         إلى   ١٩٩٢ و ١٩٩١من عامي   
استعملت هذه الرسـاميل بـصورة      .  مليار ٢,٥تدفقات السنوية قد زادت بحوالي      وهكذا تكون وتيرة ال   

) وفـي العجـز التجـاري     (وقد برز ذلك في ارتفاع الواردات       . مباشرة في استهالك منتجات مستوردة    
القناتان اللتان جرى من خاللهمـا      . ١٩٩٥ – ١٩٩٣ مليار كمعدل وسطي خالل األعوام       ٢,٥بحوالي  

 ١,٣دين عام فاقت زيادته الـسنوية       :  من الرساميل لتمويل االستهالك هما بوضوح      تحويل هذا الفائض  
 وتيـرة القطاع الخاص ارتفعـت      إلى    مليار فيما بعد، وتسليفات مصرفية     ٢,٥ و ١٩٩٣مليار في العام    

 . مليار كمعدل وسطي١,٣حوالي  إلى  مليار٠,٣زيادتها السنوية من 
 استقدام الرساميل واستعمالها لتمويل االستيراد، بعد سـنة تكيـف           نالحظ إذاً تغييراً واضحاً في وتيرة     

  ). ١٩٩٣(مفصلية 
إن قيود التمويل التي كانت مثار خشية أكثر من أي أمر آخر، تالشت بشكل كلي وجرى بسرعة نسيان                  

ديـدة  مقابل ذلك سادت المفاعيل الوخيمة الناجمة عن السياسة النقدية الج         . التحذيرات التي كانت ترافقها   
  .ها أن مفاعيلها لم تكن مرتقبةوللفترة طويلة زاد من ط

الجـو   وترافق تغيـر  . كذلك اعتبارات الحيطة  تالشت  واختفت الخشية من القيود المالية عبرالزمنية و      
السائد مع تغيير في مؤهالت الفرقاء المكلّفين إعادة اإلعمار، وحـّل رجـال المـال سـريعاً مكـان                   

  . يينقتصاداال

-١٩٩٣الذي جرى وضعه خالل الفترة " (٢٠٠٠األفق "قول في هذا الصدد أن مخطط ويمكن ال
١٩٩٤ ( ية، ويتضمن أيضاً فرضيات حول التضخم الداخلي اقتصاديمثّل النموذج األخير لمقاربة

 في الناتج المحلي القائم مختلفاًَ عن مؤشر )le deflateur(والخارجي ووضع مؤشر تصحيح التضخم 

                                                 
، بالرغم من ٢٠٠٥على سبيل المقارنة تجدر اإلشارة إلى أن هذا المؤشر هو صفر، بل وحتى سلبي في منتصف العام   8

 . مليار دوالر١٦اإلصدارات المكثفة للسندات باليوروبوند بما يقارب 
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وكانت المقاالت في أواخر الثمانينات تركز على بنية السكان الناشطين وعلى نشاط . كأسعار االستهال
طروحات وقد اختفت هذه الهموم وهذه األ. المرأة وشروط االستعانة باليد العاملة األجنبية بشكل خاص

  .كلياً فيما بعد

 إلى   الرساميل الخارجية  وأصبح مع الوقت واضحاً بأنه لم تؤخذ بالحسبان إمكانية تدفق فائض كبير من            
  . لبنان ومدى التأثير الذي يتركه مثل هذا األمر

      ا كان قد احتفظ به اللبنانيون             أخذهواألمر اآلخر الذي لم يتمبالحسبان أيضاً هو موديل إنماء مختلف عم 
  .في ذاكرتهم من لبنان ما قبل الحرب

ن البعض منها معلنا كالخيـارات الـضريبية        وبقي التفكير قائما على عدد من الخيارات الثابتة التي كا         
  .والبعض اآلخر مضمرا كاألولويات القطاعية

 . ي الكلي والسياسات القطاعيةقتصادكما أنّه لم يتم وضع رابط عملي بين المستوى اال

  ية اقتصاداإلطار العام للمودلة والتصورات الماكرو ٢,١,٢

الدراسات تقدير قيمة الـدمار الحاصـل،       وحاولت بعض   . االنطالقبقيت فكرة االستدراك تمثل نقطة      
وجرى احتساب القيم النظرية للناتج المحلي القائم قياسا على مستوياته ومنحى تطوره في سنوات مـا                
قبل الحرب لمقارنة هذه القيم النظرية مع قيمته الفعلية في السنوات الالحقة باعتبار أن الفروقات بـين                 

  .الحربإلى  السلسلتين أمكن أن تعزى بصورة عامة
الناتج المحلي القائم، سواء     إلى   حاول البعض في ما بعد، وبصورة أكثر تعقيداً، تقدير نسب رأس المال           

الناتج، كما   إلى   بمعنى نسبة مخزون رأس المال     أو   بمعنى التأثير الحدي لزيادة رأس المال على الناتج       
  .إلنتاجاسعى آخرون لوضع مؤشرات لدالة 

في الغالب المهلة الالزمة الستدراك المستوى الحقيقي للناتج المحلي القائم كما في            كانت نقطة االنطالق    
  . الستدراك المستوى الذي كان يفترض أن يبلغه الناتج فيما لو أن الحرب لم تحصل أو ١٩٧٥عام 

 على زيادة الناتج المحلي القائم المحتسبة علـى النحـو المـذكور مؤشـر              أخرىوكان يطبق سنة بعد     
وكان يجري استخالص قيمة الحاجـة      )  التي تم تقديرها   اإلنتاجأو كانت تستخدم دالة     (ستثمار المقدر   اال

  .لالستثمار بنتيجة ذلك
 إلـى  كانت تجربة الثمانينـات تـدفع  . بقي موضوع توزيع هذا االستثمار بين القطاعين العام والخاص 

ممـا جعـل إجمـالي      %) ٩٠عند حدود      (الناتج المحلي القائم   إلى   احترام سقف بالنسبة لمؤشر الدين    
القطاع الخاص، وهذا ما كان يبرر بالتالي انتهاج سياسة ضريبية متهاودة وفرض             إلى   االستثمار يتحول 

  .عصر النفقات الجارية للدولة
. ية التي تتجاوز لوائح المشاريع مع توزيعها حسب القطاع والسنة نـادرة جـداً             قتصادبقيت الوثائق اال  
 ية كلية بالدوالر الثابت    اقتصادتقديرات   إلى   ترتكز هذه الوثائق  .  رئيسية مقاالت أكاديمية   وكانت بصورة

وتـرجح المقارنـة بـين      . تلك، أال أنها ال تشرح دائماً ما يقصده كتابها بالدوالر الثابت           أو   لهذه السنة 
لواليـات المتحـدة    قدرته الشرائية في أسـواق ا      إلى   المعطيات أن المقصود هو الدوالر الثابت بالنسبة      

 إلى  وقد تنبه هؤالء الكتاب   . قدرته الشرائية في لبنان    إلى    مما هو الدوالر الثابت بالنسبة     أكثراألميركية  
التطور المتفاوت لألسعار، إال أننا نعتقد بأنهم لم يكونوا يتصورون المدى الـذي سـوف يبلغـه هـذا                   

  .التفاوت
 المحلي القائم للفرد تم     فمعدل النمو السنوي للناتج   . بياً نس التوقعات التي تقترحها هذه الدراسات متقاربة     

بالتالي أن يبلغ   " يفترض"، وكان   ١٩٧٥ و   ١٩٦٤للفترة الواقعة بين العامين     سنويا  % ٣،٢تقديره بنسبة   
 عاماً، ودون حصول الحرب ومع اسـتمرار منحـى          ٢٥، أي بعد    ٢٠٠٠الناتج المحلي القائم في العام      

، ١٩٩٢غير أن الناتج المحلي القائم للفرد في العام         . ١٩٧٥رات قيمته في العام      م ٢،٢تطوره السابق،   
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 ،يعني أنـه  وهذا  ،  ١٩٧٥مما كان عليه في العام      % ٤٥ سوى   يشكل في الواقع  كما تم تقديره، لم يكن      
 ه المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، ينبغـي ضـرب          إلىالمحلي القائم للفرد    العودة بالناتج   من أجل   

سـنويا،  % ١٧معدل متوسط للنمو يبلغ     تحقيق  إال ب سنوات   ١٠ خالل   ال يمكن تحقيقه  ، وهو ما    ٤،٨بـ
  . معقولوهو أمر غير 

نتاجيـة  الحياة الطبيعية كفيل بأن يتيح استخدام كامل القـدرات اإل          إلى   أما إذا افترضنا أن مجرد العودة     
 نصف الفرق الذي يفـصلنا عـن العـام           لوحده تغطية  ١٩٩٤، وتتيح في العام     القائمة حالياً والمعطلة  

يستعيد لبنان في نهاية العقد مـستوى       % ٨ إلى   %٧، يمكننا أن نأمل أنّه مع نمو سنوي بمعدل          ١٩٧٤
إال أنه بدون القفزة األولى سـوف تكـون         . ١٩٧٤الناتج المحلي القائم للفرد الذي كان قائماً في العام          

ـ     عودة ن  أنكما  . فترات االستلحاق أطول بكثير     الـذين هـاجروا     ٧٥٠,٠٠٠سبة كبيرة من اللبنانيين ال
  ٩.خالل الحرب كانت تمثّل تحدياً وعامل نمو شديدي األهمية

تصريحات أكثـر   ن رسميين   ليو جميع هذه الدراسات صدرت عن مسؤ      استنتاجاتغير أنّه بالرغم من     
بـرامج  "أنظر (لموسعة  بصيغتها ا"٢٠٠٠ أفق خطة" أثناء إطالق ١٩٩٥ و ١٩٩٤تفاؤالً خالل العامين    
  : )١٢، الصفحة "١٩٩٠إعادة اإلعمار منذ 

 مليـارات دوالر    ١٠بمـا يفـوق     " ٢٠٠٠أفق  "، قدر بارودي كلفة خطة      ...في حديث له في واشنطن    "
يريد ... عمٍ لتسليف القطاع الخاص   من اإلنفاق العام مع مليار واحد إضافي كد       ) ١٩٩٢بأسعار دوالر   (

 ومـضاعفة   ١٩٩٥مستواه ما قبل الحرب بحلول سنة        إلى    الناتج المحلي  إعادةمجلس اإلنماء واإلعمار    
يتوقـع  . مصاف الدول ذات الدخل المتوسط     إلى   إذا تحقق ذلك، ينتقل لبنان    . ٢٠٠٢الناتج للفرد بحلول    

 إلـى   حقق فوائض بعد ذلك تصل في نهاية القـرن         وأن ت  ١٩٩٥أن تكون الموازنة متوازنة في نهاية       
أفـق  "يعتمد بارودي على الفائض ليكون مصدر التمويل الرئيـسي لخطـة            . من الناتج المحلي  % ١٠

من إجمـالي النـاتج     % ٥٩ إلى   يتوقع بارودي أن يصل معدل الدين اإلجمالي      . ولخدمة الدين " ٢٠٠٠
       لن تزيـد    – الرأس مال زائد الفوائد      – خدمة الدين    المحلي خالل السنوات العشر القادمة وهو يقول إن 

  %. ٦عن 
في حوزة لبنان ما يقارب مليار دوالر من التسهيالت األجنبية والقروض والهبات لدعم األعمال القريبة               

 مليون دوالر قرضاً من البنك الدولي، كـان األول منـذ            ١٧٥وهذا المبلغ يتضمن    . والمتوسطة المدى 
  ".تأهيل البنى التحتية ولتمويل بناء مساكن جديدةعشر سنوات، إلعادة 

وكـان األكثـر    . المتكلمينوهكذا فإن وتائر االستدراك ومعدالت النمو كانت تتفاوت طموحاً باختالف           
ثالث سـنوات واسـتدراك      أو    خالل سنتين  ١٩٧٥تفاؤالً بينهم يقول باستدراك المستوى الحقيقي للعام        

في حين أن األكثر تعقالً تحدث عن استدراك منحى ما قبـل            . ات سنو ١٠منحى ما قبل الحرب خالل      
 من الممكن تحقيق فائض في موازنة الدولـة         أناالستنتاج   إلى   البعض توصل .  عاماً ٢٥الحرب خالل   

 !٢٠٠٥  العام والبعض اآلخر اعتبارا من١٩٩٥اعتباراً من العام 

  بين التوقّعات والوقائع:  إعادة اإلعماراقتصاد ٣,١,٢

يون جانبا، فإن التوقعات التي تضمنتها مقدمة مشروع قانون         قتصادنا الدراسات التي وضعها اال     ترك اإذ
  . رسميةاعتبارها تبقى األكثر وضوحاً، والوحيدة التي يمكن ١٩٩٥موازنة العام 

  .وتبقى مفيدة مقارنة التوقعات بالوقائع، بعد حصولها
دعي أن نميز بـين     تسقة، ولكي تكون ذات مغزى، ت     والحقيلكن مقارنة الفروقات النسبية بين التوقعات       

الدوالر األميركي الثابت بالنسبة لقدرته الـشرائية فـي         : نذكر أربعا منها  . وحدات قياس نقدية مختلفة   

                                                 
 Macroeconomic essays on“ :تحديات إعادة اإلعمارانظر بهذا الشأن مجموعة مقاالت ناصر السعيدي في نمو وهدم و  9

Lebanon, LCPS, Beirut, 1999” 
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 في غياب سلّة عمالت أجنبية متوازنة وفقاً لبنية المبادالت الخارجية للبنان          (الواليات المتحدة األميركية    
، الليرة اللبنانية الجارية، الدوالر األميركي الثابت بالنسبة لقدرته الشرائية في           ) إليه لتدفقات الرساميل أو  

 وتلك التي تطبق    ١٩٦٦١٠لبنان مع تطبيق مؤشر كلفة المعيشة المبني على أساس سلّة االستهالك للعام             
  .١٩٩٧١١مؤشر كلفة المعيشة على أساس سلة االستهالك للعام 

 : يختلف بالطبع معنى كل سلسلة

النتائج بالليرات الجارية هي األكثر مباشرة، لكنها بحاجة للتصحيحٍ لكي يجوز اعتمادها  
 على فترات زمنية طويلة مع المحافظة على تماسك مدلوالتها، 

النتائج بالدوالر الثابت في الواليات المتحدة األميركية هي ذات أهمية من وجهة نظر  
لرساميل وبصورة خاصة لتتبع تطور الدين ا أو خارجية، سواء لتقدير تدفق السلع

 ...مشتريات التجهيزات أو الخارجي

الداخل، ال سيما وأن سعر  إلى النتائج بالدوالر األميركي الثابت في لبنان مهمة بالنسبة 
وهي مفيدة للتعبير عن الثروة . صرف الليرة اللبنانية قد بقي ثابتاً بالنسبة للدوالر األميركي

 ...الناتح المحلي القائم وعن القدرة الشرائية للمداخيل وثقل العبء الضريبيالمحلية وعن 
ية الجامعـة التـي تـضمنتها الحـسابات     اقتصاديظهر الجدول أدناه، من جهة أولى، التوقعات الماكرو       

، ومن ناحية أخرى النتائج الموازية التي تـضمنتها         ١٢االرتقابية في الدراسات المختلفة لناصر السعيدي     
  .١٣رات الرسمية للبنك المركزي و تقارير صندوق النقد الدولي حول لبنانالنش
  التوقعات الماكرواقتصادية والواقع8 جدول

  ٢٠٠٣ – ١٩٩٤فترة 
بمليارات الدوالرات األميركية الثابتة (

 )١٩٩٢لسنة 

السيناريو 
المتوسط 

سعيدي لل
الدوالر الثابت(

 )في لبنان

لدوالر الواقع با
األميركي 
 الثابت

الواقع بالدوالر 
األميركي 
الثابت في 

 يكاأمر

الواقع بالدوالر 
األميركي في 

سلّة (لبنان 
٦٦( 

الواقع بالدوالر
األميركي 
الثابت في لبنان

 )٩٧سلّة (

 ٦١ ٧٤ ١٢٨ ١٥٣ ١١٦ )٢٠٠٣-١٩٩٤(الناتج المحلي التراكمي 
 %٠,٠ %٣,١ %٤٤,٥ %٧,٠ %١٣,٥متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي 

 ٦٦ ٨٠ ١٣٨ ١٦٤ ١٠٨  تراكم االستهالك 
 ١٦ ١٩ ٣٣ ٣٩ ٢٩  تراكم االستثمار 

 %٢٧ %٢٦ %٢٦ %٢٦ %٢٥  (%)نسبة االستثمار من الناتج المحلي 
 %١٠٨ %١٠٨ %١٠٨ %١٠٧ %٩٣  (%)نسبة االستهالك من الناتج المحلي 

 ٣ ٤ ٦ ٧ ١٠  تراكم االستثمار العام 
 ١٣ ١٦ ٢٧ ٣٢ ٢٠  ستثمار الخاص تراكم اال
 %١٨ %١٨ %١٩ %١٩ %٣٣  ية لالستثمار العام ئوالنسبة الم

 ٥- ٦- ١٠- ١١- ٨  تراكم االدخار المحلي 
                                                 

موازنة "على أساس سلّة االستهالك المقدرة في دراسة " مؤسسة االستشارات والبحوث"جرى احتساب هذا المؤشر من قبل   10
 .١٩٦٦للعام " األسرة

وقد .  لم يتبعها نشر دوري لمؤشر أسعار االستهالك الجديد١٩٩٧ سنة ACSالتي قامت بها " موازنة األسرة " دراسة   11
قمنا، وعلى أساس بنية جديدة لالستهالك،  التي تزودنا بلوائح مفصلة عن األسعار،" مؤسسة  االستشارات والبحوث"وبمساعدة 

  .ألكثر من ثالثين سنة مضتبإعادة احتساب مؤشر أكثر تعبيراً عن الواقع من ذاك الذي يستند إلى السلة القديمة التي تعود 
، Growth, destruction and the challenges of reconstruction: Macroeconomic essays on Lebanon :ناصر السعيدي  12

LCPS، ،٢٩٣ و٢٥٣ صفحة ١٩٩٩ بيروت.  
 .للمادة الرابعة وبالتحديد اإلحصاءات المرفقة بالتقارير حول لبنان التي وضعت ضمن إطار االستشارات الدورية   13
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 ٢١ ٢٥ ٤٣ ٥٠ ٢١  تراكم التمويل الخارجي
 %٨- %٨- %٨- %٧- %٧  الناتج المحلي القائم/ االدخار الوطني

 %٣٥ %٣٤ %٣٣ %٣٣ %١٨  الناتج المحلي القائم/ التمويل الخارجي 
 %١٢٩ %١٢٩ %١٢٨ %١٢٨ %٧٢  االستثمار/ التمويل الخارجي 

 ٢١ ٢٥ ٤٤ ٥٢ ١٧  تراكم النفقات العامة الجارية
  ٢٤  ٢٩  ٥٠  ٦٠  ٢٧  تراكم النفقات العامة اإلجمالية

  %٢٩  %٣٩  %٣٩  %٣٩  %٢٣  الناتج المحلي القائم/ اإلنفاق العام 

فهمـا  . نمو الناتج المحلي القائم والتمويل الخـارجي      : مية خاصة سوف نتوقف عند فرقين يتمتعان بأه     
  .مؤشران أساسيان والفروقات التي تتمثّل فيهما هائلة جداً

، فالناتج المحلي القائم المتراكم يمثل تقريباً نصف المرتقب إذا ما قـيس             ١٩٩٧إذا أخذنا بسلة استهالك     
، مع معدل سنوي متوسط للنمو الحقيقي يقارب        )١١٦ابل   مق ٦١(بالنسبة للقدرة الشرائية الداخلية الثابتة      

 فالفرق على مستوى النـاتج المحلـي   ١٩٦٦وإذا أخذنا بسلة استهالك %. ١٣,٥الصفر مقابل توقعات  
، ويبلغ  )١١٦ مقابل   ٧٤(القدرة الشرائية الداخلية الثابتة      إلى   القائم المتراكم يصبح بحدود الثلث بالنسبة     

  %.١٣,٥مقابل توقعات % ٣,١ط للنمو المعدل السنوي المتوس
على العكس من ذلك، فإن تقدير الناتج المحلي القائم يبدو دقيقاً إذا ما تم التعبير عنه بالقدرة الـشرائية                   

  . الخارجية الثابتة
 مليار دوالر باألسعار الجاريـة      ٥٠فقد دخل لبنان    : فاق حجم التمويل الخارجي ضعفي ما كان مرتقباً       

، دون احتـساب    ) في الواليات المتحـدة األميركيـة      ١٩٩٢دوالر باألسعار الثابتة لعام      مليار   ٤٣أو  (
لكن هذه المبـالغ    .  مليار لحظتها التوقعات   ٢١الرصيد اإليجابي للعمليات الجارية غير التجارية، مقابل        

  .  المحلية اللبنانية إالّ نصف قيمتها الخارجيةاألسواقالكبيرة لم تمثّل في 
 أتى بالمقابل سلبياً وسجل عجزاً تراكمياً بقيمـة         )الناتج المحلي القائم ناقص االستهالك    (حلي  االدخار الم 

الدوالر الثابت في   (عشر مليارات دوالر أميركي      أو   )الدوالر الثابت في لبنان   ( مليار دوالر أميركي     ٥
وقد تـم   ). في لبنان الدوالر الثابت   ( مليار دوالر أميركي     ٨مقابل فائض إيجابي مقدر بحدود      ) الخارج

مراعاة نسبة االستثمار من الناتج المحلي القائم، إال أن هذه النسبة تفقد معناها حين يـصبح اإلدخـار                  
  .سلبياً

مالحظة أنّه في الواقع قد فاق النـاتج         إلى   االستهالك المحلي،  إلى   يؤدي هذا االدخار السلبي، إذا نظرنا     
وقد سمح ذلك بأن يكـون      . منه% ٩٢ مقدراً أال يمثل سوى      في حين أنّه كان   % ٨المحلي القائم بنسبة    

فاالستهالك أتى أدنى   :  الناتج بصورة واضحة   انخفاضانخفاض االستهالك قياسا على التوقعات أقل من        
في حين أن الناتج المحلي القائم أتى أدنـى مـن           ) ١٩٦٦على أساس سلّة    % (٢٥من التوقعات بنسبة    

  %.٣٧التوقعات بنسبة 
 مليار دوالر أميركي خارجي وما      ٣٣(الستثمار اإلجمالي فقد أتى أقّل من التوقعات بصورة طفيفة          أما ا 
 ملياراً في التوقعات، وإذا افترضـنا أن نـصف          ٢٩ مليار دوالر أميركي داخلي مقابل       ١٦ و   ١٩بين  

 سـواء  وهكذا فـإن الفـرق،  ). فقط% ١٢المدخالت المستثمرة مستوردة، فالفرق المثقل يصبح بحدود    
بالنسبة لالستثمار، الذي نتج بصورة طبيعية عن ضعف الناتج المحلي القائم قد تم              أو   بالنسبة لالستهالك 

 ملياراً  ٢١ مليار دوالر أميركي في الواقع مقابل األمل باستقدام          ٥٠: التعويض عنه بالتمويل الخارجي   
  . فقط

 على مستوى اإلنتاج وعجـز أقـل فـي          عجز كبير مع  وباختصار فقد ترافق فائض التمويل الخارجي       
  .دخارٍ محلي سلبيامجالي االستهالك واالستثمار مع 

  .وقد نتج عن هذا كله تشوهات كبيرة في األسعار النسبية وتورم في المطلوبات المالية العامة والخاصة
ي يكمـل   يون يتخوفون من أال يتمكن لبنان من اجتذاب التمويل من الخارج الذ           قتصادوفي حين كان اال   

دخار الداخلي لمواجهة ضرورات اإلعمار السريع، إذا بطوفان من األموال الخارجيـة            طاقاته على اال  
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وقد تخطى حجم هذه األموال بصورة كبيرة كامل قيمة االستثمارات المرتقبـة، بـل              . تتدفّق على البلد  
 أن تدفع هـذه األمـوال       وبدل. دخار المحلي، أي فائض االستهالك    ومولَت كذلك العجز الضخم في اال     

األمام، حلّت مكانه، بل واألخطر من ذلك أيضاً، أنها أحدثت خلالً في األسعار الداخلية أفقد                إلى   اإلنتاج
  .تلك األموال ما يقرب نصف قيمتها وعطل إمكانيات المقارنة

ـ    اوليس مهماً ما إذ   . مراً ال لزوم له   أتبين أن النجاح المالي قد جعل من النمو          تالل األسـعار    كـان اخ
 متالزمـا مـع     أتىن اختالل األسعار قد     أشرطاً ضرورياً له، بل المهم       أو   الداخلية نتيجةً لهذا النجاح   

  .التدفق المالي
 دوالر  ٠,٩٠في حين أن الدوالر األميركي الجاري كان يساوي خالل السنوات العـشر مـا يقـارب                 

 دوالر أميركـي  ٠,٥٠نه لم يمثل في لبنـان إال   في الواليات المتحدة األميركية فإ ١٩٩٢أميركي للعام   
  .  إن في األمر خسارة هائلة. ١٩٩٢للعام 

 :١٤يضمن البنك الدولي نشراته اإلحصائية سلسلة مؤشرات

، وهو مجموع قيمة االستهالك الخاص واستهالك القطاع الحكومي "االمتصاص الداخلي"  
 ؛  )االستثمار(والتكوين اإلجمالي لرأس المال الثابت 

 وهو يساوي الفرق بين الناتج المحلي القائم واالستهالك اإلجمالي؛" االدخار الداخلي القائم " 

  الخاص وللدولة؛قتصاد، لال"تسليفات القطاع المصرفي المحلية" 

اإلدخار "وهو يساوي " االدخار الوطني القائم المتضمن التحويالت الجارية الصافية" 
يل الصافية والتحويالت الصافية اآلتية من الخارج، األمر الذي زائد المداخ" الداخلي القائم

 . يسمح باحتساب التحويالت الصافية
  :، وهي كما يلي٢٠٠١ و١٩٩٠تغطي المعطيات المتوفرة عن لبنان الفترة بين 

 توازنات االستعماالت والموارد في لبنان : 9 جدول

من % النسبة 
الناتج المحلي 

  القائم

نفقات 
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 النهائية

التكوين 
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 الثابت

 االمتصاص
 المحلي
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المحلية 
 القائمة

 التحويالت

التسليفات 
المحلية من 

قبل 
 المصارف
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  المعدل 

)٢٠٠١- ١٩٩٢( 
١٢٣ ١٨ ١٧- ١٤٤ ٢٧ ١١٧ 

 .٢٠٠٣، البنك الدولي، "مؤشرات التنمية العالمية: "المصدر
                                                 

 . CD، البنك الدولي، المنشورات السنوية، "مؤشرات اإلنماء في العالم " 14
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  االستعماالت والموارد في لبناناتتوازن: 1 رسم
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تكوين رأس المال الثابت القائم    ( % من الناتج ) 

االستهالك النهائي  ( % من الناتج ) 

التمويل الداخلي من القطاع المصرفي  ( % من الناتج ) 

  
بـشكل مباشـر   ) بحكم التأثيرات المباشرة للحـرب  (١٩٩٠يفسر ضعف الناتج المحلي القائم في العام    

تفترض المستويات المتـشابهة    . دخار الوطني الداخلي ولعجز اال   لالمتصاصالمستوى النسبي المرتفع    
الحيـاة   إلـى    إذ أن مجرد العودة   (للسنوات األولى ما بعد الحرب مجهودا مكثفاً لالستثمار في اإلعمار           

غير أن المحافظة على المؤشرات عنـد       ). الطبيعية سمحت بحدوث قفزة نوعية في الناتج المحلي القائم        
 قائم على التحويالت؛    اقتصادة للفترة الالحقة ال تتخذ أي معنى إال عن طريق تكرس            مستويات متشابه 

ويبين العمود األخير أن التدفق الصافي للتحويالت لم يتوقف عن التدهور بالنسبة المئوية للناتج المحلي               
ويالت يتجـه    التح اقتصادف.  مليار دوالر أميركي   ٢,٢ و ١,٦القائم في حين أن قيمته بقيت تتراوح بين         

ونالحظ تأكيداً لذلك التزايد المتصاعد في مؤشـر        .  مديونية تجاه الخارج   اقتصادأن يصبح    إلى   طبيعيا
  .التسليف المحلي بالنسبة للناتج المحلي القائم

مقارنـة دوليـة     إلـى    لتصوير مدى اتساع هذه الظاهرة وطبيعتها الفريدة، قد يكون من المفيد اللجوء           
 معاينة للفترة عينها تتناول حوالي      ١٣٦١در ذاته الذي استخدم من أجل المقارنة        يشمل المص . وتاريخية

 :التوزيع التالي المبين أدناه إلى  ومعدالت التوفير يؤدياالمتصاص تقاطع معدالت إن.  دولة١٥٠
 توزيع الدول بالنسبة إلى توازنات االستعماالت والموارد: 10 جدول

 )من الناتج المحلي القائم(% ار الداخلي القائم دخاال 
  االمتصاص المحلي 

)من الناتج المحلي القائم(% 
-أقل من 
١٥%  

-١٥ %
 %٠حتى 

  حتى%٠
١٥% 

١٥ %
%٣٠حتى

حتى %٣٠
٤٥% 

حتى %٤٥
٦٠% 

 عدد المعاينات

 ١٠ ٣ ٧ ٠ ٠ ٠ ٠  %٨٠حتى % ٦٠
 ٣٩٣ ٩ ٩٠ ٢٧٤ ٢٠ ٠ ٠  %١٠٠حتى % ٨٠
 ٨٠٥ ١ ٤١ ٣٦٥ ٣٦٥ ٣٣ ٠  %١٢٠حتى % ١٠٠
 ١٢١  ١ ١٢ ٤٥ ٥٥ ٨  %١٤٠حتى % ١٢٠

 ٣٢ ٠ ٠ ٠ ٢ ٥ ٢٥  %١٤٠ما فوق الـ
 ١٣٦١ ١٣ ١٣٩ ٦٥١ ٤٣٢ ٩٣ ٣٣  مجموع المعاينات
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 ٨(يمين الجدول وفي أسـفله       إلى   ثمانٍ من أصل المعاينات التسع المتعلقة بلبنان تقع في الخانة األخيرة          
من الواضح أن هكذا حالة تـدوم عقـدا         ). ٥ على   ١(اذية لها   والتاسعة هي في الخانة المح    ) ٢٥على  

، مثـل   "منامة"دول   أما   والدول التي تقع في الخانة ذاتها هي      . كامال من الزمن هي حالة غير اعتيادية      
سوتو وكيريباتي، ووضعها مستقر على هذه الحال، وإما دول وجدت نفسها بشكل عرضي في هـذه                يل

تعـيش تحـت     أو   )١٩٩١كحال الكويت فـي العـام       (الة دمار كامل    الحالة، وهي دول خارجة من ح     
  ).١٩٩٨الضفة الغربية وغزة في العام (الحصار 

  ، بعد مضي عشر سنوات"٢٠٠٠أفق "خطة : المالية العامة ٤,١,٢

على مستوى المالية العامة مع الوقـائع        "٢٠٠٠أفق  " التوقعات المفصلة لبرنامج     ٥يقارن الجدول رقم    
  . المحققة

 ويـستعمل الـدوالر الثابـت بقدرتـه         ٢٠٠٤ و ١٩٩٥ا الجدول الفترة الواقعة بين العامين       ويغطي هذ 
ية اقتصاد، في حين أن الجدول السابق الذي استخدم لمقارنة التوقعات الماكرو          ١٩٩٤الشرائية في العام    

 الشرائية   ويستخدم الدوالر الثابت بقدرته    ٢٠٠٣ و ١٩٩٤بالوقائع يغطي الفترة بين الواقعة بين العامين        
 حتـى   ١٩٩٥ إلـى    ١٩٩٢ مـن    االنطالقوبوسعنا أن نالحظ أنّه ما أن ننقل نقطة         . ١٩٩٢في العام   

تنخفض الفروقات بين األسعار الداخلية والخارجية ألن جزًأ كبيراً من اختالل األسعار قد تركـز بـين                 
  . لكنه مع ذلك ال يختفي. ١٩٩٤ و١٩٩٢

 : القياس المختلفة تستدعي مجموعة مالحظاتإن مقارنة هذه الفروقات بحسب وحدات 
% ١-(كان الناتج المحلي القائم مطابقاً في الواقع للتقديرات بالـدوالر األميركـي الخـارجي                

االرتفاع مجدداً   إلى   لكن هذه المطابقة هي في الظاهر فقط، ألن عودة األسعار الداخلية          ) الفرق
 وسبق لنا أن أشرنا   . أدنى من التوقعات  % ٣٣دل  جعلت من الثروة المتوافرة للبنانيين تبقى بمع      

من الناتج المحلي القائم سوف تدخر لتمويـل        % ٧أن التوقعات قد وضعت على أساس أن        إلى  
 . االستثمار إلى جزء من الحاجة

ومـن  %. ٧٠كان اإلنفاق العام على االستثمار أدنى بكثير من التوقعات، والفارق هو بحـدود     
علـى األقـل    ( في المالية العامة     االنحراففاق االستثماري لم يكن مصدر      ذاً أن اإلن  إالواضح  
 ).التوقعات إلى بالنسبة

أما اإليرادات الضريبية فهي، علـى العكس، لم تكن أدنى مـن التقديرات سوى بفارق قليـل                
 بالليرة اللبنانية الثابتة وفقاً لـسلتي     % ٢٧ -حتى  % ١٠ –بالليرة اللبنانية الجارية و     % ١١-(

وأما إذا نظرنا إليها كنسبة من الناتج المحلي القائم فقد تخطـت            ). على التوالي ١٩٩٧ و ١٩٦٦
كما أن اإلنفاق الجاري للدولة كان أيـضاً        %). ١٣,٣مقابل  % ١٤,٦(هذه اإليرادات التوقعات    
 بالليرة اللبنانية الجارية  % ١٣-بالدوالر األميركي الخارجي و   % ٤(+أدنى بقليل من التقديرات     

إذاً ). ٩٧بالليرة اللبنانية الثابتة على أساس       % ٣٠ –، إنّما   ٦٦الثابتة على أساس سلة العام      أو  
 . عائداً لهذين المستويين كما يقال غالباًاالنحرافلم يكن 

 -(فهي لم تمثل سوى نصف التوقعـات        . مقابل ذلك أتت اإليرادات غير الضريبية متدنية جداً        
مفترض أن تأتي هذه المداخيل بصورة رئيسية من حاصل         كان من ال  %). ٧٠ –وحتى  % ٦٠

وأما خدمـة الـدين     . االستثمارات العامة التي كانت في الواقع أدنى من التوقعات بنفس النسبة          
بالـدوالر األميركـي الثابـت      % ٢٧+بالليرة اللبنانية الجارية و     % ٦٨(+فكانت مرتفعة جداً    

% ١٢٧(+و خاص خدمة الدين بالليرة اللبنانيـة        قد تفاقمت على نح   ). بحسب األسعار الداخلية  
 ١٩٦٦بالليرة اللبنانيـة الثابتـة بحـسب سـلتي       % ٨٠ أو   %١٢٠+بالليرة اللبنانية الجارية و   

في حين أن خدمة الدين الخارجي لم تكن مختلفة كثيراً عن التوقعـات             )  على التوالي  ١٩٩٧و
 %).١٤-و% ١٤+بين (
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 ٢٠٠٤في أواخر العام    ) بالواقع الدين بالعمالت األجنبية    ( للدين الخارجي  االسميةبلغت القيمة    
فـاق  ) بالواقع الدين بالليرة اللبنانية   (حوالي ضعفي ما كان متوقعاً، في حين أن الدين الداخلي           

وبلغ مجموع الدين معنونا بالـدوالر األميركـي        %. ٤٠و% ١٠التوقعات بنسبة تتراوح بين     
ا إذا عنون الدين اإلجمالي بالليرة اللبنانية فهو يفـوق          وأم. الخارجي أكثر من ضعف التوقعات    

ويظهر بالتالي بوضوح أن السياسة النقدية المعتمدة       %. ٨٠ و ٤٠التوقعات بنسبة تتراوح  بين      
تلطيفها، قـد    أو   ية التي سبقت اإلشارة إليها    اقتصادبدل أن تحاول تصحيح االختالالت الماكرو     

 . فاقمتها
معاينة الظاهرة ذاتها التي برزت على مـستوى مقارنـة التوقعـات             إلى   ،ونخلص بالتالي، بشكل عام   

يرافقـه عجـز فـي اإليـرادات        ) يتـرجم بمـستوى الـدين     (فائض في الرساميل    : يةاقتصادالماكرو
  .واالستثمارات

  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٦البرنامح التنموي   لتقرير الرئيسيا

 المالية العامة بين التوقعات والوقائع: 11 جدول
  

  الفروقات النسبية الفروقات بالقيم الواقع التوقعات
  التراكم عن الفترة

 ٢٠٠٤-١٩٩٥ 
الدوالر الثابت 
 في الخارج

الليرة اللبنانية 
 الجارية

الليرة اللبنانية الثابتة
 ٩٤بأسعار 

الدوالر الثابت 
 في الخارج

الليرة اللبنانية 
 الجارية

ليرة لبنانية 
ثابتة بأسعار 

سلة  (٩٤
٦٦( 

الليرة اللبنانية 
ار الثابتة بأسع

 )٩٧سلة  (٩٤

الدوالر الثابت 
 في الخارج

الليرة اللبنانية 
 الجارية

الليرة اللبنانية 
الثابتة بأسعار 

)٦٦سلة  (٩٤

الليرة اللبنانية 
الثابتة بأسعار 

)٩٧سلة  (٩٤

الدوالر الثابت 
 في الخارج

الليرة اللبنانية 
 الجارية

الليرة اللبنانية 
الثابتة بأسعار 

)٦٦سلة  (٩٤

لبنانية الليرة ال
الثابتة بأسعار 

 )٩٧سلة  (٩٤

 مجموع اإليرادات
٤٦- %٣٤- %٣٤- %٢٠- ٢٥٥٣١- ١٨٥٥١- ٢٤٩٠٦- ٦٧٥٠- ٢٩٨٤٢ ٣٦٨٢٢ ٤٩١١٩ ٢٧٧٠٤ ٥٥٣٧٢ ٧٤٠٢٥ ٣٤٤٥٤% 

 %٢٧- %١٠- %١١- %٩ ٨٣٦٢- ٣١١٤- ٤٤٥٦- ١٦٩٣ ٢٢٨٠٨ ٢٨٠٥٦ ٣٧٣٢٧ ٢١٠٨٩ ٣١١٧١ ٤١٧٨٣ ١٩٣٩٦ الضرائب
 %٧١- %٦٤- %٦٣- %٥٦- ١٧١٦٩- ١٥٤٣٧- ٢٠٤٥١- ٨٤٤٣- ٧٠٣٣ ٨٧٦٥ ١١٧٩١ ٦٦١٥ ٢٤٢٠٢ ٣٢٢٤٢ ١٥٠٥٨ اإليرادات غير الضريبية
 %٨- %١٤ %١٥ %٣٨ ٤١١٧- ٧٢٧٩ ١٠٥٧٥ ١٢٥١٥ ٤٩٣٩٧ ٦٠٧٩٣ ٨٠٨٥٧ ٤٥٧٩٩ ٥٣٥١٤ ٧٠٢٨٢ ٣٣٢٨٤ مجموع اإلنفاق الجاري

 %٣٠- %١٤- %١٣- %٤ ١١٥٧٣- ٥٤٣٧- ٦٨٠٣- ٩٣١ ٢٦٨٧٢ ٣٣٠٠٩ ٤٣٨٤٢ ٢٤٨٤٤ ٣٨٤٤٦ ٥٠٦٤٥ ٢٣٩١٤اإلنفاق الجاري خارج خدمة الدين 
 %٤٩ %٨٤ %٨٨ %١٢٤ ٧٤٥٧ ١٢٧١٥ ١٧٣٧٨ ١١٥٨٥ ٢٢٥٢٥ ٢٧٧٨٤ ٣٧٠١٥ ٢٠٩٥٥ ١٥٠٦٩ ١٩٦٣٧ ٩٣٧٠ مجموع خدمة الدين
 %٧٩ %١٢٠ %١٢٧ %١٦٧ ٨٠٠٠ ١٢٠٨٢ ١٦٤٣٨ ١٠٤٨٢ ١٨١٠٨ ٢٢١٩٠ ٢٩٣٧٦ ١٦٧٦٤ ١٠١٠٨ ١٢٩٣٨ ٦٢٨٢ خدمة الدين الداخلي 

 %١١- %١٣ %١٤ %٣٦ ٥٤٣- ٦٣٣ ٩٤٠ ١١٠٢ ٤٤١٧ ٥٥٩٤ ٧٦٣٩ ٤١٩١ ٤٩٦١ ٦٦٩٩ ٣٠٨٨ مة الدين الخارجي خد
 %١١٥٢- %١٣٩٠- %٩٤٨- %١٦٤٧- ٢١٤١٤- ٢٥٨٢٩- ٣٥٤٨١- ١٩٢٦٥- ١٩٥٥٦- ٢٣٩٧١- ٣١٧٣٨- ١٨٠٩٥- ١٨٥٨ ٣٧٤٣ ١١٧٠ الرصيد قبل االستثمارات 
 %٧٦- %٧١- %٧١- %٦٥- ١٧٣٦٣- ١٦٣١٠- ٢٠٧٩٧- ٩٣٢٤- ٥٦٠٠ ٦٦٥٣ ٨٥٦٥ ٤٩٤٨ ٢٢٩٦٢ ٢٩٣٦٢ ١٤٢٧٣ مجموع نفقات االستثمار 

                 
 %٢٨- %١٢- %١٠- %٧ ٢١٤٨٠- ٩٠٣١- ١٠٢٢٢- ٣١٩١ ٥٤٩٩٧ ٦٧٤٤٥ ٨٩٤٢٢ ٥٠٧٤٨ ٧٦٤٧٦ ٩٩٦٤٤ ٤٧٥٧٥  مجموع النفقات 
 %٥٦- %٥٣- %٤٥- %٤٤- ٣٤٠٦ ٣١٩٦ ٢٦٩٤ ١٦٤٤ ٢٦٣٠- ٢٨٤٠- ٣٢٨٨- ٢٠٨٩- ٦٠٣٦- ٥٩٨٢- ٣٧٣٣-  الرصيد األولي 
 %٢١ %٤٨ %٦١ %٧٩ ٤٤٢٠- ٩٨٨٨- ١٥٢٣٨- ١٠١٧٠- ٢٥١٥٥- ٣٠٦٢٤- ٤٠٣٠٣- ٢٣٠٤٤- ٢٠٧٣٦- ٢٥٠٦٥- ١٢٨٧٤-  الرصيد النهائي

      ٠           
 %٥٢ %٩٦ %٨٨ %١٣١ ٥٣٤٣ ٩٨٤٥ ١٣٣٤٥ ٨٣٨٦ ١٥٦١٤ ٢٠١١٦ ٢٨٤٦٠ ١٤٧٨٣ ١٠٢٧١ ١٥١١٥ ٦٣٩٧  ٢٠٠٤مجموع الدين الخارجي 
 %١٠ %٤٢ %٣٦ %٦٧ ١٢٠٧ ٤٩٨٤ ٦٣٧٦ ٤٩٩٥ ١٣١٠٠ ١٦٨٧٨ ٢٣٨٧٩ ١٢٤٠٤ ١١٨٩٣ ١٧٥٠٣ ٧٤٠٨  ٢٠٠٤مجموع الدين الداخلي 

     ٢٥٧٩ ٣٣٢٢ ٤٧٠٠ ٢٤٤١ ٢٥٧٩ ٣٣٢٢ ٤٧٠٠ ٢٤٤١     ٢٠٠٤المتأخرات في آخر 
 %٤١ %٨٢ %٧٥ %١١٥ ٩١٢٩ ١٨١٥١ ٢٤٤٢١ ١٥٨٢٣ ٣١٢٩٣ ٤٠٣١٥ ٥٧٠٣٩ ٢٩٦٢٨ ٢٢١٦٤ ٣٢٦١٨ ١٣٨٠٥  ٢٠٠٤مجموع الدين العام آخر

                 
 %٣٣- %١٨- %١٨- %١- ٧٧٨٩٢- ٤٢٥٦٦- ٥٥٣٩٩- ١٥٤٦- ١٥٦١٥٤ ١٩١٤٨٠ ٢٥٣٨٩٠ ١٤٤٠٤٣ ٢٣٤٠٤٥ ٣٠٩٢٨٩ ١٤٥٥٩٠  إجمالي الناتج المحلي
 %٤١- %٢٩- %٢٩- %١٣- ٨٧٠٢١- ٦٠٧١٧- ٧٩٨٢٠- ١٧٣٦٩- ١٢٤٨٦١ ١٥١١٦٥ ١٩٦٨٥١ ١١٤٤١٥ ٢١١٨٨٢ ٢٧٦٦٧١ ٢٠٠٤١٣١٧٨٤الدين –إجمالي الناتج المحلي

                  
         %١٤,٦ %١٤,٧ %١٤,٧ %١٤,٦ %١٣,٣ %١٣,٥ %١٣,٣  العبء الضريبي
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 الناتج المحلي القائم والدين بين التقديرات والوقائع:  2 رسم
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 مليارات الليرات الجارية  
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 ١٥ التقديرات والوقائعالمداخيل واإلنفاق العام بين: 3 رسم
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نفقات االستثمار المحققة   نفقات االستثمار المقدرة   اإليرادات المحققة

اإليرادات المقدرة العجز المحقق العجز المقدر

  
بالليرة اللبنانية الجارية منذ     " ٢٠٠٠أفق  " تطور المؤشرات المالية الرئيسية لخطة       ٣ و ٢يمثّل الرسمان   

 بين التقديرات والواقع ومتابعة محـاوالت       لالنحرافوهما يسمحان بمتابعة التطور التاريخي      . إطالقه
 . اإلصالح أيضاً

                                                 
 من جهة وبعض نفقات العام  ١٩٩٧ إلى ١٩٩٨ ناتجتان عن نقل احتساب بعض نفقات ٢٠٠٠ و ١٩٩٧قمتا العجز في العامين   15

  .، من جهة أخرى٢٠٠١العام  إلى   ٢٠٠٠
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  : المالحظات التاليةاستخالص وبين التنفيذ العملي ٢٠٠٠رنامج أفق تتيح المقارنة بين تقديرات ب
تـأثير تـضخيم     إلـى    قد يعود ذلـك جزئيـاً     (كانت نفقات االستثمار دائماً أدنى من التوقعات         

 راح يكبر حتى بلـغ عتبـة        ١٩٩٧لغاية العام   % ٥٠، لكن الفرق الذي كان حوالي       )البرنامج
مـن حيـث القـيم       أما   .بعد ذلك % ٩٠ إلى   وحتى% ٨٠ إلى    وارتفع ٢٠٠٠في العام   % ٧٥

 .١٩٩٨االسمية فان حجم النفقات السنوية لالستثمار أخذ يتراجع منذ العام 
الناتج المحلـي    إلى   بالنسب أو   كانت اإليرادات العامة تتزايد بشكل منتظم سواء بالقيم المطلقة         

 مـن النـاتج     اإليراداتنسبة  القائم، لكن دون أن تلحق كلياً بالتوقعات؛ لكن الفرق على صعيد            
 ).وسطيا% ٢٦مقابل % ٢٣(المحلي القائم بقي محدوداً 

 ليتالشـى فـي العـام       ١٩٩٧عتباراً من   اكان من المفترض أن يبدأ العجز العام في التراجع           
لكن ذلك لم يحصل، وفي ما عدا التقلبات التقنية، بقي العجز يتزايد  بـشكل منـتظم                 . ٢٠٠٤

 .لموس في نفقات االستثماربالرغم من التباطؤ الم
وبالرغم من التفاوت بين االستثمارات المحققة وتلك المرتقبة، بقي الناتج المحلي القائم يـسير               

ليجمد بعد ذلك، ومن ثـم      ) االسمية نتحدث هنا عن القيم      إننا (١٩٩٨وفقاً للتوقعات حتى العام     
انحراف هائـل عـن التقـديرات       ، متسبباً بتراكم    ٢٠٠٢يستعيد نمواً ذا طابع ظرفي منذ العام        

وهـذا  ). حجم الناتج المحلي القائم المحقـق     % ٥٠ تفوق بنسبة    ٢٠٠٢كانت التقديرات لسنة    (
 .نوع من النمو يختلف اختالفا كليا عن ذاك الذي كان مرتقبا إلى يؤشر بوضوح

في : ظام الدين العام بسرعة كبيرة عن التوقعات وكان االنحراف يتزايد بانت          ابتعدمقابل ذلك   في   
 مليار ليرة   ٥٧,٠٠٠حوالي   إلى   )بما في ذلك المتأخرات   ( ارتفع الدين العام     ٢٠٠٤نهاية العام   

 . مليارا٣٣,٠٠٠ًمقابل توقعات بحوالي 
 بعـد   ١٩٩٩عتباراً من   ا الناتج المحلي القائم     إلى الدين   نسبةتراجع  تنتيجةً لذلك، وبدالً من أن       

ستقر عند هذا   ت ولم   ٢٠٠١في العام   % ١٨٠بلغ  ت ل االرتفاع في   ت، استمر %٩٠بلغ سقف   تأن  
 ولتراكم العجز شبه الضريبي علـى       ٢المستوى إال نتيجة المساعدة االستثنائية لمؤتمر باريس        

إذا دمجنـا   % ٢٠٠ الناتج المحلي القائم     إلى الدين   نسبةفوق  تقد  . مستوى المصرف المركزي  
 .هذا العجز األخير المتراكم مع الدين الرسمي

 :تصار، تُظهر هذه المقارنة باخ
علـى  ربمـا   و(قياسا على قدرات البلد     " ٢٠٠٠أفق  "في برنامج   تضخيم حجم برنامج اإلعمار      

 ).حاجاته أيضا
 . عن االستثمار في التجهيزات وفي إعادة اإلعمارإلى حد بعيدبروز نوعٍ من النمو منفصل  
 . ولهحص إلى التمويل الذي أدىأعباء تالشي هذا النمو تحت وطأة  

  : اللبناني" للنموذج" النتائج غير المتوقعة  ٢,٢
 فائض في الرساميل وعجز في النمو

  خصائص النموذج ١,٢,٢

  ". المرض الهولندي"يون قتصاديمثل لبنان، مع ما يتسم به من سمات خاصة، حالة حادة لما يسميه اال
 مليـار   ٤,٨جارية بقيمة    عجزاً في العمليات ال    ١٩٩٧تظهر التقديرات الرسمية للحسابات الوطنية للعام       

ويعود نصف هذا   . من الناتج المحلي القائم، مما يشكل حالةً شاذة كلياً        % ٣٠دوالر أميركي، أي حوالي     
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وتظهـر  ).  االسـتثمارات  –دخار  اال(العجز الخاص    إلى   العجز العام والنصف اآلخر    إلى   العجز عملياً 
وتتـوالى  . تقارب قيمته قيمة العجز الجاري    الحسابات على نحو منتظم دفقا من الرساميل والتحويالت         

 )سنة أقــل سـنة أكثـر      (ويبقى ميزان المدفوعات    . األخرىهاتان الظاهرتان غير العاديتين سنة تلو       
  .تقدم معاينته فائدة تذكر وال. متوازناً

 بعناية غير طبيعية تجعل، بطريقة مـا، تـدفق         أو   أن نؤمن برأفة الحظ    أما   :هنالك خيار بين تفسيرين   
أن نعترف بـسببية مقلوبـة تجعـل عجـز           أو   الرساميل يوازي بشكل منتظم عجز العمليات الجارية،      

  .مع حجم تدفق الرساميل) مرة أقل ومرة أكثر(العمليات الجارية يتطابق 
تُضخّم الرساميل مطلوبات المصارف التي تعود فتستعمل هذه الرساميل محلياً علـى            : اآللية هي التالية  
 إلـى   ان تدفق القروض هذا، ومن خالل قنوات مختلفة، يـؤدي         . دولة وللقطاع الخاص  شكل قروض لل  

أن يـستمر   : تفترض هذه اآللية تحقيق شـروط ثالثـة       . تغذية تدفقات االستهالك وبقدرٍ أقل االستثمار     
التدفق، أن تكون للمصارف مصلحة في التوظيف المحلي للرساميل المستقدمة بكاملها تقريبـاً، وأن ال               

يشكل تحقيق هذه الشروط الثالثـة صـلب        . ع المقترضون من استعمال األموال لتمويل االستهالك      يمن
  .إدارة النموذج

ينجم عن ذلك حقن للطلب المحلي بنتيجة تدفق الرساميل فيتخطى حجمه الناتج المحلي القائم بـصورة                
)  والتصدير لالستيراد القابلة   أي(في الطلب السلع والخدمات القابلة للتبادل       " الفائض"يطاول هذا   . كبيرة

بلـد  "وبما أن لبنان هو . كما يطاول السلع والخدمات غير القابلة للتبادل، بما في ذلك الهوامش التجارية         
فإن زيادة طلبه على السلع والخدمات القابلة للتداول ال تترك أي أثر على أسـعارها الدوليـة                 " صغير

. ا األمر ال يسري على السلع والخدمات غيـر القابلـة للتبـادل            لكن هذ . وتترجم كلياً بزيادة االستيراد   
 متدنية، وهذا على الـرغم      إنتاجهاونشهد هنا ارتفاعا في أسعار هذه األخيرة يتعاظم كلما كانت مرونة            

ويـؤدي ذلـك   .  هذه السلع والخدماتإنتاجللتحول نحو ) العمل والرساميل(من نزعة الموارد المتوفرة  
  : من السهل مالحظتها عملياًعدة نتائج إلى كله

على نحو كثيف إلنتاج السلع والخـدمات       ) العمل والرساميل (أعادة تخصيص الموارد المحلية      
التجارة، خدمات التربية والصحة، التشييد، المطاعم والخدمات الشخـصية         (غير القابلة للتبادل    

قطاعـات المنتجـة للـسلع    مقابل ذلك تراجع إمكانيات التوظيف في ال    ). والوساطة المالية، الخ  
 ).باستثناء حاالت الدعم وما ترتب من أعباء على المكلَّفين(والخدمات القابلة للتبادل 

ارتفاع كلفـة العوامـل الداخليـة        إلى    أسعار السلع والخدمات غير القابلة للتبادل      ارتفاعيؤدي   
ـ     . دون ارتفاع مواز في إنتاجيتها    ) بصورة خاصة العمل  ( شرائية لـدى   فتتـضاءل القـدرة ال

األسـواق   إلـى    وهذا ما يفسح المجال أمام دخول العمال غير المقيمـين         . المواطنين المقيمين 
فـي   أو   اللبنانية ويقلص تنافسية المنتجات اللبنانية القابلة للتبادل سواء على صـعيد التـصدير            

 التـوازن بـين     باستثناء تدابير الحماية المكلفة للمستهلكين والتي تعمق عدم       (األسواق المحلية   
 ).   األسعار والتكاليف

يحصل هذا النوع من التطورات بصورة عامة في البلدان التي تشهد فورة في صادراتها مـن المـواد                  
وتشكل البلدان النفطية الصغيرة أمثلة كالسيكية في هـذا         . هااقتصادالخام بنسبٍ كبيرة مقارنةً مع حجم       

كساد في إنتاج السلع القابلة للتبادل فـي هولنـدا نتيجـة            وقد لوحظت خالل الستينات ظاهرة      . المجال
لكن المخاطرة بالنسبة لهذه الـدول      ". المرض الهولندي "تصدير الغاز الطبيعي، ومن هنا ظهرت تسمية        

ياتها تترسـخ مـع     اقتـصاد المصدرة تبقى محصورة بأن االختالالت التي ترتبها هذه الصادرات على           
  .هذه البلدان لمصاعب جدية يوم تُستنفذ مصادر التصديرالوقت وتصبح دائمة مما يعرِض 

  :إليهما اإلشارةتقدم الحالة اللبنانية في هذا المجال خاصتين اثنتين تجدر 
ال يرتبط تدفق الرساميل بتصدير موارد غير قابلة للتجديد إنّما بديمومة تدفق عدد كـاف مـن                  

 .لبنان إلى ع رساميل قابلة لتحويلهاالمهاجرين اللبنانيين كي ينجح عدد كاف منهم في تجمي
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إذا قُدر للموارد، في حالة البلدان النفطية، أن تستنفذ يوماً، لن يقوم عندها أي شخص بالمطالبة                 
في الحالة اللبنانية فإن الرساميل المستقدمة تتراكم بشكل ودائع وذمـم ماليـة يبقـى                أما   .بها

 . بها مع فوائدهاأصحابها على استعداد في كل لحظة للمطالبة 

  ، قتصادالمفاعيل على اال ٢,٢,٢
  االختالالت في األسعار واألنشطة والمداخيل

 : قتصادأنتج هذا النموذج مفاعيل عميقة ودائمة على اال
نسبية، وتؤدي، حتـى     أو   تتضخّم الكليات المالية المحلية بصورة منتظمة دون أية حدود مطلقة          

غير متناسبة  ) وإن كانت في معظمها تجدد دفتريا     (ائد  أعباء في الفو   إلى   في ظل معدالت ثابتة،   
مـن قيمـة    ) وإن كانت في معظمها تبقـى مـضمرة       ( وإلى خسائر كبيرة     قتصادمع حجم اال  
 .الموجودات

وبالرغم من  .  المحلية اإلنتاجترتفع أسعار السلع والخدمات غير القابلة للتبادل وأسعار عوامل           
تحسنه أيضاً، فقد ارتفعت أسعار االسـتهالك المحليـة         استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، و     

 .٢٠٠٤ و ١٩٩٣، وتضاعفت في الفترة الممتدة بين العامين        ١٩٩٨ و ١٩٩٣بين  % ٨٠بنسبة  
،إثر التقشف في المالية العامـة، فقـد حجبـه ارتفـاع      ٢٠٠٣التصحيح الذي بدأ منذ العام      أما  

  . التكليف الضريبي غير المباشر
عن فائض في االستثمار في إنتـاج الـسلع         ) الرساميل والعمل  (نتاجاإلأسفر تخصيص عوامل     

معاقبة وتخـسير    أو   والخدمات غير القابلة للتبادل ونقص في االستثمار في القطاعات األخرى           
  .نتيجة حسابات خاطئة أو من أصر منها على التوجه نحو تلك القطاعات نتيجة المكابرة 

سلع والخدمات غير القابلة للتبادل بالترافق مـع اللجـوء    يؤدي هذا الفائض في االستثمار في ال       
وتعـزز  . قتصاد االإنتاجيةتخفض  إلى اليد العاملة الرخيصة غير المقيمة إلى على نطاق واسع  

 .الحمايات الجمركية األنشطة اإلنتاجية ذات القيمة المضافة الضعيفة
 لكي تشمل أكبر قدر ممكن مـن        تتجه النشاطات للتركز في المراحل النهائية لتحويل المنتجات        

 إلى  المكونات غير القابلة للتبادل، وتنخفض المبادالت على السلع الوسيطة فيما بين المؤسسات           
أدنى حد لها مما يقلّل من مفاعيل انتعاش الطلب على النمـو ويعرقـل االنتـشار القطـاعي                  

في مناطق إقامـة الفئـات      التمركز   إلى   وتميل العمالة، خارج القطاع العام،    . والمجالي للنشاط 
ويستتبع ذلك ظاهرة تركز    . الغنية حيث تكون األقرب من الطلب، معمقة بذلك التباين المناطقي         

الضغوط على التوظيف في القطاع العام واشتداد التنافس المجالي من أجل تنفيذ إنشاءات عامة              
 .ذات المنفعة غير مؤكدة إال في مجال ما تستتبع من فرص عمل واسترزاق

تبقى المؤسسات صغيرة الحجم، يغلب عليها الطابع العائلي، وهي بمعظمها مديونة على نطاق              
كما أن المداخيل غير ثابتة وحصة العمل المأجور ضعيفة جداً خاصةً خـارج القطـاع               . واسع
من العاملين المقيمن، ونسبة أقل من مجموع       % ٤٦ال يمثل األجراء الدائمون سوى نسبة       . العام

وال تمثل  %. ٤٠، أي حوالي    )بما في ذلك العمال المؤقتين وبصورة خاصة السوريين       (العاملين
من الناتج المحلي القائم وإذا اعتمدنا هذا       % ٢٣ سوى   االجتماعيةالرواتب بما في ذلك األعباء      
ويتأتى ثلث هذه   . )RNBD(من الدخل الوطني القائم المتاح      % ١٩المؤشر، فهي ال تمثل سوى      

بقـاء   إلى   يؤدي ضيق مجال العمل المأجور وتدني أجوره الحقيقية       . لقطاع العام المداخيل من ا  
وبالرغم من مستويات التعليم التي تعـادل       . العمل النسائي محصوراً في عدد ضئيٍل من المهن       

     المالئم، تبقى المساهمة النسائية اللبنانية بمجموعهـا        االجتماعيمستوياته عند الرجال والمحيط 
 . عيفٌة جداً وال تتعدى المستوى الذي كانت عليه منذ ثالثين سنةفي النشاط ض
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  إعادة التوزيع والهدر والفساد: التأثيرات على المجتمع ٣,٢,٢

ال يستطيع النموذج اللبناني أن يعمل على نحو ثابت، وهو أصال ال يتكون وال يطفو علـى الـسطح،                    
يع يبقى القـسم األكبـر مـن الرسـاميل          ففي غياب آليات التوز   . دون آليات إعادة توزيع قوية وفاعلة     

المستقدمة محصوراً بأيد قليلة وال يتحول من هذه الرساميل ليصبح دخال متوافرا لتمويـل االسـتهالك                
واالستيراد، إال الجزء الذي ينفقه أصحاب الرساميل والمـستفيدون مـن التحـويالت أنفـسهم، وفقـاً                 

ولن يكون هناك من سبب، والحـال  .  من األموال الواردةلرغباتهم؛ لكن هذا لن يمثل إال جزءاً محدوداً       
 . كذلك، لكي تنمو الكتل المصرفية الموظفة محليا على النحو المنتظم الذي نشهد

عدد كاف من اللبنانيين، من جميع الفئات        إلى    الخاص عاجز عن تأمين مداخيل كافية      قتصادوبما أن اال  
يتوجب عليها أوالً   : قيام بوظيفة مزدوجة في إعادة التوزيع     والطوائف والمناطق، يتوجب على الدولة ال     

دفع مبالغ هائلة من الفوائد على الدين العام لتأمين تشغيل اآللية المالية، إذ أن الفوائد هي شـكٌل مـن                    
أشكال إعادة التوزيع؛ كما يتوجب عليها أيضاً ضخ مبالغ ضخمة من الدعم لتأمين الحاجـات الحيويـة                 

ن السكان الذين يعانون من التأثير السلبي للنموذج على مستوى عملهم ودخلهـم وكلفـة   لطبقة واسعة م 
  .معيشتهم

إن آليات إعادة التوزيع هذه هي إذاً، من جهة، التتمة الضرورية لآللية المالية، إذ أنّها توجه جزءاً هاماً                  
يل عجزهم المالي؛ وهي، مـن  من الرساميل المستقدمة نحو عدد كبيرٍ من المقيمين لتلبية حاجاتهم وتمو      

يـة لديمومـة    جتماعجهة أخرى، شرط األمان لآللية المالية، إلنّها تؤمن قاعدة الحماية الـسياسية واال            
االستقرار في البلد، في وجه نموذج يولّد تفاوتا ظاهرا في المداخيل وفي ظروف الحياة وفي ظل غياب                 

ي والسياسي آللية   قتصادإن الوجهين اال  . قات العمل ية التي تنشأ في عال    قتصادية واال جتماعالروابط اال 
يـة  جتماعإعادة التوزيع هما، في الحقيقة، متداخالن باستمرار؛ ويطبع هذا التداخل الحياة السياسية واال            

  .برمتها
  .ليس مستغرباً، إذاً، أن يكرس النموذج اللبناني مبالغ هائلة من األموال للدعم وإلعادة التوزيع

  ة الحاليةصيغة اإلدار ٤,٢,٢

  :اثنينمحورين  إلى تستند صيغة اإلدارة الحالية
تثبيت الليرة على الدوالر والتحكم بمعـدالت       (محور أساسي، وظيفي، يقوم على سياسة نقدية         

مع االحتفاظ بالمخزون المـستقدم     (قادرة على جذب دفق مستمر من الرساميل        ) الفائدة الفعلية 
استعمال هذه الرساميل قبل كل شـئ لتمويـل          إلى   تدفعهوعلى إدارة للقطاع المصرفي     ) سابقاً

 العجز في المبادالت الخارجية فيتم تمويل العجز العام على الطريق،
محور مكمل ينبثق من ضرورات الضبط، ويقوم، من جهة، على تمويل احتيـاطي العمـالت                

لتـشجيع  ) بصورة خاصة من خالل إصدار سندات اليوروبونـد       (األجنبية لدى البنك المركزي     
التدفقات الواردة، ومن جهة أخرى، على زيادة الضغط الضريبي وتقليص النفقات العامة مـن              

 .أجل لجم االستهالك
وقد تولى دفة القيادة البنك المركزي ألنّه أخذ على         . جرى تطبيق صيغة اإلدارة هذه بحذاقة حتى اليوم       

ض على إدارة المحور الثاني التقيد بشروط       عاتقه إدارة المحور الوظيفي الرئيسي للنموذج بمجمله وفر       
لبنك المركـزي   اوزارة المالية بدورٍ     تساندوقد  . ضرورية يصبح بدونها النموذج بكامله في حالة شلل       

  .في إدارة المحور الثاني
وفي منطق النموذج، فإن المقاربة المالية القائمة على إدارة التدفق والسيولة تأتي في الدرجـة األولـى                 

وفي هذا المعنى فالدين    . يقتصاد على المقاربة القائمة على إدارة المخزون والمالءة والتأثير اال         متقدمة
  .ناتج ثانوي مزعج يهدد تراكمه بخنق النظام أو ليس إالّ ظاهرة ثانوية،
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على فتتركز المخاطر    األعلى،   إلى أما   : نطاقه حدود إلى    المخاطر قذفإلى   التقني للنموذج    األداءيؤدي  
على مـستوى ضـياع المـوارد األساسـية         فتتركز   األسفل،   إلى أو   توى مالءة الجهاز المصرفي،   مس
تمويـل  باستمرار توفير   سعر الصرف و  المتعلقة بثبات    المخاطر العادية    في المقابل وتتراجع  . قتصادلال

  .  وإنما أقل بروزاً على السطح،الدولة لتستتر خلف مخاطر أخرى، أشد خطورة وفداحة
لكن وضـعه   وفي المجال المالي،    لبنان المعايير الدولية    على ما هي عليه، أن يخرق       الحالة   و ال عجب، 

 ذلك أن هذه األخيـرة قـد        ،خارج المضمار التقليدي لتدخل المؤسسات المالية الدولية      بات يضعه أيضا    
  .تها المدفوعات للبلدان وليس لتواجه مشاكل مالءوازينمأزمات أنشأت لتجابه أزمات السيولة و

  فشلها ؟  أو كيف يمكننا الحكم بالتالي على نجاح صيغة اإلدارة هذه
 :هنالك ثالث قراءات ضرورية

إذا اعتمدنا المعايير النموذجية لتقويم أوضاع المالية العامة، فالحالة اللبنانية قد تعدت منذ زمنٍ  .١
كان يفترض باألسواق . المؤشرات وإلى حجم الكتل المالية إلى طويل الحدود المقبولة بالنسبة

أن تبدي ردة فعٍل على تدهور المؤشرات العادية للمالية العامة وال يمكن تفسير استدامة 
حتى .  على مستوى السوق المحلي واإلقليمي للرساميلاستثنائيالنموذج القائم إالّ بقصر نظر 

 جدوى تطبيقية ولو كان مثل هذا التفسير غير كاف فكرياً، يبقى أن مستوى التحليل األول ال
 .منه في الواقع

حتى لو أخذنا بقصر النظر هذا ولو قبلنا أن مستوى الخطر بالنسبة للمؤشرات والكتل المالية  .٢
هو أعلى في لبنان مما توحي به تجارب الدول المشابهة، يبقى من الواجب منطقياً أن يخضع 

 يبقى ضمن سقف محدود، أن ال يكون جانحا وأن: تطور هذه المؤشرات والكتل لشرط بديهي
أيا كان مستوى هذا السقف؛ وقد وضعت تصورات ارتقابية في هذا المعنى ومن الممكن 

 . مقارنة ما يتحقق في الواقع مع ما يستوجب احترام هذا الشرط البديهي

لية أخيراً حتى لو قبلنا أن المعدالت والكتل المالية اللبنانية يجوز لها ال أن تتجاوز المعايير الدو .٣
دون عقاب وحسب، بل وأن تنمو أيضاً دون حدود في المطلق، يبقى من حقنا أن نتحقق من 

:  على تحمل مفاعيل هذا النمو غير المحدود وعلى توفير شروط متابعتهقتصادطاقة اال
النزعات االنكماشية الضرورية للسماح بخلق النقد، وزيادة عبء الضرائب غير المباشرة، 

سات العامة والشركات واألسر، وتدهور الخدمات الجماعية، والتوترات حاالت إفالس المؤس
 . ية، وغير ذلكجتماعاال

إذا ركزنا على المستوى الثاني من القراءة فإنه يظهر أن للنموذج حظٌّوظا ضئيلة في االسـتمرار فـي                  
ـ            إلى   المطلق، بالنظر  د موجـة   مستويات المخاطر التي تم بلوغها، وقد أصبحت حظوظه أقل أيضاً بع

  . رفيق الحريريالشهيدالتحويالت التي تلت اغتيال رئيس الوزراء 
ية المختلفة أن احتماالت النجاح محـدودة وتتعلّـق بتحقـق           قتصادتظهر التصورات الماكرواال   

مستويات نمو مرتفعة، انخفاض في هوامش الفوائـد المحليـة، مـستويات            : فرضيات قصوى 
أي بعد حسم المداخيل الالحقة الضائعة والـديون        (خصخصة  مرتفعة جداً من العوائد الصافية لل     

تخفـيض معـدالت الفوائـد      : تتعلق بمفاعيل تطورات طارئة غير مرتقبة      أو   ،)المتوجبة فوراً 
 ؛٢استنفار استثنائي للممولين الخارجيين كما جرى في مؤتمر باريس  أو األميركية

ئمـة التـي حـصلت فـي المحـيط          بالرغم من الضرائب التي تم استحداثها والتطورات المال        
 تففي حال أخـذ   : الخارجي، تظهر المؤشرات المتوافرة لغاية هذا اليوم أن النتائج غير كافية          

، االستمالكات(المتراكمة  والمتأخرات  الممولة خارجيا   مجلس اإلنماء واإلعمار    نفقات  بالحسبان  
األولي الذي ُأعلن عنه للعام     ، يتراجع الفائض    )فروقات سلسلة الرتب والرواتب، النفط، وخالفه     
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أقـل مـن    ( مليار   ٢٥٠حوالي   إلى   )من الناتج المحلي  % ٣,٧( مليار ليرة    ١,٠٠٠ من   ٢٠٠٤
 أن يكون   لتأمين استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي       بينما المطلوب ). من الناتج المحلي  % ١

 .من الناتج المحلي% ٨هذا الفائض حوالي 
مدفوعة فعلياً على الدين العام من قبل الخزينة، وال مـن قبـل البنـك               لم تعد معدالت الفوائد ال     

% ١٠بالليرة اللبنانية وحـوالي     % ١٥حوالي   (٢المركزي، بعيدة عن مستواها ما قبل باريس        
من قبل البنـك    ) swaps(وقد أدت عمليات المقايضة على سندات الخزينة        ). بالدوالر األميركي 

دة المرتفعة تطبق ليس فقط على الدين الجديد وإنّما على قـسمٍ            جعل معدالت الفائ   إلى   المركزي
 . كبير من المبالغ غير المستحقة أيضاً

لكن األهم من ذلك كله يتعلق بالمستوى الثالث للقراءة، وهو أن هذا النموذج، حتى في حال النجاح في 
 .ية من الصعب تقبلها وتحملهااجتماعية واقتصادتكاليف  إلى استدامته، يؤدي

الحد مـن إمكانيـات     (ية  اقتصادأنتجت سياسة التقشف في الموازنة والحد من الطلب مفاعيل           
، والعجـز التـشغيلي     ٢٠٠٤اضطرابات ربيع   (ية  اجتماعو) التسليف، وزيادة الديون المتعثرة   
 .واضحة يصعب معها السير بهذه السياسة قدماً) يجتماعللصندوق الوطني للضمان اال

الحكومة والبنك  (ي أداء النموذج المالي، فإن التداخل بين القطاع العام          وفي حال حصول تعثر ف     
أزمة شاملة فـي     إلى   والقطاع المصرفي أصبح عميقاً لدرجة أن تعثر الدولة يؤدي        ) المركزي

 تراوحت التوظيفات المحلية للمصارف التجاريـة بـين         ١٩٩٥فمنذ أواخر   . القطاع المصرفي 
 القطاع العام هي بالعمالت األجنبية فإن       التزامات معظم   أنوبما  . من ودائعها % ١٠٥و  % ٩٥

خطر تخفيض سعر صرف الليرة، على العكس، قد تضاءل، كما تضاءلت فائدته التـصحيحية              
 .أيضاً

، وكانت مرتبطـة    ٢٠٠١ متنفساً بعد    قتصاديجب عدم تجاهل واقع أن عوامل ظرفية عدة قد منحت اال          
ولية وبالقيود الموضوعة على المواطنين العرب بالنـسبة لتـنقالتهم     أساسا بانخفاض معدالت الفوائد الد    

وقد أدى  . وودائعهم في دول الغرب مما جعل لبنان يستفيد من هذه الظاهرة كمقصد سياحي ومصرفي             
، بتأثيره المباشر عبر تدفق الرساميل وغير المباشر عبـر إحيـاء            ٢٠٠٢، في أواخر    ٢مؤتمر باريس   

كما إن االستقرار السياسي الحالي وارتفاع      . د هذا المتنفس دون تغيير شئ في النظام       إطالة أم  إلى   الثقة،
 بوسـعهما أيـضاً أن   )مما تسبب بضخ رساميل هائلة في الخليج، دوالً وأشخاصـاً      (أسعار النفط الخام    

  .يطيال أمد هذا المتنفس أكثر

  ي واالرتقابات اقتصادالتأطير الماكرو ٥,٢,٢

لية المرتفع للغاية والحجم االستثنائي للمؤشرات المالية يجعالن عملية وضـع           إن مستوى المخاطر الما   
 . ية على المدى المتوسط في لبنان عملية يشوبها الكثير من المغامرةاقتصادارتقابات ماكرو

 : أكثر ما يمكن القيام به في هذا المجال هو تلمس مالمح ثالثة سيناريوهات ممكنة
  ل لالحتمال؛ نحو وضع قاب" هادئ"خروج 
  بطيء؛ ولوتراجع متواصل  
 .مخرج من خالل أزمة 

السيناريوهان األول والثاني تتم متابعتهما باستمرار من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ويردان 
 بالنسبة لألول )reforms and soft landing" ( والهبوط الهادئاإلصالح"في التقارير تحت تسميتي 

  . بالنسبة للثاني)baseline" (مرجعيالسيناريو ال"و
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المطلـوب  . إن المعيار الذي يميز بين السيناريو األول والثاني هو مستوى الفائض األولـي المحقـق              
فائض أولي   إلى   %٢ و   ١يتراوح بين   ) بعد احتساب المتأخرات  (االنتقال بسرعة كافية من فائض أولي       

مـن  % ٣(سنويا  % ٥ بنسبة   اسمييلة، مع تحقيق نمو     والمحافظة عليه لمدةً طو   % ٩و   ٧يتراوح بين   
%. ١٤٠ إلى   وتخفيضهاالمتصاعدة  الناتج المحلي    إلى   كبح جماح نسبة الدين   كي يمكن   ،  )النمو الحقيقي 
وتخفيض النفقات خارج خدمة الـدين      % ٢٦ إلى   %٢٣ زيادة األعباء الضريبية من       إذاً   وهذا يفترض 

من دون إجراءات استثنائية، يـصبح المجـال ضـيقا جـدا       في مقاربة كهذه، و   %. ١٩ إلى   %٢٢من  
 إذاً إيـالء مـسألة      هذا يفـرض  و. تهازيادفكيف ل نفقات االستثمار العامة    الحالي ل حجم  لمحافظة على ال  ل

 شـك،   أدنـى  بأن سياسة التقشّف سوف يكون لها، دون         التذكيركما يجب    .نوعية النفقات أهمية خاصة   
وسـوف  . ية العامة جتماعي، بحيث يزداد الطلب على الخدمات اال      اعجتممفاعيل سلبية على الوضع اال    

تتطلب مثل هذه السياسة اتخاذ تدابير مواكبة لها لمكافحة الفقر ولتأمين اسـتمرار خـدمات الحمايـة                  
 إعادة هيكلة في العمق لصيغ البرمجة والتنفيذ والرقابـة فـي مجـال              ستدعي ذلك كله  وي. يةجتماعاال

  . صة لالستثمار والصيانة والتشغيلالنفقات العامة المخص
. إن مفاعيل أية أزمة مالية قد تكون خطيرة جداً ال سيما وأن الدين العام هو دين داخلي بصورة أساسية                  

وطالما .  أن نكون مستعدين النخفاض كبير في الناتج المحلي القائم وانخفاض أكبر في الواردات             وينبغي
 إلـى   بعد، فمن الضروري إذاً منذ اآلن اتخاذ التدابير اآليلـة         أن خطر وقوع مثل هذه األزمة غير مست       

 .تلطيف مفاعيلها على الفئات األكثر تعرضاً من السكان
إن الكثير من الناس في لبنان على قناعة بأن لبنان لن يعرف أبداً أزمة مالية ألن العالم يـسهر علـى                     

يرون فـي األزمـة     ) الفئتين معاً  إلى   نولعل البعض ينتمو  (حمايته من مثل هذه األزمة، وثمة آخرون        
ية قتـصاد تتيح التجربة الدولية استخالص بعض المعايير المتعلقة بالمفاعيل اال        . المالية كارثة ال حد لها    

  :لألزمات المالية
 ٢٠٠٣-١٩٩٤المدة، األرباح والخسائر الضريبية ألزمة مالية، :  12 جدول

  ل المدةمعد عدد األزمات 
 )عدد السنين (

الكلفة المالية 
إجمالي الناتج (

 %)المحلي بالـ

خسارة في الناتج 
إجمالي الناتج (

%)المحلي بالـ
 ١٧ ١٨ ٣,٧ ٣٠ جميع البلدان

 ١٤ ٢٠ ٣,٣ ٢٣  يات األسواق الناشئةاقتصاد
 ٢٤ ١٢ ٤,٦ ٧ يات المتطورةقتصاداال

 ٦ ٥ ٣,٣ ١١ األزمات المصرفية فقط
 ٣٠ ٢٥ ٤,١ ١٩ المصرفية والنقديةاألزمات 
إن الخسائر في الناتج هي الفوارق المتراكمة بين الناتج المحقق والناتج المرتجى وفقا : مالحظة). ٢٠٠٤. (كارستنز وآخرون: المصدر

 .توازي الكلفة المالية كلفة تغطية الخسائر المصرفية. التجاهاته السابقة، لمدة ثالث سنوات بعد األزمة

 "اآللية المحركة للدين العام في لبنان تجعل الحكومة، عاجالً أم آجالً، غير قـادرة علـى خدمتـه                  إن  .
والمقارنة مع الدول التي اختبرت أزمات مالية في السنوات األخيرة توحي في الحقيقة أن لبنان، علـى                 

أ من أوضـاع    ، هو في وضعٍ أسو    )أوضاعه المالية،حساباته الخارجية، ومخزون دينه    (مختلف الصعد   
وفي هذا السياق ال يسع لبنان إالّ أن يقتـنص جميـع            . جميع الدول التي تشبهه، قبل حلول أزمات فيها       
  ".أدنى مستوى ممكن إلى الفرص لتخفيض العجز ومستوى الدين فوراً

 :ي اللبنانيقتصادهنالك عبرتان رئيسيتان يمكن استخالصهما من خصائص النموذج اال

أدوات وظيفية محكومة ألنهما باتا يشكالن قنوات  إلى حد بعيد جداًلى  إتحول الدين والعجز .١
النظام القائم أن وطالما . جلب الرساميل ويوفران باستمرارهما شرط تغطية العجز الخارجي

باق، فإنه يتوجب أن تعطى األولوية لالعتبارات المتصلة ببنية النفقات العامة التي يحب أن 
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وهذا يفترض أن ال يختصر النقاش مع المنظمات الدولية على . عجزتتقدم على مسألة حجم ال
 . المالية فقطاالعتبارات

 أو  ومدة تحقيق كلٍّ من صيغ التصحيح المالي، سواء كان إرادياًاالحتماالتمن الصعب توقّع  .٢
ذاً يجب على السياسات العامة إ. ولكن يبقى أن لكل منها مفاعيل توزيعية هائلة ومختلفة. مفاجئاً

 لإلنفاقوإن وضع سياسة .  استباقية وتصحيحية لهذه المفاعيلإجراءاتأن تتضمن منذ اآلن 
 ية أمر ضروري في فترة التقشف، وأكثرقتصادالعام معاكسة لالتجاه السائد في التطورات اال

ضرورة في حالة األزمة، وذلك لتخفيض المفاعيل السلبية على الفئات األكثر فقراً ولتعزيز 
 .افظة على رأس المال العام الموظّفالمح

وإذا لم تـسمح وحـدها بتفـادي        . لهذه األسباب فإن عملية إصالح النفقات العامة تشكل ضرورة ملحة         
وهي في مطلق األحوال ضرورية جداً من أجل استعادة         .  تسهم في ذلك   األقلالمخاطر المالية فهي على     

  . نمط نمو متوازن

  رافعة التصحيحو  أعمل محكوم: اإلنفاق العام ٣,٢

  البنية العامة للنفقات العامة  ١,٣,٢

 :تمثّل جداول الصفحات التالية
 مئويـة ي، بالقيم المطلقة وبالنسب القتصاد، بنية النفقات العامة بحسب التصنيف اال 13 جدولال 

 .٢٠٠٤ و ١٩٩١الناتج المحلي القائم بين العامين إلى 
 إلى مئوية ، بنية النفقات العامة بحسب التصنيف الوظيفي، بالقيم المطلقة وبالنسب ال14 جدولال 

 .٢٠٠٤ و ١٩٩١الناتج المحلي القائم بين العامين 
ي والـوظيفي  قتـصاد  بالموازنة بحسب التصنيفين اال، بنية النفقات العامة المشمولة15 جدولال 

  .٢٠٠٣معاً، للعام 
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 ، التصنيف االقتصادي٢٠٠٤ – ١٩٩١النفقات العامة : 13 جدول
 

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١ ليرة لبنانية بالمليارات
  ١٠١٥٠,٠  ١٠٤١٣,٦  ٩٦٢٨,٣  ٩٥٦٤,٤  ١٠٩٣١,٦  ٨٩٠٩,٦  ٨٣٨٥,٥  ٩٧٢٨,٤  ٧٧٣٢,٠  ٦٣٤٢,٠  ٥٣٧٩,٠  ٣٠٦٩,٠  ٢٢١٨,٦  ١١٩٦,٢ مجموع اإلنفاق 

  ٨٩٩٢,١  ٩٦٢٨,٦  ٩٠٠٥,٨  ٨٥٥٣,٠  ٩٧٢١,٦  ٧٣٥٦,٦  ٦٧٩٧,٥  ٧٧٦١,٤  ٦٠٠٢,٤  ٤٦٤٠,٠  ٣٩٥٤,٠  ٢٦٢٣,٧  ٢٠٧٣,٠  ١٠٣٥,٢ )بما في ذلك المتأخرات( االنفاق الجاري -أ
  ٣٢٩٣,٣  ٣١١١,٠  ٣٠٠٨,٠  ٣٠٠٢,٠  ٢٩٣٢,٠  ٢٧٥٩,٥  ٢٣٥٢,٠  ٢٤٦٦,٠  ٢٢٦١,٠  ١٨٦٩,٠  ١٧١٠,٠  ١٢٩٥,٠  ٦٦٠,٠  ٣٧٠,٠ ر الرواتب واالجو-١

  ١٠٠٠,٠  ٩٠٠,٠  ٨٥٧,٠  ٨٣٤,٠  ٨٤٤,٠  ٧٤٨,٥  ٥٧٧,٠                منها معاشات التقاعد
  ٤٣٠٠,٠  ٤٩٧٣,٦  ٤٦٢٢,٣  ٤٣١١,٦  ٤١٩٧,٤  ٣٦٢٤,٨  ٣٣٥١,٩  ٣٤٨٢,١  ٢٦٥٣,٠  ١٨٧٥,٢  ١٤٨٧,٧  ٧٨٣,٧  ٥١٨,٦  ٢٠٥,٥  تسديد الفوائد-٢

    ٣٢١١,٠  ٣٢٧٧,٧  ٣٤٧٠,٠  ٣٥٧٢,٣  ٣٢١٤,٤  ٣٠٥١,٣  ٣٢٢٤,٣  ٢٤٦٨,٠  ١٧٤٤,٥  ١٤٧٢,٤  ٧٥٤,٠  ٤٥٣,٩  ٢٠٣,٥ على الدين بالليرة
    ١٧٦٢,٦  ١٣٤٤,٦  ٨٤١,٦  ٦٢٥,١  ٤١٠,٤  ٣٠٠,٦  ٢٥٧,٨  ١٨٥,٠  ١٣٠,٧  ١٥,٣  ٢٩,٧  ٦٤,٧  ٢,٠ على الدين بالعمالت

  -  ٧٥,٠  -  ٢٨٣,٠  ٥٨٢,٠  ١٤٤,٣  ٧,٠  ١٥٠,٠  ١٢٢,١  ٢١٧,٥  ٢٤٦,٥  -  ١٤٤,٨  ٣٥,١ نانكهرباء لب إلى  تحويالت-٣
  ١٣٩٨,٨  ١٤٦٩,٠  ١٣٧٥,٥  ٩٥٦,٤  ٢٠١٠,١  ٨٢٨,٠  ٥١٨,٠  ١٣٧٨,٦  ٧٧٦,٥  ٦٧٨,٣  ٥٠٩,٨  ٥٤٥,٠  ٧٤٩,٦  ٤٢٤,٦  نفقات جارية أخرى-٤

  ١٣٩,٤  ١١٠,٠  ١٣٠,٠  ١٥١,٠  ١٢٢,٨  ١١١,٠                 منها معدات وتوريدات
  ١١٢,٢  ٩٠,٠  ٨٠,٠  ٨٩,٠  ٩٠,٣  ٨٠,٠                 ات خارجيةمنها خدم

  ٢٠٣,٠  ٢٠٠,٠  ٢٢٧,٠  ١٦٥,٠  ٤١٠,١  ٣٤٨,٠                 منها تحويالت
  ٧٧٩,٠  ٧٧٩,٠  ٦١٥,٠  ٣٤١,٠  ١١٧٢,٠  ١١٩,٠                 )منها البلديات(منها مدفوعات الخزينة 

  ١٦٥,١  ٢٩٠,٠  ٣٢٣,٥  ٢١٠,٤  ٢١٤,٩  ١٧٠,٠                 )الصيانة واالحتياط(امور اخرى 
  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٥٦٨,٥  ٢٨٤,٧  ١٨٩,٨  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  المدفوعات المؤخرة -٥
  ٧٩٩,٣  ٧٨٥,٠  ٦٢٢,٥  ١٠١١,٤  ١٢١٠,٠  ١٥٥٣,٠  ١٥٨٨,٠  ١٩٦٧,٠  ١٧٢٩,٦  ١٧٠٢,٠  ١٤٢٤,٧  ٤٤٥,٠  ١٤٥,٦  ١٦١,٠ اإلنفاق الترسملي-ب

  ١٨٥,٠  ١٨٥,٠  ١٨٨,٤  ٢٩٢,٥  ٣١٠,٠  ٤٥٦,٠  ٤٧٩,٠  ٥٠٠,٠  ٥٠٧,٠  ٤٨٦,٠  ١٧٤,٧  ٥٢,٢  ٠,٠  ٠,٠ )اإلنماء واإلعمار(منها بتمويل خارجي 
  ٦١٤,٣  ٦٠٠,٠  ٤٣٤,١  ٣٢٥,٠  ٩٠٠,٠  ١٠٩٧,٠  ١١٠٩,٠  ١٤٦٧,٠  ١٢٢٢,٦  ١٢١٦,٠  ١٢٥٠,٠  ٣٩٢,٨  ١٤٥,٦  ٠,٠ منها بتمويل محلي

  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٣٩٣,٩  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠ المتأخرات على اإلنفاق الترسملي
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  ١٩٩٥  ١٩٩٤  ١٩٩٣  ١٩٩٢  ١٩٩١ %نسبة من الناتج المحلي 

  %٣٠,٩  %٣٤,٧  %٣٤,٨  %٣٧,٤  %٤٣,٧  %٣٥,٠  %٣٢,٨  %٤٠,٥  %٣٨,٦  %٣٥,٧  %٣٥,٩  %٢٣,٤  %٢٣,٤  %٢٨,٩ مجموع اإلنفاق 
  %٢٧,٤  %٣٢,١  %٣٢,٥  %٣٣,٥  %٣٨,٩  %٢٨,٩  %٢٦,٦  %٣٢,٣  %٣٠,٠  %٢٦,١  %٢٦,٤  %٢٠,٠  %٢١,٨  %٢٥,١ )بما في ذلك المتأخرات( االنفاق الجاري -أ
  %١٠,٠  %١٠,٤  %١٠,٩  %١١,٨  %١١,٧  %١٠,٨  %٩,٢  %١٠,٣  %١١,٣  %١٠,٥  %١١,٤  %٩,٩  %٦,٩  %٩,٠  الرواتب واالجور-١

  %٣,٠  %٣,٠  %٣,١  %٣,٣  %٣,٤  %٢,٩  %٢,٣  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  منها معاشات التقاعد
  %١٣,١  %١٦,٦  %١٦,٧  %١٦,٩  %١٦,٨  %١٤,٢  %١٣,١  %١٤,٥  %١٣,٢  %١٠,٥  %٩,٩  %٦,٠  %٥,٥  %٥,٠  تسديد الفوائد-٢

  %٠,٠  %١٠,٧  %١١,٨  %١٣,٦  %١٤,٣  %١٢,٦  %١١,٩  %١٣,٤  %١٢,٣  %٩,٨  %٩,٨  %٥,٧  %٤,٨  %٤,٩ على الدين بالليرة
  %٠,٠  %٥,٩  %٤,٩  %٣,٣  %٢,٥  %١,٦  %١,٢  %١,١  %٠,٩  %٠,٧  %٠,١  %٠,٢  %٠,٧  %٠,٠ على الدين بالعمالت

  %٠,٠  %٠,٣  %٠,٠  %١,١  %٢,٣  %٠,٦  %٠,٠  %٠,٦  %٠,٦  %١,٢  %١,٦  %٠,٠  %١,٥  %٠,٨ كهرباء لبنان إلى  تحويالت-٣
  %٤,٣  %٤,٩  %٥,٠  %٣,٧  %٨,٠  %٣,٣  %٢,٠  %٥,٧  %٣,٩  %٣,٨  %٣,٤  %٤,٢  %٧,٩  %١٠,٣  نفقات جارية أخرى-٤

  %٠,٤  %٠,٤  %٠,٥  %٠,٦  %٠,٥  %٠,٤  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠ منها معدات وتوريدات
  %٠,٣  %٠,٣  %٠,٣  %٠,٣  %٠,٤  %٠,٣  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠ منها خدمات خارجية

  %٠,٦  %٠,٧  %٠,٨  %٠,٦  %١,٦  %١,٤  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠ منها تحويالت
  %٢,٤  %٢,٦  %٢,٢  %١,٣  %٤,٧  %٠,٥  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠ )منها البلديات(ة منها مدفوعات الخزين

  %٠,٥  %١,٠  %١,٢  %٠,٨  %٠,٩  %٠,٧  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠ )الصيانة واالحتياط(امور اخرى 
  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٢,٢  %١,٢  %٠,٩  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  المدفوعات المؤخرة -٥
  %٢,٤  %٢,٦  %٢,٢  %٤,٠  %٤,٨  %٦,١  %٦,٢  %٨,٢  %٨,٦  %٩,٦  %٩,٥  %٣,٤  %١,٥  %٣,٩ اإلنفاق الترسملي-ب

  %٠,٦  %٠,٦  %٠,٧  %١,١  %١,٢  %١,٨  %١,٩  %٢,١  %٢,٥  %٢,٧  %١,٢  %٠,٤  %٠,٠  %٠,٠ )اإلنماء واإلعمار(منها بتمويل خارجي 
  %١,٩  %٢,٠  %١,٦  %١,٣  %٣,٦  %٤,٣  %٤,٣  %٦,١  %٦,١  %٦,٨  %٨,٣  %٣,٠  %١,٥  %٠,٠ منها بتمويل محلي

  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %١,٥  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠ المتأخرات على اإلنفاق الترسملي
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 ، التصنيف الوظيفي٢٠٠٤ – ١٩٩١النفقات العامة : 14 جدول
 

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ )لياراتليرة لبنانية بالم(
  ٢٥٣٣  ٢٤٧٣  ٢٥٦٦  ٢٥٢٢  ٢٥٣٠  ٢٣٦٠  ١٩٨٦  ١٩٦١ الخدمات الحكومية العامة

  ١٣١٣  ١٢٢٩  ١٢٣٩  ١٢٠٦  ١٢٤٤  ١٠٧٠  ٨٥٨  ٨١٧ الخدمات العامة العمومية
  ٨٦٦  ٨٧٧  ٩٣٢  ٩٧١  ٩٣٠  ٩٤٨  ٨١٠  ٨٢٤ قضايا وخدمات الدفاع 

  ٣٥٤  ٣٦٨  ٣٩٥  ٣٤٥  ٣٥٦  ٣٤٣  ٣١٨  ٣٢١ مسائل النظام العام واألمن
  ١٤٢٢  ١٤٦٢  ١٣٤٤  ١١٦٧  ١٤٠٣  ١٤٦٥  ١٦٩٣  ١٨٧٣ ية جتماعالخدمات اال

  ٧٩٥  ٧٨٥  ٧٢٨  ٧٠٠  ٦٨٢  ٦٤٤  ٦٩٦  ٧٠٣ القضايا والخدمات التربوية 
  ٣١٥  ٣٤٦  ٢٩٨  ٢٥١  ٢٥٩  ١٨٠  ٢٢١  ٢٢٢ القضايا والخدمات الصحية 

  ١٦٥  ٢٠١  ١٧٨  ١٢٢  ٣٤٨  ٤٦٣  ٥٣٦  ٧٢٧ ية جتماعالقضايا والخدمات اال
  ٦٢  ٧٩  ٨٢  ٤٤  ٤٩  ١١٩  ١٧٤  ١٥٤ ية والخدماتجتماعاإلسكان وقضايا التجهيزات اال

  ٨١  ٤٩  ٥٦  ٤٦  ٦٣  ٥٧  ٦٤  ٦٦ القضايا والخدمات الثقافية والترفيهية 
  ٤  ٣  ٣  ٤  ٣  ٢  ٢  ٢ القضايا والخدمات الدينية 

  ٨٨٤  ٦٦٠  ٦٠٨  ٢٨١  ٧٧٦  ٧٧٢  ٥٤٩  ٦٤٧ ية قتصادالخدمات اال
  ٣٦  ٢٨  ٣٤  ٢٢  ٢٣  ١٤  ٥٥  ٤٧ يا والخدمات الزراعية القضا

  ١٠  ١١  ٦  ٥  ٢٢  ٣  ٤  ٣ قضايا وخدمات الصناعة والطاقة والمحروقات 
  ١٩٥  ٢١٧  ٢٢٧  ١٩٣  ٢٢٩  ١٩٢  ٢٩٦  ٣٤٠ قضايا وخدمات النقل واالتصاالت 

  ٦٤٤  ٤٠٥  ٣٤٢  ٦٠  ٥٠٣  ٥٦٣  ١٩٤  ٢٥٧ ية أخرى اقتصادقضايا وخدمات 
  ٤٠٢١  ٤٨٧٤  ٤٦٢٢  ٤٣١٢  ٤١٩٧  ٣٦٢٥  ٣٣٥٢  ٣٤٨٢ عمليات الدين العام

  ١٦٨٠  ١١٢٢  ٩٩٨  ٥٩٣  ١٧١٦  ٢٨١  ٣٢٨  ١١٩٨ أمور أخرى بما فيها إنفاق الخزينة
  ١٠٥٤٠  ١٠٥٩٢  ١٠١٣٩  ٨٨٧٥  ١٠٦٢٢  ٨٥٠٣  ٧٩٠٧  ٩١٦٢ المجموع

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧ %)النسب من الناتج المحلي (
  %٧,٧  %٨,٢  %٩,٣  %٩,٩  %١٠,١  %٩,٣  %٧,٨  %٨,٢ الخدمات الحكومية العامة

  %٤,٠  %٤,١  %٤,٥  %٤,٧  %٥,٠  %٤,٢  %٣,٤  %٣,٤ الخدمات العامة العمومية
  %٢,٦  %٢,٩  %٣,٤  %٣,٨  %٣,٧  %٣,٧  %٣,٢  %٣,٤ قضايا وخدمات الدفاع 

  %١,١  %١,٢  %١,٤  %١,٤  %١,٤  %١,٣  %١,٢  %١,٣ مسائل النظام العام واألمن
  %٤,٣  %٤,٩  %٤,٩  %٤,٦  %٥,٦  %٥,٨  %٦,٦  %٧,٨ ية جتماعالخدمات اال

  %٢,٤  %٢,٦  %٢,٦  %٢,٧  %٢,٧  %٢,٥  %٢,٧  %٢,٩ القضايا والخدمات التربوية 
  %١,٠  %١,٢  %١,١  %١,٠  %١,٠  %٠,٧  %٠,٩  %٠,٩ القضايا والخدمات الصحية 

  %٠,٥  %٠,٧  %٠,٦  %٠,٥  %١,٤  %١,٨  %٢,١  %٣,٠ ية جتماعالقضايا والخدمات اال
  %٠,٢  %٠,٣  %٠,٣  %٠,٢  %٠,٢  %٠,٥  %٠,٧  %٠,٦ ية والخدماتجتماعلتجهيزات االاإلسكان وقضايا ا

  %٠,٢  %٠,٢  %٠,٢  %٠,٢  %٠,٢  %٠,٢  %٠,٣  %٠,٣ القضايا والخدمات الثقافية والترفيهية 
  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠ القضايا والخدمات الدينية 

  %٢,٧  %٢,٢  %٢,٢  %١,١  %٣,١  %٣,٠  %٢,١  %٢,٧ ية قتصادالخدمات اال
  %٠,١  %٠,١  %٠,١  %٠,١  %٠,١  %٠,١  %٠,٢  %٠,٢ القضايا والخدمات الزراعية 

  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠  %٠,١  %٠,٠  %٠,٠  %٠,٠ قضايا وخدمات الصناعة والطاقة والمحروقات 
  %٠,٦  %٠,٧  %٠,٨  %٠,٨  %٠,٩  %٠,٨  %١,٢  %١,٤ قضايا وخدمات النقل واالتصاالت 

  %٢,٠  %١,٤  %١,٢  %٠,٢  %٢,٠  %٢,٢  %٠,٨  %١,١ ية أخرى اقتصادقضايا وخدمات 
  %١٢,٣  %١٦,٣  %١٦,٧  %١٦,٩  %١٦,٨  %١٤,٢  %١٣,١  %١٤,٥ عمليات الدين العام

  %٥,١  %٣,٧  %٣,٦  %٢,٣  %٦,٩  %١,١  %١,٣  %٥,٠ أمور أخرى بما فيها إنفاق الخزينة
  %٣٢,١  %٣٥,٣  %٣٦,٦  %٣٤,٧  %٤٢,٥  %٣٣,٤  %٣٠,٩  %٣٨,٢  المجموع
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 بحسب التصنيفين الوظيفي واالقتصادي) بماليين الليرة اللبنانية (٢..٣توزيع حسابات موازنة : 15 جدول

  

المواد و  )ليرة لبنانية بالمليار(
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%

ي 
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الناتج المن
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 %٤,٤ %١٣,٨ ١٣٣٢ ٣ ٥ ٠ ١١ ٠ ٦ ٠ ٠ ٦٣ ١٦٨٩١ ٢٨٩ ٤٧ ١٦ الخدمات العامة
 %٣,٠ %٩,٥ ٩١١ ٠ ٤ ٧ ١٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠ ٠ ٨٠٤ ١٢  ٥٩ الدفاع 

 %١,٢ %٣,٨ ٣٦٩ ٠ ٣ ٣ ٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ٣١ ٣٠٠ ٥  ١٦ العدل والشرطة
 %٢,٦ %٨,٠ ٧٧٢ ٠ ٠ ١٢ ١٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ١٧١٧١ ٥٤٥ ٢٠  ٣ التربية 
 %١,١ %٣,٦ ٣٤٣ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٢٧٣ ١٣ ٢٣ ١  ١٨٣٣ الصحة

 %٠,٧ %٢,١ ٢٠١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٣ ٦ ١  ٠ يجتماعالضمان اال
 %٠,٣ %٠,٨ ٧٩ ٨ ٦ ٥٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ ٩ ١  ١ اإلسكان 
 %٠,٢ %٠,٥ ٤٦ ٠ ٠ ٤ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١٧ ١٧ ٣  ٢ التسلية الثقافة و

 %٠,٠ %٠,٠ ٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠  ١ القضايا الدينية 
 %٠,١ %٠,٣ ٢٧ ٠ ٠ ٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩ ١٠ ٠  ٢٠٢ الزراعة وصيد السمك واألحراش

 %٠,٠ %٠,١ ١٣ ٠ ٠ ١ ٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ١ ٠  ٠ المناجم والصناعة والطاقة
 %١,٠ %٣,٠ ١٣٦٧ ٧ ٧٣ ١١٤ ١٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ٢١١٠٧٩ ٥٧ ٧  ١٦ ت النقل واالتصاال

 %١,٢ %٣,٨ ٣٦٦ ١١ ٠ ٣١١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٥ ٩ ٧  ٢٢٢١ ية وخدمات أخرىاقتصادقضايا 
 %١٦,٣ %٥٠,٧ ٤٨٧٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٨٧٩ ٠ ٠ ٠ ٠  ٠ دفع الفوائد
 %٣٢,١ %١٠٠,٠ ١٠٧٠٩ ٢٩ ٩٢ ٥٠٩ ٧١ ٠ ٧ ٠ ٤٨٧٩ ٣٦٣ ٢٤١٢ ٢٠٧١ ١٠٦  ١٧١ المجموع

   %١٠٠,٠ %٠,٣ %٠,٩ %٤,٧ %٠,٧ %٠,٠ %٠,١ %٠,٠ %٤٥,٦ %٣,٤ %٢٢,٥ %١٩,٣ %١,٠  %١,٦ من اإلنفاق% 
   %٣٢,١ %٠,١ %٠,٣ %١,٧ %٠,٢ %٠,٠ %٠,٠ %٠,٠ %١٦,٣ %١,٢ %١٠,٤ %١٠,٤ %٠,٤  %٠,٦ محليمن إجمالي الناتج ال% 
  

                                                 
  التي يجريها اليانصيب الوطني إلى الخزينة" للتحويالت"ات تقاعد للموظفين العسكريين والمدنيين وإنما يشمل أيضا تسجيال خاطئا يشتمل هذا البند على معاش 16
  "المجانية"للجامعة اللبنانية وللمدارس " التحويالت"يشتمل هذا البند على  17
  واطنين مجانايشتمل هذا البند على ثمن األدوية التي توزعها وزارة الصحة على الم 18
  يشتمل هذا البند على تكلفة استشفاء المواطنين التي تدفعها وزارة الصحة 19
  يشتمل هذا البند على مساعدات عينية مختلفة 20
  التي تقوم بها وزارة االتصاالت من فوائض تشغيل الهاتف إلى الخزينة" التحويالت"يشمل هذا البند خطأ فادحا في التصنيف إذ يسجل  21
  هذا البند على مبالغ دعم الشمندر السكري والقمحيشتمل  22
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 للحصول عليهـا ويوزعـه   اإلنفاقيتم  اإلنفاق العام بحسب الوسائل التي يقتـصاد التصنيف اال يصف  
ومن حسنات هذا التبويب أنه يغطـي  . بالتالي وفق أنواع السلع والخدمات الذي يستخدم اإلنفاق لشرائها       

استقر اإلنفاق العام سنة بعد سنة منـذ العـام          : ميزته األولى استقرار أبوابه   . ١٩٩١الفترة الكاملة منذ    
االرتفاعان االسـتثنائيان فـي     (من الناتج المحلي القائم     % ٣٨و% ٣٤ على نسبة تراوحت بين      ١٩٩٤

الحقـة واالنخفاضـان    أو  ناجمان عن تراكم نفقات متوجبة عن فترات سابقة       ٢٠٠٠ و   ١٩٩٧العامين  
لكن وراء هـذا االسـتقرار      ).  ناجمان عن الظاهرة المعاكسة    ٢٠٠١ و ١٩٩٨االستثنائيان في العامين    

تزايد أعباء الفوائد خاصةً على صـعيد       : ا منتظما على مستوى البنية    نزالقااإلجمالي، بوسعنا أن نلحظ     
تعكس أرقام العـام    (من الناتج المحلي القائم     % ١٧حوالي   إلى   %١٠العمالت األجنبية، إذ انتقلت من      

 وتحويل جزء من الفوائد الفعلية على الدين العام علـى عـاتق البنـك               ٢ التأثير العابر لباريس     ٢٠٠٤
هذا الميل ضعيف جداً بالنـسبة      : االنخفاض إلى   هِر كل بقية أبواب اإلنفاق الجاري ميالً      تُظ). المركزي

بقيـة   إلـى  وبالنسبة) من إجمالي الناتج% ١٠التي بقيت شبه مستقرة حول (لنفقات الرواتب وملحقاتها  
ـ % ٤,٢و% ٣,٧النفقات الجارية التي تتأرجح بين    ذا الميـل  من الناتج المحلي القائم؛ وبالمقابل، فإن ه

؛ واألمر عينه في ما يتعلق      %٢ إلى   %٩لالنخفاض شديد جداً بالنسبة للنفقات الترسملية التي تدنت من          
المؤسـسات وتعويـضات     إلى   التي يغطي قسم كبير منها المدفوعات     (بسرعة وتيرة تراكم المتأخرات     

% ١٥ إلى   %١٠ذلك من   أن اإليرادات الضريبية انتقلت في غضون        إلى   اإلشارةتجدر  ). اتستمالكاال
وقد جرت هذه الزيـادة     %. ٢٢ إلى   %١٥من الناتج المحلي القائم وأن اإليرادات اإلجمالية انتقلت من          

  .٢٠٠٢ و١٩٩٩بصورة رئيسية على عتبتي العامين 
أرغمت دينامية تراكم الدين والفوائد الحكومـة علـى         :  تفسير جملة هذه التطورات أمر بسيط للغاية       إن

 والمتأخرات تدريجياً وإلى تخفيض أبواب اإلنفاق وفق عالقة معكوسة مـع ممانعـة              تطاعاتاالقزيادة  
  وكانت النفقات االستثمارية هي األشد تأثراً . التخفيض

  
.  اإلنفاق العام بحسب األهداف التي يتوخاها ويوزعه وفق مقاصده الوظيفية          التصنيف الوظائفي يصف  

  .١٩٩٧العام لكن هذا التبويب ال يتوافر إالّ منذ 
  . مع ميله نحو االرتفاع" عمليات على الدين العام"يظهر هنا من جديد تسديد الفوائد تحت اسم 

شهدت الخدمات العامة الحكومية انخفاضاً طفيفا في حصتها من الناتج المحلـي القـائم مـن جـراء                  
مات النظام العـام     المعتدل في خد   واالنخفاض%) ٢,٦ إلى   ٣,٦من  ( السريع لخدمات الدفاع     االنخفاض

  ).اإلدارة العامة ومعاشات التقاعد(ومن زيادة طفيفة في الخدمات العامة ) الشرطة والعدل(واألمن 
تشمل هذه النتيجـة انخفاضـاً      %). ٤,٣ إلى   %٧,٥من  (ية سريعاً   جتماعانخفضت حصة الخدمات اال   

انتقلـت  :  وهبوطا في بقية البنـود     بطيئاً في الخدمات التربوية وارتفاعاً بطيئاً أيضاً في خدمات الصحة         
 إلـى   %٣,٥ية، والسكن والخدمات الجماعية، والثقافة والتسلية مجتمعةً من اكثر من           جتماعالخدمات اال 

  %.١اقل من 
خدمات "ية لكن قراءتها تبقى محجوبة بالتطورات المضللة لبند         قتصادانخفضت أيضاً حصة الخدمات اال    

  %. ٠,٧ إلى %١,٦ فتنخفض حصتها من البنددون هذا من  أما ؛"يةاقتصادأخرى وقضايا 
جانب استعصاء خفـض الرواتـب الملحوظـة فـي التبويـب             إلى   يمكننا التعرف في هذا التصنيف،    

  .ي، على شكل ثان من المعاندة وهي المتعلقة بالخدمات التربوية والصحيةقتصاداال
  

للنفقات العامـة   (matrice) وضع مصفوفة في تحليل النفقات العامة، من الضروري أكثرولكي نتعمق 
مـن  . يتقاطــع التـصنيفان    أن، أي يجب    )يةقتصاداال(والوسائل  ) الوظيفية(على مستويي األهداف    

 لكن هذا العمـل يظهـر ثغـرات         ٢٠٠٣و  ١٩٩٩الممكن تطبيق ذلك على الفترة الواقعة بين العامين         
  .احية شمولية التغطيةمن ن أو خطيرة سواء من ناحية الدقّة وتطابق التصنيف
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بالرغم مـن تـراكم     (كفئة هامشية   " نفقات الصيانة "تظهر النفقات الواقعة ضمن الفئة الوظيفية المسماة        
  .  بنية النفقات المبوبة ضمن هذه الفئة١٥يظهر الجدول ). االستثمارات

 إلى   باقي النفقات أقرب    أن ويبدوالبند الوحيد المهم وذات الداللة هو بند صيانة اآلليات وعربات النقل،            
ومن الواضح أن   . أعمال صيانة  أو   ويالحظ عدم وجود أية عقود    . الصيانة إلى   االستهالك الجاري منها  

 .مفهوم الصيانة بحد ذاته غائب عن التصنيف المعتمد
 تفاصيل النفقات المصنفة تحت بند نفقات الصيانة:  16 جدول

  بالماليين. ل.ل(
 )٢٠٠٣سنة 

ت مكتبية
أدوا

ت إدارية 
أدوا

ت تشغيل  
نفقا

ت
السيارا

أدوية ومواد  
ت
مختبرا

ت  
ضادا

م
ت
الحشرا

مواد زراعية 
مياه، كهرباء  
ت
صاال

وإت
صة 
ص
مواد متخ

الكية  
مواد استه
ى
أخر

المجموع 
 

   

%٥,٥ ٥٠٥٩ ٢٧٨ ٥٥٧ ١٢٦٧ ١٦٧٤ ٠ ٠ ٠ ١٢٨٣ ٠ إجمالي الخدمات العامة 
%٤,٣ ٣٩٨٧ ٢٣ ٧٥٦ ٢٨٨ ٢٩١ ٠ ٠ ٠ ٢٦٢٩ ٠ الدفاع

%٢,٨ ٢٥٨٦ ٥٩ ٩٥٨ ٢٣٧ ٥٥٦ ٠ ٦٢ ٠ ٧١٤ ٠ العدل والشرطة 
%٠,٢ ١٤٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٤٨ ٠ التربية 
%٠,١ ٧٥ ٠ ٢٢ ٢٩ ٢٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الصحة

%٠,١ ٧١ ٠ ٤٣ ٥ ٢٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ي جتماعالضمان اال
%٦,٣ ٥٧٧٦ ٦ ٥٦ ٤٨ ٦٨ ٠ ٥٥٧٧ ٠ ٢١ ٠  اإلسكان 
%٠,٤ ٣٥٢ ٣٠ ٨ ٥ ٥٧ ٠ ٠ ٠ ٢٥١ ٠  تسلية الثقافة وال

%٠,٠ ٢٥ ٤ ٠ ٥ ١٠ ٠ ٠ ٠ ٦ ٠  قضايا دينية 
%٠,٣ ٢٩٠ ٠ ٣١ ٠ ٤ ٠ ٣٣ ٠ ٤٨ ١٧٤  زراعة وأحراش وصيد 
%٠,١ ٦١ ٠ ٠ ١٠ ٠ ٥٢ ٠ ٠ ٠ ٠  مناجم وصناعة وطاقة

%٢٩٢٩٣٧٣٤٩٤٧٩,٩ ٢١٤ ٧٥ ٢٠٤٩ ٠ ٣٧١٥١٠ ٤٦٤٢ ٧٠  النقل واإلتصاالت 
%٠,١ ٩٤ ٨٠ ٠ ١٠ ٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ية أخرىصاداقتقضايا 

 ٢٩٧٧٣٩٢٠١٩ ٢٦٤٥ ١٩٧٨ ٤٧٦١ ٥٢ ٣٧١٥١٥٦٧٢ ٩٧٤٣ ٢٤٤  المجموع
  ٣٢,٤ %٢,٩ %٢,١ %٥,٢ %٠,١ %٦,٢%٤٠,٤%١٠,٦ %٠,٣%  

تُظهِر هذه المالحظات بعـض     . التصحيحية أو   أضيف في أسفل الجدول عدد من المالحظات التفسيرية       
الجامعـة ليـست     إلـى    التحويالت(وتسجيالت غامضة   )  نفقات أساسسجلة على   إيرادات م (األخطاء  

وضعت تحـت   (واقتطاعات قابلة للمناقشة    .)  في الرواتب واالستهالكات، الخ    استعمالهامصنفة بحسب   
تحت باب االستهالكات الماديـة األدويـة الموزعـة علـى            أو   باب النفقات المختلفة نفقات االستشفاء    

  ).المواطنين
 التصحيحات المقترحة، يتبين أن المالية العامة تعمل بوصفها آلة إعـادة توزيـع              إجراء إلى    بادرنا إذا

أعمال إعادة توزيع أخرى مختلفـة       % ١٦من النفقات تذهب تسديدا للفوائد وتغطي نسبة        % ٥٠: هائلة
منظمـات  لـى    إ دعم مزارعي الشمندر والقمح والتبغ وأدوية واستشفاء على حساب الوزارة تحويالت          (

ويغطّي الثلث الباقي كلفة الوظائف السيادية      . ، مما يشكل حوالي ثلثي النفقات     ...)غير حكومية مختلفة،    
. ونفقات االستثمار وصيانة التجهيـزات العامـة  ) وبالتحديد التربية (واإلدارية للدولة، والخدمات العامة     

يـة  جتماعية واالقتصاد من جهة، عبر الفئات اال    نظراً لعجز الخزينة الهائل، فإن إعادة التوزيع هذه تتم،        
وهكـذا  ). من خالل القروض  (ومن جهة أخرى عبر الفترات الزمنية واألجيال        ) من خالل الضرائب  (

تدفع الرساميل الجديدة المقترضة والمكلّفون الحاليون والمكلّفون في المستقبل كلفة التحـويالت التـي              
  .ابقاً والمنتفعون من عمليات إعادة التوزيع العامةتستفيد منها الرساميل المقترضة س

سواء مـن خـالل     (حتى إنتاج الخدمات السيادية ال يستثني على اإلطالق عمليات إعادة توزيع ضمنية             
  ). من خالل االمتيازات الفئوية أو التوظيف االسترضائي

. ية وإعادة التوزيع  قتصاددية واال الوظائف السيا : بالمحصلة، تقوم الدولة فعال بوظائفها األساسية الثالث      
ولتأمين هذه الوظـائف تلجـأ      . ويظهر ان الفئة الثالثة من الوظائف هي الطاغية، أقله بالمعيار النسبي          

التجهيـزات،   أو   اإلنتاج المباشر للخدمات، شراء وتقديم  الخـدمات       : عدة أشكال من العمل    إلى   الدولة
ولذا .  غالبيتها العظمى قابلة للحلول محل بعضها البعض       وهذه الصيغ هي في   . توزيع المداخيل والثروة  

بـشكل  " ية جتماعاال"للدولة ونفقاتها " االستثمارية" فإنه من الضروري إذاً القيام سريعاً بمراجعة النفقات       
  .متواز
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  نفقات ضعيفة للتجهيز ونفقات بخسة للصيانة  ٢,٣,٢

جرى احتـساب المعطيـات     . تجهيزاتكما ذكرنا أعاله، ليس من السهل ضبط كامل النفقات العامة لل          
 على أساس المعلومات المنشورة من قبل وزارة المالية والمقتبسة من قبـل        ١٢الواردة في الجدول رقم     

صندوق النقد الدولي، والتي تتضمن معطيات تعود لعمليات الموازنـة والخزينـة ومجلـس اإلنمـاء                
لس اإلنمـاء واإلعمـار وإهمـال نفقـات         واإلعمار مع استثناء بعض نفقات التشغيل التي يحققها مج        

 .، والبلديات)الهاتف الخلوي والكهرباء والمياه(االستثمار التي تقوم بها المصالح المستقلة 
 استثناء بسبب الشيءوضع سلسلة معدلة بعض      إلى   )PER(أدت دراسة البنك الدولي حول اإلنفاق العام        
  .ربعض النفقات الجارية التي ال تتعلّق باالستثما

المال الثابت  تقدير التكون القائم لرأس إلى ٢٣للبنان" الحسابات الوطنية"وضع  إلى أدت األعمال الرامية
)FBCF ( لإلدارة) الالسلكيةواالتصاالتوهو يستثني االستثمارات المحققة في قطاعات الكهرباء .(  

  .وهذه السالسل المختلفة ال تتطابق مع بعضها
 الستثمار العامالممثلة لسل سالال: 4 رسم

0
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1 000

1 250
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1 750

2 000

مليارات الليرات 250 2

وزارة المالية وصندوق النقد 

البنك الدولي

المحاسبة الوطنية 

المعدل الوسطي

وزارة المالية وصندوق النقد  161 146 445 1 425 1 702 1 730 1 967 1 588 1 553 1 210 1 011 623 785 799

البنك الدولي 160 146 393 1 250 1 216 1 223 1 467 656 824 713 325 610 714 817

المحاسبة الوطنية  621 992 1 106 1 682 1 714 1 048 1 232 976 1 079

المعدل الوسطي 161 146 419 1 099 1 303 1 353 1 705 1 319 1 142 1 052 771 771 750 808

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 
 ١٩٩٧باعتماد القيم المتوسطة لهذه المصادر الثالثة، يظهر أن نفقات االستثمار على انخفاض منذ العام             

مـن النفقـات     أو   من النفقات األوليـة    أو   سواء عبرنا عنها من خالل حصتها من الناتج المحلي القائم         
من % ٧,٨من الناتج المحلي القائم، أي      % ٢,٧ على عتبة تقارب     ٢٠٠١وقد استقرت منذ العام     . الكلية

   .من النفقات األولية% ١٤ أو مجموع النفقات الكلية

                                                 
  .  والتقديرات للسنوات التالية١٩٩٧ ثم لوزارة االقتصاد لسنة ١٩٩٥ و١٩٩٤ منشورات لسنتي  23
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  يةالستثماراتطور النفقات العامة : 5 رسم
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النسبة من الناتج 

النسبة من إجمالي النفقات  

النسبة من النفقات األولية 

  
  .وهذه المستويات تبقى ضعيفة

تساوي نفقات : "وضع اإلنفاق الترسملي) PER(تختصر آخر دراسة للبنك الدولي حول اإلنفاق العام 
يمول . ٢٤من النفقات األولية% ١٥من إجمالي الناتج المحلي و% ٣االستثمار العام المجمعة حوالي 

  .حوالي ربعها من ممولين خارجيين بشكل قروض مدعومة، بينما يمول الباقي محلياً
. ة من النفقات الترسـملية التـي حـصلت        وموازنة الدولة االستفادة الكاملة المرجو     قتصادال يحصل اال  

ـ    ال يزال عـدد المـشاريع غيـر         ٢٠٠٣ و ١٩٩٢ مليار دوالر أميركي أنفقت بين       ٨,٥وبالرغم من ال
 الـسلكية والالسـلكية،     واالتصاالتلم تعط معظم االستثمارات في قطاعي الطاقة        . المنتهية كبيرا جداً  

وكما ذكر سـابقا، ال     : ، النتائج المتوخاة  ١٩٩٢نذ  والتي تشكل حوالي ربع مجموع النفقات الترسملية م       
لـم  . تبلغ مؤسسة الكهرباء استقاللها التمويلي، وكلفة الطاقة واالتصاالت هي بين األعلى في المنطقـة             

تصن االستثمارات الضخمة في الطرق ولم تستكمل االستثمارات المادية في بقيـة القطاعـات بـشكٍل                
وتبقـى  . يـة جتماعلسياسات، وبصورة خاصة في القطاعات اال     صحيح بتطوير المؤسسات وبإصالح ا    

  .تغطية الكلفة محدودة جداً في معظم القطاعات

لقد قدر مجلس . ومع ذلك وتجاه الحاجات المستقبلية هنالك مجاٌل ضئيل لتخفيض نفقات االستثمار العام
 التأهيل الضرورية لفترة نفقات الصيانة وإعادة) ٢٠٠٤مجلس اإلنماء واإلعمار، (اإلنماء واإلعمار 

من إجمالي الناتج المحلي % ١,٤أو ( مليار دوالر أميركي كحد أدنى ١,٧الخمس سنوات القادمة بمبلغ 
 يشمل ذلك استبدال محطتي الطاقة التي أن، دون )بالسنة لنمو إجمالي الناتج% ٥ افتراضلكل سنة مع 

وعليه فإن أعمال الصيانة . من إجمالي الناتج% ٠,٧والمقدرة بـ) راجع أعاله(أصبحتا في حالة بالية 
، بما في ذلك إعادة تأهيل شاملة لقطاع الطاقة )دون اعتبار الموارد الطبيعية(وحدها لرأس المال العام 

                                                 
التي ) من خالل القروض( على رأس أرقام االستثمار العام المبينة في الموازنة يجب زيادة نفقات التوظيف الممول من الخارج  24

 مليون ١٠٠لغاية (وبالرغم من ذلك فإن هذا األخير يتضمن بعض عقود مجلس اإلنماء واإلعمار . ا مجلس اإلنماء واإلعماريديره
  .  مع مؤسسات خاصة تعطي خدمات عادية وهكذا يجب أن ال تحتسب كنفقات رساميل) دوالر في السنة
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، ويجب أن يمول أي ٢٥)٢٠٠٩-٢٠٠٥للفترة (من إجمالي الناتج % ٢,٣تكلّف كّل سنة حوالي 
من إجمالي الناتج المحلي % ٣يبقى لبنان مع نسبة .  الرقمهذا إلى مشروع استثمار جديد باإلضافة

 األخرى الناجحة والقابلة ٢٦المخصصة لالستثمارات العامة، في مرتبة أدنى بكثير من سائر الدول
وقد بينت . يقتصادوقد يكون ألي خفض إضافي لهذا الرقم أثر شديد السلبية على المردود اال. للمقارنة

الحفاظ على الحد األدنى من البنية التحتية العامة إلفساح  إلى لحاجة الملحةالدراسة الحديثة مدى ا
  ).Arestoff and Hurlin, 2005(المجال للنمو 

يصعب بكل أسف تحديد نفقات الصيانة لكن المعلومات القليلة المتوفّرة والمعطيات الحسية تتطابق معا              
بالرغم من تراكم االستثمارات المنفذة منذ أوائـل        لالستنتاج بأنّها تقف عند مستوى ضعيف جداً وذلك         

  .التسعينات

  ية، عامة وخاصة، مرهقة جداًاجتماعنفقات  ٣,٣,٢

  :ي كما يليجتماعوضع اإلنفاق اال) PER(يختصر تقرير البنك الدولي 

إجمالي الناتج المحلي،  إلى  ونسبةًاالسميي في لبنان مرتفع بالمعنى جتماعإن اإلنفاق على القطاع اال
ي العام والخاص معا حوالي جتماعبلغت قيمة اإلنفاق اال. منه يأتي من القطاع الخاص% ٧٠كثر من وأ
والرصيد الذي يشكّل . وفرها القطاع الخاص% ١٥، منها ٢٠٠٤من إجمالي الناتج المحلي سنة % ٢١

مع دول وهذه نسبة منخفضة جداً مقارنةً . من إجمالي الناتج% ٦ية العامة يمثل جتماعالنفقات اال
 كان ٢٠٠٤سنة : ، لكنّها تمثّل نسبة مئوية مرتفعة من النفقات العامة األولية٢٧الشرق األوسط وأفريقيا

ية جتماعكما يبدو من خالل نفقات وزارات التربية والصحة والشؤون اال(ي العام يمثّل جتماعاإلنفاق اال
وفقا للتصنيف (ل قنوات أخرى وإذا ضمت النفقات التي تمر من خال. من النفقات األولية% ٢٦

عالوةً على ذلك، يؤدي ضم . من النفقات األولية% ٣٨ي العام جتماعتبلغ قيمة اإلنفاق اال) الوظيفي
من % ٢٤ إلى ية اإلجماليةجتماعرفع حجم النفقات اال إلى نفقات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

أكثر من نصف النفقات الحكومية األولية في  إلى لية العامة بمعدجتماعالناتج المحلي ورفع النفقات اال
 .٢٠٠٤سنة 
 النفقات العامة والخاصة االجتماعية : 17 جدول

  لـمئوية بحسب النسبة ال٢٠٠٤ ٢٠٠٤ *١٩٩٨ ليرة لبنانية بالمليار
إجمالي الناتج    

 المحلي
 اإلنفاق األولي

 %٢٥,٩ %٤,٠ ١٣١٨ ١١٥٧ )أ(النفقات اإلدارية 
 %١٧,٠ %٢,٦ ٨٦٤ ٧٦١ التربية 
 %٦,٨ %١,١ ٣٤٥ ٢٩١ الصحة 

 %٢,١ %٠,٣ ١٠٩ ١٠٥ ية جتماعالشؤون اال
 %١١,٨ %١,٨ ٦٠٠ ٥٧٠ )ب (١النفقات الوظيفية

                                                 
قدرت %) ٣,٣ العام الحالي وافتراض معدل سنوي لالهتالك بنسبة مبنية على تقدير الرأس مال(منهجية مختلفة كلياً  بناء على  25

  .  من إجمالي الناتج المحلي% ٢,٤ والتجارة اهتالك البنية التحتية العامة بـ قتصادوزارة اال
أبت وقد د. من إجمالي الناتج المحلي خالل السنوات األخيرة% ٧ تراوحت النفقات العامة الترسملية في تونس واألردن حول  26

من إجمالي الناتج المحلي في البنى التحتية العامة % ٥ تخصيص حوالي على) OECD" (يةقتصادمنظمة التعاون والتنمية اال"دول 
  ).Arestoff and Hurlin, 2005(حتى منتصف السبعينات 

في % ١٢في مصر و% ١٠ومن إجمالي الناتج المحلي في المغرب % ٩) ما عدا التقاعد( تمثّل النفقات االجتماعية العامة  27
 .في الجزائر% ١٥في األردن وتونس و% ١٤إيران و
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 %٧,٢ %١,١ ٣٦٥ ٣٥٨ التربية 
 %٤,٣ %٠,٧ ٢١٦ ١٨٣ الصحة 

 %٠,٤ %٠,١ ١٩ ٢٩ ية جتماعالشؤون اال
 %٣٧,٨ %٥,٨ ١٩١٨ ١٧٢٦ )ب+أ(عامة مجموع النفقات ال

 %٢٤,٢ %٣,٧ ١٢٢٩ ١١٢٠ التربية 
 %١١,٠ ٣%١,٧ ٥٦١ ٤٧٣ الصحة 

 %٢,٥ %٠,٤ ١٢٨ ١٣٤ ية جتماعالشؤون اال
  %١٤,٧ ٤٨٢٩ ٤١٨٦ )ت(النفقات الخاصة 

  %٦,٢ ٢٠٣٠ ١٧٦٠ التربية 
  %٨,٥ ٢٧٩٩ ٢٤٢٧ الصحة 

  غير مطبقة قةغير مطب غير مطبقة  ٢يةجتماعالشؤون اال
  %٢٠,٦ ٦٧٤٧ ٥٩١٣  )ت+ب+أ(مجموع نفقات عامة وخاصة 

  %٩,٩ ٣٢٥٩ ٢٨٨٠ التربية 
  %١٠,٢ ٣٣٦٠ ٢٩٠٠ الصحة 

  %٠,٤ ١٢٨ ١٣٤ ية جتماعالشؤون اال
 وقد قدرت النفقات ٢٠٠٤ و ١٩٩٨جرى احتساب النفقات العامة على أساس موازنات وزارة المالية للعامين . حسابات هيئة موظّفي البنك الدولي: المصدر

فيما . ١٩٩٩ فيما خص التربية ومن خالل الحسابات الوطنية لقطاع صحة العامة في ١٩٩٧الخاصة من خالل دراسة البنك الدولي حول اإلنفاق العام لسنة 
ي اجتماع إن النفقات الوظيفية هي إنفاقٌ ١ :مالحظات. ٢٠٠٤ إلتاحة المجال للمقارنة مع ٢٠٠٤ وضعت بحسب أسعار ١٩٩٨األرقام لعام . * خص الصحة

 النفقات الخاصة ٢. إضافي غير محصور بالوزارة المسؤولة إنّما يتم عن طريق وزارات أخرى كوزارات الداخلية والدفاع والزراعة واإلعالم والتعاونيات الخ
من ) WHO( معلومات منظمة الصحة الدولية ٣.  تقديراتها غير موثوق بهاية يعرف أنّها ضخمة لكنجتماعللمنظمات غير الحكومية وسواها على القطاعات اال

NHA٢٠٠٢في % ٣,٤إجمالي الناتج المحلي بمعدل  إلى  تظهر نفقات الصحة العامة بالنسبة.  

وبالرغم من توجب الثناء عليها فـي عـدة         . ي موازيا لعوائده  جتماعليس حجم اإلنفاق على القطاع اال     
) الخاص زائد العام  ( الصحة والتربية ليست أيضاً متوازية مع اإلنفاق اإلجمالي          مجاالت، فإن مؤشرات  

  .في هذه القطاعات وال هي تتماشى مع مستوى تنمية لبنان
النفقات للشخص الواحد أن عائدات إنفـاق الـصحة       إلى   توحي المقارنة الدولية إلنجازات الصحة نسبةً     

 دوالر أميركـي فـي      ٥٠٠عن كل شخص في لبنان حـوالي        يبلغ إنفاق الصحة    . متدنية جداً في لبنان   
بة وفيات األطفـال هـي   مع العلم أن نس. في تونس أو السنة، أي أربع مرات أعلى مما هو في األردن  

  .رتفاعاً ومتوسط العمر المتوقع أفضل بشيء قليٍل جداً في لبنانا األمهات أكثر ذاتها ووفيات

 دوالر أميركي ٤٠٠٠فعلى الرغم من تمتعه بدخل يوازي . ةوتظهر صورة مماثلة في مجال التربي
 كانت نسبة إكمال المرحلة االبتدائية في لبنان أدنى منها في تونس واألردن وإيران ٢٠٠٢للفرد في 

ولم يظهر أي تحسن يذكر على . والجزائر ومصر وجميعها دول ذات دخل للفرد أدنى منه في لبنان
وثمة مؤشر آخر .  الدراسيتين٣/٢٠٠٤ و٦/١٩٩٥ة في لبنان بين سنتي نسبة إكمال المرحلة االبتدائي

 Trends in International(لقياس فاعلية النظام التعليمي في لبنان هو نتائج امتحانات تيمس 
Mathematics and Science Study TIMSS ( التي تتوجه لطالب الصف الثامن في مادتي الرياضيات

وهاتان العالمتان .  في الرياضيات٤٣٣ في العلوم و٣٩٣ب اللبنانيين بعالمة أتت نتائج الطال. والعلوم
كما أن لبنان أتى متخلفا عن كل دول الشرق األوسط .  تباعا٤٦٧ و٤٧٤أدنى من المعدالت الدولية أي 

 وإذا تم تعديل النتائج). باستثناء المملكة العربية السعودية(وشمال إفريقيا المشاركة في قسم العلوم 
  .لتأخذ مستويات الدخل باالعتبار يتضح أن أداء لبنان قاصر جدا عن التوقعات

ية في لبنان بعض المؤسسات التربوية والصحية ذات مستوى عاٍل جداً لكـن              جتماعتشمل القطاعات اال  
يتمتّع لبنان بخدمات صحية وتربوية متخصصة ذات مستوى عـاٍل فـي            . تأثيرها طفيفٌ على الفقراء   

.  الجراحة التجميلية على سبيل المثال وهي موجهة صوب زبائن لبنانيين وأجانب أثريـاء             مجاالت مثل 
من إجمالي النـاتج  % ١٠ إلى ٥وقد ازدهرت هذه النشاطات في السنوات األخيرة وهي تمثّل اآلن بين       

لكن الجزء األكبر من هذه الخدمات ليس في متناول شريحة كبيرة من السكان وهي تسهم في                . المحلي
  . ي اللبنانيجتماع في النظام االواالزدواجيةتعميق الشرخ القائم 
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مـع  (الميـاه   : وحصة القطاع الخاص مرتفعة أيضا بصورة الفتة في مختلف قطاعات الخدمات العامة           
  . الخ) مع المولّدات الكهربائية(والكهرباء ) اآلبار

  اإلنفاق على التجهيزات العامة ومخزونها ٤,٣,٢

مخزون هذه التجهيزات؛ ذلـك أن قيمـة هـذا           إلى   اق على التجهيزات إالّ بالنسبة    ال معنى لتقويم اإلنف   
وال يصح تقدير جـدوى     . استبداله أو   المخزون وبنية مكوناته هي التي تحدد المبالغ المطلوبة لصيانته        

  . االستثمار الجديد ومنفعته إال قياسا على هذا المخزون
يمثّل االسـتثمار   . الستثمارات العامة ومفهوم الرأس مال العام     لمزيد من الدقّة يجب التمييز بين مفهوم ا       

 .هتالكات المتوجبة على السلع المـشتراة      بالقيمة الحقيقية، بعد تنزيل اال     العام مجموع نفقات االستثمار،   
قد تختلف الكتلـة    . ية للتجهيزات قتصادالرأس مال العام فهو يقاس بصورة مباشرة ويمثّل القيمة اال         أما  
غير مفيدة، كما    أو   ية بشكل ملحوظ عن األولى ألن االستثمارات العامة قد تشمل سلعاً قليلة الفائدة            الثان

ات التي ال تعتبـر     ستمالكأنها قد تتضمن نفقات غير منتجة وهي تشمل بصورة عامة مبالغ متوجبة لال            
  .  قطاع على حدةويتوجب بالتالي تقدير الرأس مال العام لكل. جزءاً من تكوين رأس المال الثابت
  :نكتفي هنا بتقديم المعلومات المتيسرة

 جدول استخدام الموارد قتصادتقدم تقديرات الحسابات الوطنية إلدارة اإلحصاء المركزي ولوزارة اال
أسر ( بين اإلدارة واألطراف اآلخرين )FBCF(حيث يتم توزيع التكوين اإلجمالي للرأسمال الثابت 

وليس . اتستمالكن التكوين اإلجمالي للرأسمال الثابت ال يشمل حساب االومن المعروف أ). ومؤسسات
ات قد جرى طرحها من حساب التكوين اإلجمالي للرأسمال الثابت ستمالكواضحاً ما إن كانت اال

؛ وإذا لم يكن الوضع على هذا النحو، يبقى ")قيمة األشغال المنفّذة"والتعبير المستخدم هو (لإلدارة 
جمالي للرأسمال الثابت الكلي صحيحاً ولكن حصة اإلدارة تكون قد ضخّمت على حساب التكوين اإل

 .  حصة األطراف اآلخرين

 ٢٠٠٤ – ١٩٩٤حساب التكوين اإلجمالي للرأسمال الثابت العام والخاص : 18 جدول
٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ بالمليار. ل.ل

٢٤٩٢٩٢٩٣٢٤٣١٨٣٠٣٥٢٧٤٣٥٩٦٧٣٤٦٥٥٣٤٠٤١٣٥٧٩٩٣٧٤٠٢٤٠٨٥١٤٦٠٦٤  الموارد 
١٤٩٩٣١٧٧٧٩٢٠٠٢٩٢٤٠٠٨٢٥٥٥٣٢٥٤٤٨٢٥٠١٤٢٥٥٤٨٢٧٧٠٦٢٩٩٩١٣٢٨١٥  الناتج المحلي القائم 

٦٩٧٦ ٦٠٩٤ ٥٤٧٥  ٥٣١٥ ٥٢٦٨ ٥٩٥١ ٧٤٢٨ ٧١٤٥ ٦٩٥١ ٦٤٥٤ ٥٤٥٧ التكوين اإلجمالي للرأسمال الثابت
التكوين اإلجمالي للرأسمال الثابت

  للمؤسسات 
٠ ٠ ٤٣٩٦  ٤٣٣٩ ٤٠٣٦ ٤٩٠٣ ٥٧١٤ ٥٤٦٣ ٥٨٤٥ ٥٤٦٢ ٤٨٣٦ 

التكوين اإلجمالي للرأسمال الثابت
  لإلدارة 

٠ ٠ ١٠٧٩  ٩٧٦ ١٢٣٢ ١٠٤٨ ١٧١٤ ١٦٨٢ ١١٠٦ ٩٩٢ ٦٢١ 

التكوين اإلجمالي للرأسمال الثابت
   محليإجمالي الناتج ال/ 

٢١ %٢٠ %٢٠  %٢١ %٢١ %٢٣ %٢٩ %٣٠ %٣٥ %٣٦ %٣٦% 

التكوين اإلجمالي للرأسمال الثابت
  الناتج المحلي القائم/ للمؤسسات 

١٥,٩%١٧,٠%١٦,١%١٩,٣%٢٢,٤%٢٢,٨%٢٩,٢%٣٠,٧%٣٢,٣%  

التكوين اإلجمالي للرأسمال الثابت
  الناتج المحلي القائم/ لإلدارة 

٣,٩  %٣,٨ %٤,٩ %٤,١ %٦,٧ %٧,٠ %٥,٥ %٥,٦ %٤,١%   

من التكوين% حصة اإلدارة 
  اإلجمالي للرأسمال الثابت

١٩,٧%١٨,٤%٢٣,٤%١٧,٦%٢٣,١%٢٣,٥%١٥,٩%١٥,٤%١١,٤%  

 %٣٥ مـن    ٢٠٠٠ و ١٩٩٦من الناتج المحلي القائم بين      ) FBCF(انخفضت حصة االستثمارات القائمة     
 لتعود  ١٩٩٧في العام   % ٧ إلى   ١٩٩٤العام  % ٤وارتفعت االستثمارات العامة من     %. ٢٠حوالي  إلى  

 . ٢٠٠١في العام % ٤ إلى وتنخفض
 بـالليرات اللبنانيـة     ١٩٦٧ جدوال تاريخيا باالستثمارات العامة منذ العام        ١٩٩٧يشمل تقديم حسابات    

 : هنالك أربع مسائل تعترض استخدامه وتحد من صالحيته. الجارية
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شر أسعار االستهالك في لبنان على أساس العام        مؤشر األسعار المطبق هو، لفقدان البدائل، مؤ       
 .وهنا يكمن العامل األخطر في عدم دقة تقدير السلسلة. ١٩٩٥

األدبيـات   إلـى    استناداً(في السنة   % ٣تم اعتماد اهتالك هندسي على أساس       : معادلة االهتالك  
؛ وهنا   وقد طبق على المخزون الصافي لنهاية السنة المنصرمة        )المتخصصة في هذا الموضوع   

 .يكمن عامل ثان يحد من دقة السلسلة
 وفقا لسلسلة من المؤشرات     ١٩٩٠ و ١٩٧٥جرى تقدير الدمار الناجم عن الحرب بين العامين          

وينجم عن التقديرات المعتمدة أن ثلثي التجهيزات القائمة قبل الحرب، دون أية إعادة             . السنوية
 .١٥سنوات االضطراب الـ تأهيل ودون استثمارات جديدة، تكون قد تهدمت خالل 

 اعتمدت لهذه الغاية فرضية أن نسبة الرأس مال العام        : ١٩٦٦تقدير المخزون األولي في سنة       
.  بالمقارنةً مع الدول المشابهة للبنـان      ١٩٦٦في العام   % ٣٥الناتج المحلي اإلجمالي كانت     إلى  

وهـذا يعطـي    .  تدريجياً وتؤثر هذه الفرضية على نتائج السنوات األولى لكن مفاعيلها تتالشى         
 ).١٩٩٥بأسعار ( مليار ليرة لبنانية ٥٠٠٠مخزوناً أوليا بقيمة 

على أساس ما تقدم، يصبح ممكنا تقدير تطور مخزون الرأس مال العام بالقيم الثابتة لليرة اللبنانية لعام                 
 .  وتقدير المؤشر الموازي لرأس مال العام للفرد الواحد١٩٩٥
  مال العامالتطور مخزون رأس : 6رسم
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 مليار ليرة في العـام      ٨٠٠٠يتبين من هذا التقدير أن الحرب قد خفّضت مخزون الرأس مال العام من              

ومن ثم اسـتعاد لبنـان      . ١٩٩٠ مليار  في العام      ٥٠٠٠ إلى   ،١٩٨١، ومن ثم مجدداً في العام       ١٩٧٥
 ألف مليار؛ وكان االرتفاع األسـرع بـين         ١١ إلى   رأس مال بصورة كبيرة ما تهدم، وارتفع مخزون ال      

 . الحقاًأ، ثم  عاد ليتباط١٩٩٨ و١٩٩٣العامين 
 مستوى  استعادةعدد السكان، فإن لبنان لم يستطيع        إلى   بالمقابل إذا احتسبنا مخزون الرأس مال بالنسبة      

ر بشكل واضح ركود    ويظه. ١٩٧٥من مستوى العام    % ٢٠ الذي كان بدوره أدنى بنسبة       ١٩٨١العام  
 .٢٠٠٠مؤشر الرأس مال العام للفرد منذ العام 
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نستطيع أيضاً أن نقدر، بالنسبة للسنوات التي كان فيها للناتج المحلي القائم معنى، نسب الـرأس مـال                  
 إلـى   العام على الناتج المحلي القائم، وكذلك سلسلتي التكوين اإلجمالي للرأس مال الثابت القائم نـسبةً              

هتالكـات  الناتج المحلي أي بعد حـسم اال       إلى   المحلي وتكوين الرأس مال الثابت الصافي نسبةً      الناتج  
 حتى  ١٩٩٧ منذ العام     األخير أخذ ينخفض بصورة منتظمة     ويتبين أن هذا المؤشر   . وآثار أعمال التهديم  

  .، وهو يمثل تاريخياً أدنى مستوى له، ماعدا فترة الحرب٢٠٠٤في العام % ١,٧ إلى وصل
  ٢٠٠٤ – ١٩٦٧ االستثمارات العامة القائمة والصافية على الناتج المحلي القائم، سبن: 7 سمر
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  يةجتماعالخصائص اللبنانية في مجال االستثمار والنفقات اال ٥,٣,٢

 :تظهر خصائص لبنان في هذا المجال على الشكل التالي

حلي القائم ضعيف جدا، سيما وأن البالد خارجة من الناتج الم إلى مستوى االستثمار العام نسبةً .١
وضع المالية العامة  إلى يعود ذلك. حربٍ وأن أرقام االستثمار العام مثقّلة بمختلف النفقات

 .الصعب تحت تأثير دينامية الدين

ية، مع أخذ القطاعين العام والخاص معاً، هو جتماعلمردود اإلجمالي لالستثمار وللنفقات اال .٢
ز بتفاوتات شديدةبصورةرئيسية.  عامة، ضعيف ويتمي تأثيرات  إلى يعود سبب ذلك بصورة

مستوى األسعار المرتفع هو أحد ... "اللبناني" يقتصادالنموذج اال"األسعار التي تنشأ عن 
مستويات األسعار في .  في لبنان٢٨)ولالستثمار(ية جتماعالتفسيرات للعوائد الضئيلة لإلنفاق اال

مفاعيل شديدة للمرض الهولندي الناتج عن تدفّق الرساميل،  إلى عة وربما يعود ذلكلبنان مرتف
ي قتصادواألسعار أعلى بكثير مما يفترض أن تكون عليه في بلد بلغ مستوى لبنان في النمو اال

وإذا تم تحويله على أساس تكافؤ القدرات الشرائية، ).  للفرداالسميالمقدر على أساس الدخل (
مراجعة الجدول (الر األميركي الواحد في لبنان يساوي نصف ما هو عليه في األردن فإن الدو

                                                 
  .  إن الخطوط الملتوية تعود للمؤلف 28
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عالوةً على ذلك فإن هذه الفروقات الظاهرة في مستويات األسعار المحلية تقلل من ). أدناه
الفروقات الحقيقية في أسعار القطاعات غير القابلة للتبادل والتي تقع معظم الخدمات 

ذا يبدو أن لبنان ينفق على الصحة أربعة أضعاف ما ينفق على الشخص ل. ية ضمنهاجتماعاال
الواحد في تونس، فالحقيقة أنه ينفق فقط ستين بالمئة أكثر قياسا على القدرات الشرائية في 

 .   ٢٩البلدين
  ٢٠٠٣مستوى األسعار في الدول المقارنة سنة : 19جدول

مؤشر األسعار المحلية 
اسا على األسعار قي

 األميركية

الدخل المحلي القائم 
دوالر بذات (عن للفرد 

قوته الشرائية كما في 
 )أميركا

الدخل المحلي القائم 
دوالر أميركي (للفرد 

 )جارٍ

 

 لبنان   ٤٠٤٠  ٤٨٤٠  ٠,٨٣
  البلدان ذات الدخل المتوسط العالي  ٥٣٤٠  ٩٩٠٠  ٠,٥٤
  األوروغواي   ٣٧٩٠  ٧٩٨٠  ٠,٤٧
  األردن  ١٨٥٠  ٤٢٩٠  ٠,٤٣
  ماليزية  ٣٧٨٠  ٨٩٤٠  ٠,٤٢
  تركيا   ٢٧٩٠  ٦٦٩٠  ٠,٤٢
  التسفيا   ٤٠٧٠  ١٠١٣٠  ٠,٤٠
  موريسيوس   ٤٠٩٠  ١١٢٦٠  ٠,٣٦
  مصر   ١٣٩٠  ٣٩٤٠  ٠,٣٥
  تونس  ٢٢٤٠  ٦٨٨٤٠  ٠,٣٣

  "مؤشرات اإلنماء العالمية"، ومجموعة )PER(تقرير البنك الدولي عن اإلنفاق العام : المصدر

ديرات المذكورة أعاله والمعلومات المتوفرة من المحاسبة الوطنية غير تبقى بكل أسف التق
على  أو تأثير االستثمار العام، على مستوى مخزونه إلى كافية الستخالص النتائج الكمية نسبةً

 .على الصعيد القطاعي أو مستوى دفقه اإلضافي، على النمو، إن بشكل عام العام،
بلد خارجٍ من حربٍ  إلى الحياة الطبيعية بالنسبة إلى لعودةلكن بوسعنا أن نالحظ أن مجرد ا

مدمرة وطويلة، وقبل المباشرة بأعمال االستثمار العامة وإعادة التأهيل، قد سبب قفزةً نوعية 
 ١٩٩٣كبيرة في الناتج المحلي القائم، في حين أن موجة االستثمار العام الكثيف بين العامين 

يجب علينا بالتالي أن نقر . ٢٠٠٣ و١٩٩٩لنشاط بين العامين  لم تحل دون ركود ا١٩٩٨و
حد بعيد بالتزايد الظرفي للطلب نتيجة لجذب  إلى بأن المفاعيل التي ظهرت على النشاط تتصل

الرساميل وزيادة العجز العام أكثر مما هي تتأثر بزيادة في االنتاجية ناجمة عن االستثمار العام 
  ).والخاص أيضاً(

د بالتالي من أن نتساءل تجاه هذه الحالة عن الشروط التي تسمح بإعادة صفة الرافعة وال ب .٣
إن اإلنفاق العام .  العام عموما وإلى االستثمار العام بصورة خاصةاإلنفاق إلى اإلصالحية

الخضوع لشروط تقيده وتجعل منه أداة  في  إلى اليوم، ونظراً لضخامته ولبنيته، بات أقرب
 .ي معطّلاقتصادظة على نموذجٍ خدمة المحاف

                                                 
   .PER البنك الدولي، دراسة  29
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  االستثمار العام، وظائف ومفاعيل   ٣٣٣

ية متعارف عليها بمعنى أنها اقتصادعلى الرغم من أهميته، ال يشكّل االستثمار العام موضوع منهجية 
 .في تقدير خياراته أو تفيد في إدراك مفاعيله

ولـم يأخـذ    . منـذ فتـرة قـصيرة     يين إالّ   قتصادوالموضوع على كّل حال لم يثر شهية الباحثين واال        
 .يون بعين االعتبار بصورة خاصة البعد المجالي لالستثمار العام إالّ هامشياًقتصاداال

تقديم  إلى   يرمي هذا الفصل  . الخيارات إلى   ولكن يبقى اإلدراك الجيد لالستثمار العام ضرورياً لإلرشاد       
 .بعض المعالم في هذا المعنى وإلى تطبيقها على وضع لبنان

 الخدمة العامة، رأس المال العام، التدخّل العام ١,٣

   سوقاقتصادمبررات التدخل العام في  ١,١,٣

 السوق، يجب على الدولة أن تؤمن، وفقا لتصنيف مسغريف اقتصادنظرياً وفي بلد خاضع لنظام 
)Musgrave( ثالث وظائف رئيسية مختلفة ولكن غير مستقلة ٣٠ ،: 

 أو  ي العمالـة الـشاملة    قتـصاد  تأمين أن يوفر التوازن اال      الكلي وهدفها  قتصادوظيفة إدارة اال   
  يقترب منها،

 "فشل السوق"وظيفة تخصيص الموارد وهدفها التعويض عن حاالت  
 .وظيفة إعادة التوزيع وهدفها جعل توزيع المقدرات األساسية والمداخيل أكثر عدالة 

 تحققت، فإن التـوازن النـاجم ال        ال يمكن، من دون تدخّل الدولة، تحقيق شروط توازن األسواق وإذا          
الحالة  إلى   ويتعلق االنتقال من حالة فضلى نسبية     (يشكل إال حالة فضلى نسبية وليس حالة فضلى مطلقة          

 ).الفضلى المطلقة بصورة خاصة بحسن أداء وظيفة إعادة التوزيع

: بالنسبة لموضوعنانذكر منها بصورة خاصة ثالثة بالغة األهمية : عدة عوامل إلى يعود فشل األسواق
في الحالتين األولى . ، والسلع الجماعية، واالحتكارات الطبيعية)externalités(المفاعيل الخارجية 

ية، وفي الحالة الثالثة تستطيع جتماعوالثانية، تبتعد المنافع والتكاليف الخاصة عن المنافع والتكاليف اال
تخصيصٍ  إلى كلها، ال تؤدي آلية األسواقوفي الحاالت . المؤسسات فرض أسعارها على األسواق

 .يةقتصادفعال للموارد اال
               واضحة ولحاجـات م المشاريع العامة تلقائيا على أنّها تأتي تلبية لضروراتفي الممارسة السياسية تقد

أي متعلّقة  (ية، وقد تكون أيضاً عامة      اجتماع أو   يةاقتصادقد تكون هذه الحاجات ذات طبيعة       . مشروعة
مجموعـة   أو   ياقتـصاد قطاع   أو   أي معبرة عن آراء منطقة    (خاصة   أو   )جتمع الوطني في مجمله   بالم

 ).كتلة ضاغطة أو يةاجتماع
زيـادة   إلى ية تقدم المشاريع العامة على أنّها استثمارات ترمي ليس فقط    قتصادوفي ساحة المناقشات اال   

 .تسريع نموه وقتصادزيادة رأس مال اال إلى موجودات الدولة إنّما أيضاً

                                                 
30  Musgrave R.) نظرية المالية العامة، نيويورك)١٩٥٩ ،  
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ال تحظى وبكل أسف باإلجماع وال تقدم       ) قتصادتلبية الحاجات؛ ودعم اال   (لكن أيا من هاتين المقاربتين      
 .معايير عملية وموضوعية التخاذ القرار بشأن تنفيذ أحد المشاريع، فكيف للمفاضلة بين مشاريع عدة

ا حاسما وغير قابـٍل للجـدل، ومفهـوم         أما بالنسبة للحاجات، بصورة أخص، فنادراً ما يكون تبريره        
لذا يتم اللجوء، عند بروز الـصعوبة       . الحاجة بحد ذاته قاصر عن أن يخضع كليا لتقديرات موضوعية         

 .المقارنة مع معايير دولية إلى من هذا القبيل،
 يترافق مع   وغالباً ما نتناسى أن نفقات االستثمار ممولة من االقتطاعات الضريبية مما يعني أن تنفيذها             

وال يكفي بالتالي أن يكون المشروع مجديا       . خفض لمداخيل األسر، أي خفض الستهالكها والستثماراتها      
 ما كانت سوف تولّده هذه المداخيل في حال لم تقتطـع            تهفائدتفوق  من الضروري أن    لتبرير تنفيذه بل    
 .من خالل الضريبة

لكـن األمـوال المتـوافرة      . ل المشروع باالقتراض  وإذا لم تكن الموارد الضريبية كافية يتوجب تموي       
  .وقدرات التنفيذ هي محدودة أيضاً. محدودة و اقتراض اليوم يعني مزيدا من الضرائب في المستقبل

 كيف يمكن إذاً تبرير وتوجيه التدخل العام؟ وكيف يمكن اختيار المشاريع وتحديد األولويات فيما بينها؟

   الجماعيةآليات اختيار النفقات للخدمات ٢,١,٣

في (من الصعب اعتبار االختيارات     . اآلليات التي ترعى االختيارات الجماعية معقّدة وهي غالبا ملتبسة        
مطابقة آللية السوق حيث تنظّم االختيارات من خالل تقابل بين عرض وطلـب             ) مجال السلع الجماعية  

ليتي الخيارات الجماعية والسوق،    وإذا كان ال بد من إقامة المقارنة بين آ        . تحديد سعر توازن   إلى   يؤدي
من (للسلع العامة والطلب على هذه السلع       ) من قبل الدولة  (توجب اعتبار أن سعر التوازن بين العرض        

لكن . هو مجموع ما يوافق على دفعه المستهلكون من بدالت والمواطنون من ضرائب           ) قبل المواطنين 
ومـن المعلـوم أنـه إذا كانـت         . ولويات الجماعية هذا التماثل يصطدم بمسألة كيفية اإلفصاح عن األ       

 .االختيارات الفردية متعدية فإن االختيارات الجماعية الناتجة عن التصويت غير متعدية
حيث تتكـون التحالفـات     " سوق سياسية "ثمة مقاربة بديلة تقضي باعتبار سوق السلع الجماعية بمثابة          

حالة من المساومة على األصوات تـتم        إلى   صل عندها ن. للحصول على الخدمات الجماعية المرغوبة    
المفاضلة بين التصويت لصالح إنـشاء طريـق        (فيما بين أعضاء المجتمع المدني أوال       : على مستويين 

مبادلـة األصـوات    (وفيما بين المجتمع المدني والمجتمـع الـسياسي         ) والتصويت لصالح إقامة مسبح   
ذا النموذج، يصبح رجال السياسة بمثابة مقاولين يتولون إنتاج         في ه ). بالوعود بتقديم الخدمات الجماعية   

 . المستهلكون–طبقة سياسية، في مواجهة فئة أخرى، هم الناخبون  أو الخدمات الجماعية وهم فئة،
يطرح هذا العرض عدة مسائل وبصورة خاصة مسألة مخاطر عدم المطابقة في تخـصيص المنـافع                

بمعنى أن  (ة خاصة بالسلع الجماعية لكونها في الغالب غير منافسة          يتعلّق الموضوع بصور  . والتكاليف
وهي أيـضاً  ) استهالكها من قبل شخص ما ال يقلص من إمكانية استهالكها من قبل األشخاص اآلخرين       

حتى أن الخدمات العامـة التـي ال        ). بمعنى أنه ال يمكن منع أي شخص من استهالكها        (غير حصرية   
تخضع هي أيـضاً    " السلع الجماعية "ن والتي ال تشكّل جزءاً بالمعنى الحقيقي من         تستوفي هذين المعياري  

ولـيس مـستغرباً أن     . زيادة التسعير  أو   للشروط ذاتها من جراء وحدانية الخزينة العامة وآليات الدعم        
 .مراكمة العجوز والديون إلى واالتجاهات النازعة) free riders(" المسافرين خلسةً"تتوسع ظواهر 

ال تتعلّق نفقات التجهيزات العامة فقط بسياسة تخصيص الموارد من خالل تـوفير الـسلع الجماعيـة                 
التي ال يستطيع القطاع الخاص توفيرها ألنّها تمثّـل حـاالت           ) غير المنافسة وغير الحصرية   (الصرفة  

وهـي  (سواق  ، فهي تمتد أيضاً لتشمل مجموعة من الخدمات المتوافرة في األ          "لفشل األسواق "موصوفة  
لكن الدولة تعتبرها، من منظار إعادة التوزيعٍ والتكافل الـوطني،          ) غير حصرية  أو   ليست غير منافسة  

 .يتعلّق الموضوع هنا بصورة رئيسية بخدمات التربية والصحة: مرتبطة بالخدمة العامة 
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 أو  توى أهـدافها  ولكن سياسة الدولة في إعادة التوزيع في لبنان، وبكل أسف، ليست معلنة إن على مس              
فعلى مستوى األهداف يعتبر التعليم اإللزامـي       .  العامة الكبرى  المبادئعلى مستوى وسائلها ، فيما عدا       

أما الصحة فهي ال تعتبر، سـواء فـي مجـال           .حتى مستوى دراسة محدد، نظريا، بمثابة مبدأ قانوني       
لسارية المفعول، بمثابة حق من حقـوق       الطب الوقائي، بحسب القوانين ا     أو   العناية الطبية  أو   االستشفاء
وأما في الممارسة، فإن الخدمة العامة تقوم بدور استكمالي رديف لموفّري الخـدمات فـي               . المواطنين

 .القطاع الخاص وهي تتجه لألسر التي ال يسمح لها دخلها بتسديد تكاليف هذه الخدمات
 :التالي لتبرير تنفيذ التجهيزات العامةأربع صيغ لتقدير الحاجات وب إلى في المحصلة، يمكن التعرف

  قياسات كمية وإلى معايير مرجعية، إلى الدراسات الهندسية التي تستند .١

وتغلب عليها الوجهة المالية على الرغم مـن الجهـود المبذولـة            (دراسات مردودية المشاريع     .٢
 ،)لتوسيع المقاربة المعتمدة فيها

 إلنتاجية االستثمارات،) études économétriques(ية الرياضية قتصادالدراسات اال .٣
 .اآلليات السياسية من أنشطة للوبيات ومن عمليات اقتراع .٤

تشابك عرض السلع العامة من قبل القطاع العام ومن قبل القطاع  ٣,١,٣
  الخاص 

معيـار ال    إلـى    ستندلمفهوم رأس المال والخدمة العامة ي     ) ٧٣أنظر الصفحة (أن التحديد الذي اعتمدنا     
يتعلّق بالملكية العامة للموجودات التي يضمها هذا القطاع والمخصصة إلنتاج هذه الخدمة المرتبطـة،              

أو للمقيمين من ضمن اسـتقاللية      /معيار يتعلق بالتزام الدولة بتوفير هذه الخدمة للمواطنين و         إلى   وإنما
 .جزئية حيال قوانين السوق أو كلّية

وهو مـا سـوف   (الخدمة  إلى د تمييزاً واضحاً بين تعهد الدولة تأمين وصول المواطنين    يقيم هذا التحدي  
  ).أو عرضها(وإنتاج الخدمة ) يسمى توفير الخدمة

) وبالخيار المجتمعـي للبلـد  (إذا كانت النقطة األولى تتعلّق بالمسؤوليات األساسية للدولة تجاه األسواق         
 السوق بـشكل    اقتصادية التي قد يؤمنها منطق      قتصادات الفعالية اال  فالنقطة الثانية تتعلّق أساسا باعتبار    

 . أفضل من المنطق اإلداري
تلك المتعلّقة بممارسة مسؤوليات الدولـة       إلى   وغالباً ما تفرض ذاتها فئة ثالثة من االعتبارات باإلضافة        

قدم عمليات التخـصيص    ولذا تُ : ية، أال وهي االعتبارات المالية العامة     قتصادوبتلك المتعلّقة بالفعالية اال   
 .حالً للمسائل المالية

صـحيح  . يةقتصادليس من السهل دائما المزاوجة بين الممارسة العادلة لمسؤوليات الدولة والفعالية اال           
الخدمة يضمنه التدخل التنظيمي     إلى   أنه، في العديد من الحاالت، يمكن التوفيق بين الهدفين، فالوصول         

إنما غالباً ما يتعارض هذان     . تاج الخدمة خاضعا للنشاط التنافسي لمؤسسات خاصة      للدولة بينما يبقى إن   
والحلول تتوقف من جهة على الشروط الفنية       . الهدفان فيتوجب عندها إيجاد الحلول لكل حالة على حدة        

ية قتـصاد ية واال جتماعالتي ترعى إنتاج الخدمة وتوزيعها ومن جهة أخرى على الشروط الطبيعية واال           
 .للبالد

لكن ما من شك أيضاً في أن هذا التأثير ال يقـاس            . خصخصةما من شك في أن المالية العامة تتأثّر بال        
النشاط الـذي    إلى   من الواضح أن هذا المبلغ قابٌل للزيادة بمجرد إضافة سمات احتكارية          . بمبلغ المبيع 

ومن الممكن أيـضاً    . يةقتصاد الفعالية اال  تتنازل عنه الدولة، مع التذكير بما يرتّب ذلك من خسارة في          
النشاط حقّ ضمني في اقتطاع الضرائب مع ما يرتّب ذلك من أثر سـلبيٍ               إلى   زيادة المبلغ إذا أضيف   

 .على ممارسة الدولة لمسؤولياتها األساسية
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لـى   للمالية العامة واقعية، لكنها غير مباشرة فهي تمر عبر تحقيق منـافع ع خصخصةيبقى أن منافع ال  
 .يةقتصادعلى صعيد زيادة الفعالية اال أو صعيد تحسين ممارسة الدولة لمسؤولياتها

ياً وسياسـياً فـي وجـود حـاالت مـن           اقتصاد مجدية   خصخصةيكمن العائق الرئيسي أمام عمليات      
صحيح أنّه، في حال غياب المنافسة في السوق، أي في حال االحتكارات، يبقـى              . االحتكارات الطبيعية 

مكن إدخال المنافسة على السوق، لكن التجربة ليست سهلة وال مأمونة النتـائج، وهـي مهـددة                 من الم 
 . ومنافعها للتقرب من عمليات المناقصة على العقود العامة العاديةخصخصةباالبتعاد عن عملية ال

وجب باألوضاع الطبيعية، فهي تحصل كلّما كان النـشاط يـست         " الطبيعي"وال تنحصر حاالت االحتكار     
خطـوط الـسكك   (نفقات ثابتة كبيرة جداً مجمدة في أصول ينحصر استعمالها بغرض النشاط المحـدد            

أخيـراً فـي    أو أيضاً في الحاالت حيث يكون المردود الحدي متزايداً أو  ...)الحديدية، شبكات الطرق،  
 .الحاالت التي تكون فيها األسواق المحلّية صغيرة جداً لتبرر ظهور متدخلين جدد

قلـب المعطيـات،     إلـى    يجدر التذكير، على هذه الصعد كلها، أن التطورات التكنولوجية الحديثة أدت          
كان التقدم استثنائياً في قطاع االتصاالت الـسلكية والالسـلكية          . وقلّلت من رقعة االحتكارات الطبيعية    

 .اهفي قطاع المي أو ومهما في قطاع الكهرباء، إنّما بقي ضئيال في قطاع النقل
على ضوء هذه التطورات نشأ نهج فكري جديد في مجال إعادة الهيكلة التنظيمية لـشبكات الخـدمات                 "

 :وفقاً لهذا النموذج . العامة
يجب تفكيك شبكات الخدمات أفقياً وعامودياً، وإيجاد مالكين مختلفين للعناصر التي يفترض أن تعمـل               

  .تنافسيا وللعناصر التي تشكل احتكارات طبيعية
القابلة بنيويا للتزاحم، يجب التخفيف من تدخّل الحكومة في عمل آليـة             أو   فيما خص األنشطة التنافسية   

السوق ومن القيود التي تفرضها على الملكية، كما يجب تحقيق اإلفادة القصوى من التجزئـة األفقيـة                 
 .لتعزيز المنافسة

تنطوي على مبالغ ضخمة من      أو   الفيهاوحدها األنشطة التي تتضمن عناصر احتكار طبيعية ال مجال لت         
 ."٣١حتى تشغيلها من قبل القطاع العام أو الرساميل المجمدة يبرر إخضاعها إلجراءات تنظيمية

 درجة المنافسة في أنشطة البنى التحتية: 20 جدول
 األنشطة القابلة للمنافسة األنشطة غير المنافسة عادة 

 التوليد والتوريد للمستهلكين ر العالي والتوزيع المحلي التوتّ الكهرباء 
 اإلنتاج والتوريد للزبائن والتخزين نقل الضغط العالي والتوزيع المحلي   الغاز

المسافات الطويلة، والنقّال وخدمات القيمـة الدائرة المحلّية أو الهاتف السكني المحلي  االتصاالت 
 .المضافة

لى المسافات القصيرة والبنية التحتيةالنقل ع   السكك الحديدية
 لإلشارات 

 تشغيل القطارات وأعمال الصيانة 

التوزيع المحلّي وتجميـع الميـاه المبتذلـة  المياه 
 المحلّية

اإلنتاج والنقل على مسافات طويلة والتطهير
 ومعالجة الصرف الصحي

نة والنـشاطتشغيل الطائرات وأعمال الصيا    تسهيالت المطارات  الخدمات الجوية
 التجاري

  .٢٠٠٤، " واألنظمة والمنافسةخصخصةإصالح البنية التحتية وال: "البنك الدولي :  المصدر 

 في العالم منذ الثمانينيات فقد تم تمويل تجهيزات الخدمـة العامـة             خصخصةبالرغم من أهمية موجة ال    
من المساعدات اإلنمائيـة    % ١٠ و ٥من األموال العامة وبما بين      % ٧٠المنفّذة خالل التسعينيات بنسبة     

  .٣٢من القطاع الخاص) فقط% (٢٥ و٢٠الرسمية وبما بين 

                                                 
 .٢٠٠٤ البنك الدولي إصالح البنى التحتية والتخصيص واألنظمة والمنافسة،  31
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  مساهمة القطاع الخاص في لبنان  ١,٣,١,٣
  :ولهذه المساهمة أشكاٌل ثالثة. يساهم القطاع الخاص بقوة في لبنان في تقديم الخدمات العامة

   الرسمية والشكلية،خصخصةحاالت ال
 أو  العنايـة االستـشفائية   (تعوض الدولة أثمانهـا للمـستهلكين        أو   دولةحاالت تأدية خدمات تشتريها ال    

 ،)المدارس المجانية
 ).األحياء حتى المدارس الخاصة أو بدءاً من المولدات الكهربائية للمنازل(حاالت ازدواجية الخدمة 

النتائج األوليـة   فبحسب  . ويستحق هذا الشكل األخير انتباهاً خاصاً ألهميته التي غالبا ما يجري إغفالها           
من المنازل  % ٥٧، تبين أن    ٢٠٠٥٣٣ - ٢٠٠٤للتحقيق الذي قامت به اإلدارة المركزية لإلحصاء في         

الحـصة   إلى   وقد سبقت اإلشارة  . بتموينٍ خاص بالمياه  % ٢٤مجهزة بمصدر خاص للطاقة كهربائية و     
  .الراجحة لمؤسسات التعليم ولمؤسسات الصحة الخاصة

الخـاص  مـن القطـاع     لواقع العملي هي بمثابة مكمل رديف لمقدمي الخدمات         إن الخدمة العامة في ا    
وهـي تعمـل وفـق    . األسر التي ال تكفيها مداخيلها لتحمل نفقات الحصول على الخدمـة    إلى   وتتوجه
الكلية، من قبل الدولـة      أو   تقديم الخدمة مباشرة من قبل المؤسسات العامة والتغطية، الجزئية        : صيغتين
  .ديم الخدمة من قبل المؤسسات الخاصةلنفقات تق

فـي  % ٣٥فالمدارس الرسمية تضم حـوالي  . التقديم المباشر للخدمة يتم في مجال التعليم بشكل خاص 
مـن الطـالب    %٥٠في المرحلة الثانويـة و    % ٥٥في المرحلة التكميلية و   % ٤٥المرحلة االبتدائية و    

عمها الدولة ليست ضـئيلة وكـذلك مـدفوعات         التي تد " المجانية"غير أن حصة المدارس     . الجامعيين
  .المساعدات المدرسية للموظفين من أجل تعليم أوالدهم في المدارس والجامعات الخاصة

الكامل لتكاليف الخدمة التي يؤمنها القطاع الخاص للمستفيد هي القاعدة الـسائدة             أو   إن التسديد الجزئي  
صناديق التعاضد المختلفة    أو   يجتماعللضمان اال في مجال الصحة، سواء من خالل الصندوق الوطني         

جانـب   إلـى    .أيضا من خالل مدفوعات وزارة الصحة      أو   تلك من الموظفين   أو   التي تغطي هذه الفئة   
  .ذلك، ازداد بشكٍل كبير بناء المستشفيات العامة خالل السنوات األخيرة

 عبـر   رسـمية  ت خصخـصة  عملياتجسدت مشاركة رأس المال الخاص في إعادة اإلعمار من خالل           
  .)باإلضافة إلى البريد (سوليدير والهاتف الخلوي: مثالين بارزين

. ١٩٩١ تاريخ أيلـول     ١١٠شركة سوليدير بموجب القانون رقم       إلى   عهد بإعادة إعمار وسط بيروت    
ـ  أو وكان مبدأ الترتيب المعتمد يقوم على تخمين جميع حقوق الملكية   ل االستئجار واستبدالها بأسهم مقاب

نقداً ) ثلث المجموع (الشركة، على أن يجري االكتتاب بقسم مكمل من رأس مال            إلى   نقل الملكية العينية  
وقد كُلّفت الشركة تمويل أعمال البنية التحتية المرتقبة في مخطط إعادة التأهيل علـى              . من قبل مكتتبين  

  .أن تحول إليها ممتلكات العامة تسديدا لتكاليف التجهيز
التشييد " ضمن إطار صيغة     GSM كلّفت مؤسستان إلنشاء وتشغيل شبكتي هاتف خلوي         ١٩٩٤وفي عام   

وقد باشر المـشروعان    .  سنة ١٢لمدة عشر سنوات قابلة التمديد حتى       ) BOT" (والتشغيل ونقل الملكية  
  .٢٠٠١إال أنه تم فسخ العقود في العام . أعمالهما فعلياً ونفّذت االستثمارات سريعاً

وفشل بصورة خاصة إطالق مـشاريع      .  لم يسمح بتنفيذ مشاريع أخرى مهمة      BOTغ  لكن الشغف بصي  
 دمـشق، وردم لينـور،      –األوتستراد الدائري لبيروت، والمدخل الشمالي لبيروت، وأوتستراد بيـروت        

  .وقصر المؤتمرات، ومناقصة مياه الشفة لبيروت

                                                                                                                                                         
الولوج والنوعية والتكاليف وإصالح السياسة، أعمال : خدمات البنية التحتية في الدول النامية :  غرمانديا –سيسيليا بريشينو   32

 .٢٠٠٤، كانون األول ٣٤٦٨أبحاث سياسة البنك الدولي 
  www.cas.gov.lb يمكن الوصول إلى هذه النتائج على الموقع  33
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  خصخصة ماذا في لبنان وألجل ماذا؟ ٢,٣,١,٣

 التجهيزات ذاتها خصخصةالواجهة من خالل مشاريع  إلى لخاص حديثاًرأس المال ا إلى عاد اللجوء
 التي نفّذت خالل السنوات األخيرة، وبصورة خاصة الشبكة الثابتة للهاتف وتجهيزات توليد الكهرباء،

وهذا .  تجهيزات سبق وُألغيت صيغها المخصصة، كما في مثال الهاتف الخلويخصخصةمن خالل أو 
  .)BOT(" التشييد والتشغيل ونقل الملكية"سار صيغة المسار يمثل نقيض م

يمكن القول بالتالي أن التردد يسود تجاه مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ البنى التحتيـة والتجهيـزات                 
إشـراك رأس   إلـى   تنازل الدولة عن إيرادات عامة مستقبلية منه       إلى   وما نلحظه هو أقرب   . حتى اآلن 

 سوم على التبغ المستورد وتـسنيدها     ومثال التنازل عن حاصل الر    . زاتالمال الخاص في تنفيذ التجهي    
  .هو خير دليٍل على ذلك

وفي المقابل تبدو االقتراحات ببيـع الكهربـاء        .  خاضع إذاّ لمنطقٌ مالي صرف     خصخصةفموضوع ال 
  .قيمة الدين العام إلى والهاتف تطال الموجودات في حين أن المطلوبات المتراكمة تُضاف

 في مجالي الكهرباء والمياه تطال اإلنتاج وجر المياه وتبقـي خـارج             خصخصةا فإن اقتراحات ال   وهكذ
 مخاطر التوزيع التجارية التي تستمر بيد الدولة مما يجعـل هـذه المـشاريع أشـبه            خصخصةدائرة ال 

  .ية المضموناقتصاد خصخصةبعمليات مالية على المخاطر العامة منها عمليات 

 فهم االستثمار العام ورأس المال خصوصيات وصعوبات ٢,٣
  العام 

يختلف االستثمار ورأس المال العامين عن االستثمارات والرساميل الخاصة بأنّهما ال يخضعان ألنظمة             
  .لذا يجب إيالء أهمية خاصة لشروط تنفيذها وتشغيلها. ضبط السوق التي تنطبق على هذه األخيرة

  الفرق بين البنية التحتية ورأس المال  ١,٢,٣

العامة معترفاً به   " للخدمة"و" لرأس المال "و" لالستثمار"ترسم الممارسة العملية في كل بلد إطاراً محدداً         
بـرأس  " أو   "باالستثمار"ولكن ما أن نحاول إعادة التفكير       . من قبل أصحاب الشأن ومن قبل المواطنين      

  .ى يصبح هذا اإلطار طوقاً خطراًإلعادة تحديد السياسة العامة حيالها، حت" بالخدمة العامة" أو "المال
ويتقـاطع هـذا التفكيـر مـع األدبيـات          . لذا نجد أنفسنا ملزمين بالتفكير بدالالت التعابير المستخدمة       

ية حول الموضوع ألن عدم وضوح المفاهيم والمعاني التي تشير إليها هذه التعابير في مختلف               قتصاداال
  .حليلها مهاماً صعبة وقليلة الفائدةبلدان العالم تجعل المقارنة بين معطياتها وت

  ...نفقات استثمارية، بنى تحتية، رأس مال العام، سلع الجماعية: التعابير المستخدمة عديدة
) ٢عامـة أم ال،     : لملكيـة الموجـودات   ) ١: قد نجد في مقارنة هذه التعابير عدة أبعاد في الوقت ذاته          

األبحـاث  "تتضمن رأس المال البشري ورأسمال       أو   مادية صرف : طبيعتها) ٣إنتاجية أم ال،    : وظيفتها
  "...واإلنماء

، الملكيـة العامـة    ذات    الماديـة  تعبير البنى التحتية هو األكثر استخداماً في العادة لوصف األصـول          
النقـل،  (احتكارية، وتؤمن تأدية خدمة معينة       أو   والمتضمنة في هيكليات كبيرة هي، بشكل عام، إدارية       

  ).الكهرباء، الخ
مواجهـة أسـئلة     إلى   ثمة أسباب وجيهة تفسر االكتفاء بهذا المفهوم المحدد، ألن توسيع شروطه يؤدي           

كيف يمكن أن تحدد في االستثمارات الخاصة الحصة العائدة لرأس المال العام ؟ وكيف يمكـن                : صعبة
ري واسـتهالك   ؟ وكيف يمكن التمييز بين االستثمارات في رأس المال البش         "رأس المال البشري  "تقدير  
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خدمات الصحة والتربية ؟ وكيف يمكن تحديد قيمة اهتالك الموجـودات غيـر الماديــة المتـصلة                 
  ؟" المعرفة"بـ

ال سـيما وأن    : قيـود وانحرافـات كبيـرة      إلـى    لكنّه من الواضح أن هذا المفهوم يؤدي، في المقابل،        
أو التي يجب   (ت التي ما زالت     زيادة حصة رأس المال الخاص في تقديم الخدما        إلى   ؤديت خصخصةال

  .تعتبر عامة) أن تظل
  ":رأس المال العام"عليه يبدو من األنجع أن ننطلق من مفهوم 

لألمم المتحدة تحديداً واضحاً ) ١٩٩٣(يقدم نظام المحاسبة الوطنية " رأس المال  " حول مصطلح
 رأس المال الثابت القائم بمجموع يقاس تكوين: "للتكوين اإلجمالي لرأس المال الثابت ولرساميل الثابتة

قيمة مشتريات المنتج، ناقص ما يكون قد تم التصرف به، من األصول الثابتة خالل فترة المحاسبة، 
زائد بعض اإلضافات على قيمة األصول غير المنتجة المحققة بنتيجة النشاط المنتج للوحدات 

دية ناتجة عن عمليات إنتاج وتستعمل غير ما أو واألصول الثابتة هي أصول مادية. المؤسساتية
  ).١٠,٣٣المادة " (مستمرة في عمليات إنتاج أخرى ألكثر من سنة واحدة أو بصورة متكررة

  :يستدعي هذا التعريف عدة مالحظات

منتج للوحدات الاإلضافات على قيمة األصول غير المنتجة المحققة بنتيجة النشاط  "تنطبق 
أراضٍ زراعية وعلى إعادة  إلى  أوأراض مدينية إلى ي األراضتحويل على "المؤسساتية

حماية نوعيتها الطبيعية وإلى أعمال الردم وبناء السواتر وسائر األعمال المشابهة  أو تأهيل
 .األخرى

 . األصول غير المادية كالبرامج المعلوماتية " غير مادية أو أصول مادية" تتضمن عبارة  
 األراضي والعقارات من رأس المال الثابت، "  ليات إنتاجأصول ناتجة عن عم" تستثني عبارة  
بصورة مستمرة في عمليات إنتاج أخرى ألكثر من سـنة           أو   المستعملة تكراراً "تستثني عبارة    

 .التجهيزات العسكرية" ةواحد
يجب أوالً االعتراف بأن هذه الصفة، خالفاً لـصفة رأس المـال،            ". العامة"يبقى علينا تحديد مصطلح     

وهي تترجم واقع   . ست متعلقة بجوهر األصول المذكورة إنّما تتعلّق بالخيارات المجتمعية في كل دولة           لي
أن الخدمة التي تستخدم في إنتاجها األصول المذكورة، تعتبر من قبل الجماعة خدمة عامـة، أي إنّهـا                  

كلية عن   أو   تقاللية جزئية أو المقيمين باس  /خدمة تتعهد الدولة بتأمين الوصول إليها من قبل المواطنين و         
  .قوانين السوق

  .وهكذا نرى أن شكل ملكية األصول في هذا التحديد ليس أمراً حاسماً

رأس المال العام المحدد بهذه : "أنArestoff et Hurlin ((يمكننا أن نالحظ مع أرستوف وهرالن 
الي رأس المال الثابت للقطاع العام من الواضح أن تكوين إجم". البنية التحتية"الطريقة ال يتطابق وفكرة 

حتى لو كان ممكناً قياس االستثمارات العامة الموازية لمعظم فئات البنى . يشمل استثمارات غير مجدية
التحتية المهمة، من السذاجة التصديق بأن كّل شيء يسمى إنفاقا على البنية التحتية في الحسابات المالية 

هذ أو هو بالضرورة مجد حتى الرئيس، ألداء البنى  أو ا اإلنفاق يجب أن يكون المؤشر الوحيد،أن
وبعض استثمارات البنى التحتية، ). ٣، صفحة ٢٠٠٤كالديرون، وإيسترلي وسيرفين، " (التحتية العامة

وهذه النقطة هي بغاية األهمية إذ أن عدة بلدان نامية، كدول . في مقابل ذلك، ممولة من القطاع الخاص
كا الالتينية على سبيل المثال، زادت فيها حصة استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية مؤخراً أمير

  .ياقتصادنتيجةً لفترات التصحيح الماكرو
أن المسألة، في معظم الدول الفقيرة، ال تكمن فـي عـدم قيـام الحكومـات                ) ١٩٩٦(أظهر بريتشت   

إن كلفة االستثمارات العامة ال تـوازي       .  رأس مال مجدياً   باالستثمار بل بأن هذه االستثمارات ال تنتج      
وبعبارات أخرى إن قيمة الدوالر الواحد من اإلنفاق االستثماري العام، فـي            . قيمة مخزون رأس المال   
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ويقدر بريتشت أن نسبة ال تزيد إال قليال        . بعض الدول النامية، ال ينتج قيمة دوالر من رأس المال العام          
موال الموظفة في المشاريع االستثمارية لها تأثير إيجابي على مخزون رأس المال العـام              عن نصف األ  

  ".في الدول النامية

  إنتاجية رأس المال العام  ٢,٢,٣

لكـن  . يةقتصادية تطابقاً واضحاً بين مستوى التجهيزات ومستوى التنمية اال        قتصادتظهر الدراسات اال  
 هّل أن المزيد من االستثمارات العامة يـؤدي       : ألة أصعب تحديد وجهة العالقة السببية بين األمرين مس      

  أن المزيد من الثروة يتيح تحقيق المزيد من التجهيزات العامة ؟ أو المزيد من اإلنتاجإلى 
أن تجربة السنوات األخيرة في لبنان لم تقدم إثباتاً على تأثيرٍ ملموس            ) ٢,٣,٥مراجعة الفصل   (أوضحنا  

  .وهذا يشكل سبباً إضافيا لوضع الحالة اللبنانية في إطار نظرة شاملة. نمولالستثمار العام على ال
إن العالقة بين مستوى الثروة ألحدى الدول من جهة وكمية تجهيزات البنى التحتية ونوعيتها من جهـة   

  .فهي أكثر من عالقة خطية. أخرى هي عالقة بديهية وواضحة
 ز ومستوى الدخلمستوى التجهي: 8 رسم

 
  "١٩٩٤تقرير اإلنماء العالمي، البنى التحتية لإلنماء، : "البنك الدولي: المصدر

التحديد الكمي لهذه العالقة وتفسير اتجاه السببية بين هـذه المـصطلحات،             إلى   إن األعمال التي ترمي   
 هذه الدراسات، كمـا     لكن االستنتاجات ليست محل إجماع في      .أخذت تبرز بكثرة منذ أواخر الثمانينات     
  .أنها ليست موحدة بالنسبة لمختلف البلدان
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 ٣٤ بلـداً  ١٥٢ و شملت    ١٩٩٥ و ١٩٥٠توصلت دراسة عملية مقارنة حول الفترة الواقعة بين العامين          
  :االستنتاجات التاليةإلى 

 عـدد   االزدياد بنسبة واحد لواحد مع ازديـاد       إلى   يتجه مستوى مخزون البنى التحتية لغير قطاع النقل       "
يبدو أن العوامل الجغرافيـة     .  نسبة تفوق ازدياد الناتج    مع ازدياد الناتج المحلي للفرد    السكان لكنّه يزيد    

  .تؤثر على كمية البنى التحتية لغير قطاع النقل في الدول الفقيرة ولكن ليس في الدول الغنية
د عدد السكان وتزداد مع الدخل فقط       يتبين أن البنى التحتية في قطاع النقل تزداد أقل من نسبياً مع ازديا            

ويظهر أن العوامل الجغرافية تؤثر على إجمالي طـول الطـرق           . بعد بلوغه عتبة من الدخل المتوسط     
  .والخطوط الحديدية ولكنه ليس على طول الطرق المعبدة

  ."قي الالحقتصادوتبين الوقائع أن لنسبة عدد خطوط الهاتف للفرد تأثيرا إيجابيا على النمو اال
وقد استنتج الكاتب نفسه في دراسة أكثر حداثة أن لالستثمارات في البنى التحتية جدوى حدية ال تختلف                 

ويبدو أنّه من الممكن القول بأفضلية لالستثمارات في        . كثيراً عن جدوى استثمارات رأس المال عموماً      
  .٣٥في إنتاج الكهرباء أو اع النقلقطاع االتصاالت السلكية والالسلكية مقارنة مع البنى التحتية في قط

 الدراسات التي جرت حول Briceno-Garmendia Estache et Shafik٣٦وقد أحصت دراسة حديثة لـ 
  :الموضوع بشكل شامل وقدمت خالصة نتائجها

 الحد من الفقر   أو   كانت هنالك عدة محاوالت حديثاً لتكميم هذه الروابط بين البنى التحتية وتحفيز النمو            "
 دراسة جرت على مدى الخمـسة عـشر سـنة           ١٠٢من أصل   . تحقيق أهداف التنمية ذات الصلة    و  أ

 أن لالستثمار في البنى التحتية تأثيراً سلبياً على اإلنتاجية         إلى   المنصرمة، يتبين أن عددا قليال منه يشير      
 دراسة عن الواليات    ٤١، و )بما فيها دول نامية   ( دراسة تتناول عدة دول معاً       ٣٠تشمل العينة   . النموأو  

األرجنتـين والبرازيـل وكولومبيـا      ( عن دول نامية إفرادياً      ١٢ عن إسبانيا و   ١٩المتّحدة األميركية، و  
  ).والهند والفيليبين

 توزع نتائج الدراسات حول تأثير االستثمار في البنى التحتية على اإلنتاجية أو النمو: 21 جدول
ت التي نسبة الدراسا

 تظهر تأثيراً سلبياً
نسبة الدراسات التي 
 ال تظهر تأثيراً مهماً

نسبة الدراسات التي 
المعنية منطقة ال عدد الدراسات تظهر تأثيراً إيجابياً

 الدراسةب
  دول متعددة  ٣٠  ٤٠  ٥٠  ١٠
  الواليات المتّحدة  ٤١  ٤١  ٥٤  ٥
  إسبانيا  ١٩  ٧٤  ٢٦  ٠
  الدول النامية  ١٢  ١٠٠  ٠  ٠
  المعدل/ المجموع   ١٠٢  ٥٣  ٤٢  ٥

  Briceno-Garmendia Estache et Shafik: المصدر

الفيلـة  "يمكن تفسير نتائج التأثير السلبي بسبب العوائد المتناقصة لبعض أنواع البنى التحتية، المسماة              "
ى على سبيل المثال يؤدي مشروع جديد للنقل في إحـد         . بسبب المفاعيل الخارجية السلبية    أو   ،"البيضاء

صناعات من واليات أخرى، ممـا يبطـئ النمـو فـي تلـك               أو   هجرة عمال  إلى   الواليات األميركية 
  ".الواليات

االستنتاج بأن العائدات على االستثمار في البنـى         إلى   وإذا نظر إليها معاً، فإن هذه النتائج قد خلصت        "
ا تكون البنية التحتيـة نـادرة       التحتية هي، على األرجح، أعلى خالل المراحل األولى من النمو، عندم          

                                                 
، مجموعة أبحاث اإلنماء في البنك الدولي، "١٩٩٥ – ١٩٥٠لرساميل البنى التحتية العالمية، أساس المعلومات : " دافيد كانينغ 34

  .١٩٩٨حزيران 
البنى التحتية والنمو دراسة لشريحة عدة : ، مشروع أبحاث البنك الدولي"مساهمة البنى التحتية في زيادة المردود: "دافيد كانينغ 35

  .٢٠٠٠) ٦٨٩- ٦٨٠ RPO(دول 
36 Cecilia Briceno-Garmendia, Antonio Estache, Nemat Shafik" : ،خدمات البنى التحتية في الدول النامية، الدخول

  .٢٠٠٤، كانون األول ٣٤٦٨النوعية، التكاليف وإصالح السياسة، أعمال أبحاث سياسة البنك الدولي رقم 
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االنخفـاض،   إلـى  وتميل العائدات على االستثمار في البنى التحتيـة       . والشبكات األساسية لم تنجز بعد    
  ". نحو النضوجقتصادوأحياناً بصورة حادة، كلّما تقدم اال

ةً أفـضل عـن     التحسينات في كمية ونوعية البنى التحتية فكر       إلى   يعطي قياس مرونة المردود بالنسبة    "
أو مجموعـة   (وبحسب القطاع والبلد    . التأثير المحتمل لالستثمار في البنى التحتية وللسياسات المواكبة       

لكن الحد األدنـى لهـذه      . ١,١٢ و ٠,١٤والفترة التي يشملها العمل، يتراوح تقدير المرونة من         ) البلدان
، في أميركا الالتينيـة، تعنـي المرونـة         فعلى سبيل المثال  . المرونة ليس ضئيال بالقدر الذي يظهر فيه      

في مخزون البنى التحتية كان ليزيد المنتوج بنسبة        % ١٠المقدرة للمنطقة في التسعينات أن زيادة نسبة        
، وهذا تأثير كبير، ألن زيادة نقطة مئوية واحدة في دخل الفرد تخفّض نسبة الفقـراء                %١,٦ إلى   ١,٤

  ." في المئة٠,٥بنسبة 

، حججاً )٢٠٠٢- Brenneman and Kerf(ض واسع لألبحاث، قام به برينمان وكرف بين استعرا"
بصورة خاصة (عديدة لصالح القول بالتأثيرات اإليجابية للبنى التحتية على النتائج في مجالي التربية 

بصورة خاصة للبنى التحتية في مجاالت (، والصحة )للبنى التحتية في مجاالت النقل وخدمات الطاقة
  )".المياه والصرف الصحي والطاقة والنقل، وبشكل أقل لالتصاالت

  اإلنتاجية والفعالية، الصيانة أم استثمارات جديدة ؟ ٣,٢,٣

  .حاسمة بالنسبة لرأس المال العام" اإلنتاجية"إن السمة 
بغـض النظـر عـن      (من الواضح في هذا السياق أن استثماراً عاماً فائضاً عن الطلب الـذي يقابلـه                

استثماراً لم يوضع قيد التشغيل علـى   أو )لطابعه التجاري أم ال أو  ية لهذا الطلب  قتصاداال" عيةالمشرو"
في تشغيله تكاليف    أو   استثماراً يتضمن في تحقيقه    أو   كلياً، أو   الرغم من النفقات المتكبدة لتنفيذه، جزئياً     

، كل هذه االستثمارات تبقى     )الفسادتتعلّق بظواهر    أو   إعادة توزيع  أو   قد تكون ذات طبيعة فنية    (إضافية  
     بـصفة عمليـات    أو مجردةً عن سمة رأس المال ويجب إدراجها بصفة اإلنفاق االسـتهالكي العـادي

  .التحويل
أن المسألة ليست مـسألة      إلى   وتجدر اإلشارة . لكن مسألة اإلنتاجية ال تتوقّف عند هذه الحاالت البسيطة        

في حقل الميـاه مـثالً      . وقعاً حيويا في العديد من الخدمات العامة      كمية وحسب، فمسألة النوعية تحتّل م     
تقطّعها، المواصفات الكيميائية والبيولوجية     أو   استمرارية الخدمة : تشتمل النوعية على عدد من األوجه     

وتغدو مسألة النوعية أكثـر حراجـة فـي    . للمياه التي يتم تسليمها، نسبة خسارة المياه في الشبكة، الخ       
  .للصحة والتربية" يةجتماعاال"الحقول 

  .شكلت إنتاجية االستثمارات العامة موضوعاً لعدد من الدراسات المهمة منذ أواسط التسعينات
أن  إلى   وأشار بصورة خاصة  .  لمسألة البنى التحتية   ١٩٩٤ للعام   ٣٧كرس البنك الدولي تقريره السنوي      

 مليـار   ٤٥ إلـى     الطرق لكانت وفّرت الحاجـة      مليار دوالر أميركي لو أنفقت في أفريقيا لصيانة        ١٢"
عدم كفاية الصيانة تجعل أنظمة الطاقة في الـدول  ... دوالر أميركي إلعادة إعمار هذه الطرق وتأهيلها    

من طاقتها، في حين أن المعدل الطبيعـي        % ٦٠النامية غير قادرة في أية لحظة على توفير أكثر من           
من مواردها للمستهلكين في مقابل معدل      % ٧٠من وسطيا إال    وأنظمة توزيع المياه ال تؤ    %... ٨٠هو  

  % ".٨٥طبيعي بمعدل 
العائدة النعدام الفعالية فـي اسـتخدام البنـى         .هذه" غرامة النمو " تكميم   ٣٨ حاول هولتن  ١٩٩٦في العام   

  :ويمكن اختصار هذه الدراسة بالعبارات التالية. التحتية العامة

                                                 
 .١٩٩٤، "البنى التحتية لإلنماء: تقرير اإلنماء في العالم"البنك الدولي،  37
بقدر ما يمكنك استعماله جيداً بقدر ما يكون أهم من الحصول عليه : رأس مال البنى التحتية والنمو االقتصادي: "شارل هولتن 38

  . ١٩٩٦، ٥٨٤٧ رقم NBER" بكثرة
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الدخل المتوسط والمتدنّي التي تستخدم البنى التحتية بـصورة غيـر           يظهر هذا المستند أن الدول ذات       "
ويظهر مدى هذه الغرامة عندما تقارن تجربة النمو في أفريقيا مع تجربـة             "... غرامة نمو "مجدية تدفع   

بالفرق في االستعمال المجـدي لمـوارد       ... يمكن تفسير أكثر من ربع فرق معدالت النمو       : شرق آسيا 
... تكوين رأس المال الجديد غير ذات أهمية       إلى    وفي الوقت ذاته، يتبين أن الفرق العائد       .البنى التحتية 

مـن فـرق    % ٤٠يتبين أن أكثر من     ... وفي مقارنةً بين الدول ذات معدالت النمو المرتفعة والمتدنية،        
  ".موالنمو ناتج عن تأثير عامل الفاعلية مما يجعله أهم عناصر تفسير الفوارق في نتائج الن

   ات أكثر من تأثير              % ١زيادة بنسبة   "يظهر أنفي معيار فعالية البنى التحتية له تأثير على النمو سبع مر
  ."زيادة نفس النسبة المئوية في معدالت االستثمار العام

في معظم  : " دراسةً ثانية فيما يلي ملخّص عنها على لسان المؤلف         ٣٩ قدم فيليكس ريوخا   ٢٠٠٣في العام   
ففي أميركا الالتينيـة، علـى سـبيل        . لنامية ليست شبكات الري والطرقات والطاقة بحالة جيدة       الدول ا 

يفرض تـدنّي   . من مستواه في الدول الصناعية    % ٧٤المثال، معدل فعالية البنى التحتية هو فقط بحدود         
عـام لدراسـة    يطور هذا البحث نموذج تـوازنٍ       . الفعالية كلفةً على هذه الدول بمعنى المردود الضائع       

وقد جرى حّل هذا النموذج بصورة رقمية على        . المفاعيل على المدى الطويل لعدم فاعلية البنى التحتية       
تظهر النتائج أن غرامة البنى التحتية غير المجديـة         . أساس معطيات من سبع دول في أميركا الالتينية       

فـي نظـام    (وسطي للفرد الواحـد     من الناتج المحلي الفعلي ال    % ٤٠على المدى الطويل تشكل حوالي      
ويتبين أن لزيادة الفعالية تأثيرات إيجابية ضخمة على دخل الفرد، وعلى االستثمار الخـاص،              ). مستقر

على الرغم من ذلك، ما زال أصحاب القـرار مـن صـانعي             . وعلى االستهالك وعلى رفاه المجتمع    
نت الفعالية منخفضة في شبكة البنى التحتية       إذا كا . السياسة يشددون على مشاريع البنى التحتية الجديدة      

القائمة، فإن القيام باستثمارات جديدة في البنى التحتية قد يؤثر سلبا على دخل الفرد وعلى االسـتثمار                 
  ". الخاص وعلى االستهالك وعلى رفاه المجتمع

 ٢٠٠٣ا، ريوخ: تأثير تغييرات فعالية البنى التحتية، المصدر: 9 رسم

 
  
  

                                                 
 .٢٠٠٣، ١٣٧- ١٢٧، )١(٧مجلّة اقتصاديات اإلنماء، " غرامات البنى التحتية غير الفاعلة"فيليكس ريوخا  39



 ٢٠٠٩-٢٠٠٦ التنموي جالبرنام  التقرير الرئيسي
 

L0538-RPT-PM-02 REV.A   ٧٩/161 

 بين مستوى الناتج المحلي القائم ومستوى رفاه السكّان في نظام مستقر مـن              ٨يربط الرسم البياني رقم     
إن نقطة التوازن التي يجـري      . جهة ودرجة الفعالية في استعمال البنى التحتية العامة، من جهة أخرى          

معهودة في الدول الصناعية وناتجاً محلياً      من تلك ال  % ٧٤ فعالية بنسبة    ، كما أسلفنا،  االنطالق منها تمثل  
  .هو الناتج الفعلي للبلدان التي تشملها العينة

مستوى الدول الصناعية كفيل بخفض نـسبة        إلى   يستنتج من ذلك أن رفع فعالية استعمال البنى التحتية        
  ". سبع مرات إلى مثيله في دول العينة من عشر مرات إلى دخل الفرد في الواليات المتّحدة

أن مستويات الفعالية ومستوى الناتج المحلي القائم في بلدان العينـة تـشبه كثيـراً                إلى   تجدر اإلشارة 
  .المستويات المماثلة في لبنان

مـن  % ١بنـسبة   ) في نظام مـستقر   ( المفاعيل الطويلة المدى لزيادة      ١٠يقارن الكاتب في الرسم رقم      
، وعلـى االسـتثمار     )C∆(، وعلى االستهالك    )Υ∆( القائم   اإلنفاق االستثماري العام على الناتج المحلي     

  ).θ(، وفقاً لدرجة الفعالية في استخدام البنى التحتية العامة )U∆(، وعلى الرفاه العام )I∆(الخاص 
 عاممن إجمالي الناتج المحلي في االستثمار ال% ١المفاعيل على المدى الطويل بنسبة زيادة : 22 جدول

∆U% ∆I% ∆C% ∆Υ% Φ θ 
٠,٢٠ ٠,٠٣ -٠,١٢ -١,١٩ -١,١٧ -١,٤٠ 
٠,٣٠ ٠,٠٤ ٠,٤٨ -٠,٦٠ -٠,٥٨ -٠,٦٥ 
٠,٤٠ ٠,٠٥ ١,١٣ ٠,٠٤ ٠,٠٦ ٠,٠٤ 
٠,٥٠ ٠,٠٧ ١,٨٣ ٠,٧٣ ٠,٧٥ ٠,٦٣ 
٠,٦٠ ٠,٠٨ ٢,٥٨ ١,٤٨ ١,٤٩ ١,١٣ 
٠,٧٠ ٠,٠٩ ٣,٤٠ ٢,٢٨ ٢,٣٠ ١,٥٥ 
٠,٧٤ ٠,١٠ ٣,٧٤ ٢,٦٢ ٢,٦٤ ١,٧٢ 
٠,٨٠ ٠,١١ ٤,٢٨ ٣,١٦ ٣,١٨ ١,٩١  
٠,٩٠ ٠,١٢ ٥,٢٥ ٤,١١ ٤,١٣ ٢,١٦  
١,٠٠ ٠,١٣ ٦,٣٠ ٥,١٥ ٥,١٧ ٢,٣٤  

على أساس نسبة فعاليـة تبلـغ       . يمكن مالحظة تأثير تحسن فعالية االستخدام على مردود االستثمارات        
ى أساس نـسبة    ، مثالً، ال تولّد زيادة االستثمار أي تحسن في االستهالك أوفي الرفاه العام، وعل             %٤٠

يجب أال يغيب عن بالنـا أن فـي         . أقّل يصبح تأثير أية زيادة في االستثمار سلبياً        أو   %٣٠فعالية تبلغ   
االستثمار الجديد هنالك، من جهة، التأثير اإليجابي لإلنفاق ولالستثمار حتى إذا كانت الفعالية منخفضة،              

  .ضرورية لتمويل اإلنفاقولكن هنالك، من جهة أخرى، تأثير الزيادة في الرسوم ال
، بين الكاتب نفسه، مستخدما المعطيات العائدة لتسعة بلدان من أميركا الالتينيـة، أن              ٤٠في دراسة سابقة  

وقد تكـرس   . هذه البلدان تخصص ثلثي مواردها لتنفيذ بنى تحتية جديدة مقابل ثلث واحد فقط للصيانة             
فقط من التمويل الخارجي من االسـتثمارات       % ٢٠إن تحويل   . هذا االنحراف بسبب الممولين الدوليين    

علـى  % ١٥صيانة التجهيزات القائمة كفيل برفع الناتج المحلي القائم والرفاه العام بنـسبة              إلى   الجديدة
  .المدى الطويل

وأخيراً، وعلى سبيل المقارنة، يظهر الجدول التالي المعدالت الوسطية للمؤشرات العادية لجودة خدمات             
  .ية في عدد كبير من البلدان، وقد صنّفت الدول بحسب فئات الدخلالبنى التحت

  
  
  
  

                                                 
 ٥٨تحليٌل متوازن للقطاعين، مجلة ديفلبمنت إيكونومكس : إشراك الفعالية والخير العام للبنى التحتية"، .يكس كريوخا، فيل 40
)٤٠٤- ٣٨٧): ١٩٩٩. 
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 الجودة الفنية لخدمات البنى التحتية بحسب مجموعات الدخل في الدول: 23 جدول

  اإلسكان
)٢٠٠٠–١٩٩٧(

  النقل
)٢٠٠٠–١٩٩٧(

  االتصاالت 
)٢٠٠٠–١٩٩٧(

  المياه
)٢٠٠١- ١٩٩٧(

  الكهرباء
)١٩٩٩( 

 

 النسبة المئوية 
لألبنية المشيدة 

 أكثر من لتدوم
 عشرين سنة

النسبة المئوية 
للطرق المعبدة 

من مجموع طول 
 الطرق

 الهاتف أعطال
 خط١٠٠عن كل 
 .رئيسي

ألسر في من ا% 
المدن القادرة على

 إلى الوصول
المياه والتي تزود 
 بها من األنابيب

 . من اآلبارأو 

في الخسائر 
 مرحلتي النقل

 كنسبة والتوزيع
مئوية من إجمالي 

 اإلنتاج

 مستوى دخل الفرد

٢٨,٦ ٧٦  
)٥٩( 

٧٧  
)٤٨( 

٨٩,٤  
)٤٨( 

٢٤,١  
)٣٣( 

 متدن 

٤٦,٩ ٩٤  
)٤٦( 

٤٢,٩  
)٣٨( 

٨٤,٥  
)١٨( 

١٦,٢  
)٣١( 

 أدنى من الوسط

٥٥,١ ٩٧  
)٣٣( 

٢٥,٣  
)٢٧( 

  ١٣,٦  غير منطبق
)٢٣( 

 أعلى من الوسط

١٢-٨ ١٠٠ >٥ <٨٠ ١٠٠ دة الممارسة الجي  
OECD  
  . عدد الدول التي تتوافر عنها هذه المعطيات إلى تشير األرقام بين الهاللين: مالحظة

 الكشف الصحي والسكاني؛ البنك الدولي، مؤشّر اإلنماء في العالم، عدة سنوات، اإلتّحاد الدولي لالتصاالت السلكية USAID: المصدر

  .٢٠٠٠والالسلكية، أنجل، 

   تجربة تقييم المشاريع ٤,٢,٣

السياسية، تبقى بـشكل عـام       أو   إن مقاربة مشاريع إعادة اإلعمار، حتى لو تخطت التبريرات الحدسية         
في مخـزون رأس    " طبيعياً"فترض بان استثمار البنى التحتية يندمج       ية ت اقتصادمقاربة ماكرو حائرة بين   

التـي  "  الـربح  -لفة  الك"كّل مشروع من خالل تحاليل      " جدوى"المال المنتج، وبين مقاربة فنية تحتسب       
ية ألنها هي   قتصاديجري التشكيك في صالحيتها اال    ...) ثمن الوقت، القيم العقارية   (تتضمن معايير تقنية    

ية السائدة وألنها ال تشتمل إال على جزء محدود فقط من المفاعيل الناجمة             قتصادذاتها انعكاس للبنية اال   
رجية والتأثيرات المالية والتداعيات علـى القـدرة        عن المشاريع متجاهلةً بصورة خاصة المفاعيل الخا      

  . إزاء الخارجقتصادالتنافسية لال
لكننا ما زلنا بعيدين جداً عن      . معالجة هذه الصعوبات في التقويم     إلى   ثمة محاوالت نظرية عديدة تسعى    

ـ           . امتالك منهجية عامة موثوقة في هذا المجال       ق على أن ذلك ال يجب أن يعفي المسؤولين مـن تعمي
  .ية المتعددة لمشاريع االستثمارقتصادمعرفتهم لألبعاد اال

مقارنة المـستويات الماديـة     : نوعين من المعالجات الرديفة    إلى   في الممارسة العملية، يتم اللجوء عادة     
مع معايير يتم استخراجها    ...) عدد أسرة المستشفيات لكل فرد، الخ      أو   عدد كيلومترات الطرق  (للخدمة  

ية تحاول تقدير   اقتصاد، أو، حين يكون األمر ممكناً، وضع محاسبة         "مشابهة"لعالمية لبلدان   من التجربة ا  
مـن الواضـح أن   . ما كان من الممكن لجدوى االستثمار أن تكون عليه فيما لو تحقق في محيط سوقي     

ة العميقـة   ياقتصادهذه المقاربات، وإن كانت ال تخلو من الفائدة، ال تسمح بتصحيح االختالالت الماكرو            
يبقى بعد ذلك االنضباط المالي الذي يفترض به الحـد مـن            . التي قد تصيب بنية األسعار في بلد معين       

  .االنحرافات، وإنما بشكل مؤخّر فقط
القيمة المضافة على اإلنتـاج، الهـوامش التجاريـة         : يمكن تقدير سلسلة التأثيرات على عدة مستويات      

  ...لية العامة،االستيراد، ميزان المدفوعات، الما
  :من المفيد تصنيف النتائج العديدة للنشاط الناجم عن مشاريع التجهيز في ثالث مجموعات
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 )المباشرة وغير المباشرة  (النتائج على صعيد اإلنتاج والعمالة سواء من خالل التأثيرات األولية            
  من خالل التأثيرات الثانوية الناجمة عن اإلنفاق االستثماري وعن حاصل االستثمار؛أو 

 عـن   الناجمـة التأثيرات على ميـزان المـدفوعات       : النتائج على صعيد الحسابات الخارجية     
أو على إيرادات   (االقتراض الخارجي، وعلى ازدياد الصادرات والواردات وعلى كلفة تمويل          

 .المتولدة على حساب العمليات الجارية) ائضالفو(العجوزات ) توظيف
تمويل الحصة المحلية مـن كلفـة المـشاريع، اإليـرادات           : النتائج على صعيد المالية العامة     

في الدين العام المترتب    ) أو االنخفاض ( وخدمة الفائض    ،الضريبية الناجمة عن النشاط المستجد    
 .على المشاريع

أثيرات كل من المستويات المذكورة أعاله على عمليـات إعـادة           كما ينبغي أال تغيب عن البال أيضا ت       
أنهـا   أو   التوزيع التي ترافقها، سواء كانت هذه التأثيرات تتعلق برفع قيم عوامل اإلنتاج والموجـودات             

  .تتعلق بالتأثيرات المترتبة على االقتطاع الضريبي والدعم من المال العام أو تتعلق بتوزيع الموارد

  م والوتائرمفاعيل األحجا ١,٤,٢,٣
قد تظهر بعض المشاريع مردوداً متناقصاً، لكنّه من المعروف جيداً أيضا أن الكثيـر منهـا ال يمكـن                   

وفي هذا الجدل التقليدي، تكتسب اعتبارات أحجام المشاريع ووتـائر تنفيـذها أهميـة          . تجزئته بسهولة 
  .خاصة في بلد ينخرط في عملية إعادة إعمار

 يتحملـه   ال تقتصر على الكلفة المباشرة بل تتضمن الكلفـة التمويليـة، ومـا            المشاريع  ن كلفة   أأضف  
مرتفعة جداً كما   التمويلية  تكون الكلفة   ال سيما عندما    ،   هو مجموع الكلفتين معاً     والمالية العامة  قتصاداال

ضـافي  إن ليرة واحدة من اإلنفاق اإل     لتصوير حجم المسألة التمويلية، يمكن القول       . في لبنان هي الحال   
ست ليرات إضافية على صعيد     أكثر من    سنة   ة أصبحت تساوي بعد مرور اثنتي عشر      ١٩٩٢في العام   

  . ترتّب حوالي ليرة إضافية على مستوى خدمة الدين في كل سنةباتتالدين العام و
القول إن الحفاظ على تقنين نسبي في مستوى التجهيزات لفترة زمنية محددة هو في كثير               وعليه يصح   

  .لحاالت أفضل من تنفيذ تجهيزات تتخطى الحاجات وتستبق تطورها على فترة طويلةمن ا
. انعكاسات سلبية علـى مـستوى المـردود والفعاليـة          إلى   ؤدي أيضا تكما أن بعثرة االستثمارات قد      

شبكة المدارس والمستشفيات تندرج في هذا السياق وهي ال تختلف عن تلـك              إلى   واالنتقادات الموجهة 
  .توزيع معامل إنتاج الكهربـاءإلى  الموجهة

مثـال الجامعـة    (إن مشروعاً يتوقـف تنفيـذه       . يجب تقدير اعتبارات األحجام والوتائر تقديراً واقعياً      
يدخل حيز الخدمة بشكل جزئـي فقـط         أو   ، أو، على الرغم من تنفيذه، ال يدخل حيز الخدمة،         )اللبنانية

بسبب عدم إنجاز    أو   )ثال عدد من المستشفيات الرسمية    م(بسبب عدم تعيين العدد الكافي من الموظفين        
مثال خطوط التوتّر العالي غير الكافية لنقل الطاقة التي تنتجها محطّات انتهى            (بعض األعمال التكميلية    

لألسف هـذه   . ، إن هذه المشاريع جميعها تسبب خسائر قد تكون فادحة         ) سنوات ٥تنفيذها منذ أكثر من     
 من الحاالت، نتيجة لصراعات سياسية صغيرة تعرقل اتخاذ القرارات اإلداريـة            االختناقات، في الكثير  

  .ية للتأخير الذي يتسببون بهقتصادالضرورية دون أن يأخذ المسؤولون باالعتبار النتائج اال

  تغير العتبة الفاصلة في مردود المشاريع ٢,٤,٢,٣
 إلـى   ية لالستثمارات قتصادلمفاعيل اال االستثنائية في ا  " التسرب"أدت الكلفة المالية المرتفعة ومستويات      

رفع منسوب العتبة الفاصلة في المردود الداخلي للمشاريع التي يصبح تنفيذ المشروع مبررا في حـال                
  .تخطاها مردوده

ي والمالي في لبنان قد رفع معـدالت التحيـين الواجبـة            قتصادوهذا القول مطابق للقول إن المناخ اال      
  .التطبيق
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مستوى أرفع من النوعيـة فـي مجـاالت          إلى   ية للبلد تفرض حاجة   اقتصادلماكروإن خصائص البنية ا   
وهي أيضا تضاعف أهمية أن تؤخذ بالحسبان الخيارات القطاعية الـضمنية           . البرمجة والتنفيذ واإلدارة  

  .والعلنية وتأثيرات المشاريع على الحسابات المالية وعلى الحسابات مع الخارج

   جدوى مشاريع البنى التحتية ٣,٤,٢,٣
ية حول تأثير االستثمارات الجديدة ونفقات الصيانة، التي تبقى مبعثرة وقليلـة            قتصادخالفاً للمعطيات اال  

مفصل لكل قطاع على حدة، فان المعطيـات حـول جـدوى            بشكل  إذا كان المطلوب الحصول عليها      
اسـات  والمؤسسات الدولية تفرض وضـع در     . مشاريع البنى التحتية كل بمفرده معطيات غزيرة جدا       

  .جدوى بشكل دائم في مجرى تحضير الملفات
 يقدم المعـدل الوسـطي      ٢١لقد تم العمل على قاعدة معلومات البنك الدولي لهذا الصدد، والجدول رقم             

ي لكل قطاع ولكل منطقة في العالم للمـشاريع التـي           جتماعلمعدالت المردود اال  ) البسيط وغير المثقَل  (
وقد قامت بإجراء الحساب دائـرة العمليـات فـي          . ٢٠٠٠ و ١٩٦٠صرفت لها األموال بين العامين      

  . ٤١البنك
 ٢٠٠٠ -  ١٩٦٠معدالت العائدات االجتماعية حول مشاريع البنك الدولي المعدالت من : 24 جدول

معلومات  الطاقة والمناجم 
الصرف الصحي ينيالمدالتجهيز  النقل واتصاالت

  ٧,٥  ٢١,٣  ٢٥,٥  ٢٠,٦  ١٤,١  أفريقيا 
  ١٠,٥  ٢٠,٣  ٢٤,٨  ١٩,٥  ١٨,٣  شرق آسيا

  ٩,٨  ١٥,٧  ٢٥,٨  ٣١,١  ٣٠,٩  أوروبا الشرقية 
  ١١,٠  ١٩,٢  ٢٢,٤  ١٦,٦  ١٢,٨  أميركا الالتينية 
  ٧,٨  ١٦,٥  ٢٥,١  ٢٦,٩  ١٢,٣  الشرق األوسط 
  ٩,٨  ١٤,٩  ٢٤,١  ٢٢,٠  ٢٣,٢  آسيا الجنوبية
  ٩,٢  ١٩,٢  ٢٥,٤  ٢١,٥  ١٨,٤  العالم النامي

ي قتـصاد نالحظ أن المعدالت عالية جداً، علماً أنها تتعلق بالمردود المالي أكثر مما تتعلق بالمردود اال              
  .وأن المفاعيل الخارجية لم تؤخذ حقيقة بالحسبان

والتي تـدخل   ) النقل واالتصاالت (كما نالحظ أيضا أن القطاعات التي تلعب دوراً في توسيع األسواق            
د معدالت مردودية أكثر ارتفاعاً بكثير من القطاعات التي تقدم خـدمات نهائيـة   بالتالي في اإلنتاج تشه  
ية اقتـصاد وقد أكّدت هذا االستنتاج المقاربـات الماكرو      ). المياه والمياه المبتذلة  (للسكان فتزيد رفاههم    

  .المتوافرة
 معدالت مـردود     تظهر )MENA(ونالحظ أخيراً أن المشاريع في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا           

  .أدنى من المتوسط العالمي في جميع القطاعات باستثناء قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية
 في السياق ذاته معدالت مردود مشاريع استثمارية مختلفة في قطاع الطرقـات فـي               ٤٢ويقدم غرامليش 

  :في الكونغرس" مكتب الموازنة"الواليات المتّحدة، وفقا لمعطيات 
 الحقيقية للمردود على استثمار الطرقات ) بالنسب المئوية(المعدالت : 25 جدول

 المعدل االستثمار
  مشاريع المحافظة على وضع الطرقات الحالي 

  مشاريع جديدة في المدن
  تحسين أقسام ال تستوفي الحد األدنى من المعايير 

  مشاريع جديدة في الريف

٣٥  
١٥  
٥  

  منخفض

                                                 
41 Cecilia Briceno-Garmendia, Antonio Estache, Nemat Shafik" : ،خدمات البنى التحتية في الدول النامية، الدخول 

  .٢٠٠٤، كانون األول ٣٤٦٨ياسة، أعمال أبحاث سياسة البنك الدول رقم النوعية، التكاليف وإصالح الس
  .١١٩٦ – ١١٧٦ صفحة ١٩٩٤، أيلول Essayاستثمار البنى التحتية، مجلّة : ادوار غرامليش 42
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  سلبي  وق الحد األدنى من المعاييرتحسين أقسام تف
   ١٩٨٨ CBO، ١٩٩٤غرامليش : مصدر

يتبين بوضوح أن نفقات الصيانة هي األكثر مردودية، تليها المشاريع المدنية، ثم تأتي بعـدها ، مـع                  
  .مشاريع تحسين أوضاع الطرق القائمة أو فارق واسع، مشاريع المناطق الريفية

  مفاعيل العتبة ومفاعيل الشبكة : دالة اإلنتاجعدم التواصل في  ٥,٢,٣

إذا كان التأثير اإليجابي بشكل عام لنفقات التجهيزات على النمو أمر ال جدال فيه، فان تقديرات حجـم                  
  .هذا التأثير متباينة جداً

وبشكل أكثر (معدالت لمردود رأس المال العام  إلى المرجعيةAschauer٤٣توصلت دراسة أشاور 
، وفي بكل %)١٠٠وحتى % ٤٠(الفتة االرتفاع ) رأس المال العام إلى لمرونة اإلنتاج بالنسبةتحديداً 

 إلى وتوصلت عدة دراسات الحقة. األحوال أرفع بأشواط من معدالت مردود رأس المال الخاص
يعلّق غرامليش على ذلك بالقول إنه لو كان ذلك صحيحاً، لكنّا رأينا أصحاب . استنتاجات مشابهة

حتّى على مداخيل رأس (لرساميل الخاصة يتهافتون على دعوة الدولة لفرض المزيد من الضرائب ا
  !من أجل تنفيذ تجهيزات عامة) المال

  .أجريت دراسات أخرى مبنية على معطيات تشمل عدة بلدان وتوصلت على نتائج أقل إثارة
ن الفكرة التي تتمخض عـن كـل        ويبدو أ . شكلت هذه المفارقة موضع الكثير من الدراسات اإلحصائية       

أن إنتاجية التوظيف في رأس المال العام ال يمكن تقديرها انطالقاً من وظيفـة متماثلـة                 إلى   ذلك تشير 
  .ثمة مفاعيل تتصل بتخطي عتبة فاصلة. وبمعزل عن مستويات التجهيز واإلنتاج المحققة مسبقاً

واقعي تمت بلورتها بشكل محدد  أو يهذه الفكرة التي كانت قد وردت في نصوص كثيرة بشكٍل حدس
  :Arestoff et Hurlin٤٤في عمٍل حديث قام به الباحثان أرستوف وهرالن 

أن النتيجة األهم واألكثر رسوخا لعملنا تقول بأن العالقة بين اإلنتاج ومـدخالت القطـاعين الخـاص                 "
ـ  "تشهد ظواهر شديدة لما يجوز تسميته       ) ليست متواصلة إنما  (والعام   وبـصورة أكثـر    ".... ةقطع عتب

عندما يكـون   . تحديدا تظهر إنتاجية االستثمارات في البنى التحتية بصورة عامة بعض مفاعيل الشبكة           
مخزون البنى التحتية المتوافر منخفضاً جداً يكون لالستثمارات في هذا القطاع اإلنتاجية ذاتهـا التـي                

ل، عند توافر الحد األدنى من الشبكة، تـصبح         وفي المقاب . لالستثمارات األخرى في غير البنى التحتية     
وأخيراً، عند إنجاز الشبكة الرئيـسية،      . اإلنتاجية الحدية أعلى بنسبة كبيرة من إنتاجية بقية االستثمارات        

  .تعود إنتاجيتها الهامشية مشابهة إلنتاجية بقية االستثمارات
 في البنى التحتيـة بـصورة خاصـة    تخصص معظم االستثمارات العامة عموماً، واالستثمارات العامة 

وفي هذه الحالة، تكتسب هيكلية المخزون التجهيزات أهمية، ألن اإلنتاجيـة           ... بصورة، لبناء الشبكات  
. الحدية لوصلة معينة تتوقّف على الطاقة  االستيعابية وعلى النمط الشكلي لمجمل وصـالت الـشبكة               

مالي المخزون تقدير المـردود الحـدي الوسـطي         وعليه فإنه من الممكن أن يتيح استعمال قياسات إج        
للطرقات، في الماضي، لكن هذه التقديرات قد ال تكون مالئمة لتقدير المردود الحدي لطـرق إضـافية                 

  .تُنفذ حالياً
أهم النتائج المترتبة على إدخال هذا البعد الشبكي للبنى التحتية أن العالقة بين اإلنتاج ومخـزون رأس                 

وقد تتوقف على مستوى البنى التحتية المتوافرة حالياً، وعليه يجوز تمثيلهـا      ...  خطية المال العام ليست  
  ".العتبة"وفقا لنموذج 

                                                 
43 Aschauer) اإلنفاق العام مجدي ؟ مجلّة االقتصاد النقدي ) ١٩٨٩ ٢٠٠-١٧٧، ٢٣هل أن.  

44 Florence Arestoff et Christoph Hurlin" :٢٠٠٥  -" إنتاجية الرأس مال العام في الدول النامية  .  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٦ التنموي جالبرنام  التقرير الرئيسي
 

L0538-RPT-PM-02 REV.A   ٨٤/161 

فهي تفرض أن يكون االستثمار في البنى التحتية        . لهذه الخالصات تداعيات مهمة على صعيد السياسات      
بناء شبكة أخرى    إلى   توجيههإلتمام شبكة محددة، قبل     ) وبصورة شبه حصرية  (مخصصاً بصورة أولية    

وعلى سبيل المثال، في حال لم تكن شبكات المياه والصرف الصحي قد تم إنجازهـا،               . في قطاعٍ آخر  
 أو  يصبح من غير المنتج استثمار دوالرٍ واحد في شبكة بنى تحتية أخرى، مثـل شـبكات الطرقـات                 

فقط عندما تشرف   . جداً بصورة عامة  الخطوط الحديدية، ألن إنتاجية هذا الدوالر سوف تكون منخفضة          
ية، يصبح عنـده    قتصادشبكة توزيع المياه على االكتمال وتصبح متوفرة فعلياً لتغطية معظم الحاجة اال           

وبعبارة أخرى فإن الخالصات المذكورة تشكل حجة واضحة لصالح         . االستثمار في شبكة أخرى ممكناً    
  .، وال سيما في الدول الناميةتركّز االستثمارات في البنى التحتية قطاعياً

شبكتين من البنى التحتية مقارنةً بسائر شبكات البنـى          أو   وفي هذه السياق، يجب أعطاء األولوية لشبكة      
  ... ويجب أن تكرس غالبية االستثمارات لهذين القطاعين. التحتية األخرى

ة الخدمـة األساسـية     تتالقى فكرة تخصص االستثمارات في البنى التحتية المذكورة هنـا مـع فكـر             
، ففي معرض االلتزام بتأمين تعليم ابتدائي شامل، يصبح الهدف توفير التعلـيم االبتـدائي               :...المعممة

لجميع الطالب قبل توظيف األموال في التعليم الثانوي وباألحرى في النظام الجامعي الذي قد ال يفيـد                 
  ."إال أقلية من السكان

  العامة االستثماريةية للنفقات قتصادالدينامية اال ٣,٣
ي إلعادة اإلعمار، بصورة طبيعية، نحو نظريات       اقتصادية حول البعد الماكرو   قتصادتتجه التحليالت اال  

خسارة متراكمة في اإلنتاج وإلى تدمير جزء ملحوظ من عوامل اإلنتـاج             إلى   والحرب قد أدت  . اإلنتاج
  ).ن الناحية النوعية أيضاليس فقط من الناحية الكمية، بل م(أي رأس المال والعمل 

وتـدعمت هـذه   . كانت الفكرة السائدة تقول إن الدمار قد طال رأس المال أكثر نسبياً مما طال العمـل              
                الفكرة بالرهان على عودة المغتربين اللبنانيين الذين اكتسبوا من خالل خبرتهم في الخـارج مـؤهالت

وباتت إعـادة   . حاله وحسب، بل وأنه ازداد أيضا     عالية، مما يعني أن رأس المال البشري لم يبقَ على           
وكان يبدو مبرراً، من وجهـة      . تكوين رأس المال المادي تشكل بالتالي الهدف الرئيس إلعادة اإلعمار         

بـسبب المـردود الحـدي      ) على الطريقة األلمانيـة   (ي سريع   اقتصادالنظر هذه، الرهان على نهوض      
رالمرتفع الذي قد يجده رأس المال المستثم.  

دخل، المتدنيـة أصـال، تـشجع       الوكان يبدو في هذا السياق الفكري أيضا أن تخفيض الضرائب على            
  . االستثمار وعودة المغتربين في آن
الحياة الطبيعية، مع ما يعني ذلك على صعيد حرية تنقل البضائع            إلى   كان من البديهي أن مجرد العودة     

قفزة نوعية في اإلنتاج، وبالتحديد بالمقارنة مع العامين        لى   إ واألشخاص وتمديد مدة العمل، سوف يؤدي     
  . اللذين كانا من أكثر األعوام عنفا١٩٩٠ً و١٩٨٩

ال حاجة للتذكير بأن الوقائع قد كذّب لألسف هذا التحليل سواء على صعيد اإلنتاجية الـضعيفة لـرأس                  
ة بعـد الحـرب حتـى فاقـت         بصورة أوضح على صعيد اتساع حركة الهجر       أو   المال الذي استثُمر،  

  .مستوياتها خالل فترة الحرب) بالمتوسط سنوياً(

  المفاعيل العامة للنفقات االستثمارية ١,٣,٣

ويتم تقدير مخـزون    . ية يتم تناول مفهوم رأس المال بشكل إجمالي ومدمج        اقتصادفي المقاربة الماكرو  
وقابلة للتكميم بين اإلضافات    رأس المال أحياناً من خالل مقاربات نظرية تفترض وجود عالقات محددة            

يصعب، من ضمن هـذه المقاربـة،       . والتغيرات في اإلنتاج  ) خارج االهتالك والتجديد  (على االستثمار   
تمييز البنى التحتية بوضوح عن بقية أشكال رأس المال وليس مـن الـسهل ترجمـة هـذه المقاربـة                
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ى التحتية بعض األولوية ألنه يفترض أن       جل ما يمكن قوله إن للبن     . ية وتفصيلها قطاعياً  اقتصادالماكرو
  .تأثيرها على تحسين مردود بقية االستثمارات أقوى من التأثير العكسي

ية لالستثمارات العامة يتبين أنها معقدة، ويبين الرسم أدناه الخطـوط  قتصادإذا ُأمعن النظر بالمفاعيل اال  
  :العريضة لهذه المفاعيل

  لمفاعيل االقتصادية لالستثمارات العامةا: 10 رسم

التجهيز
والخدمات العامة

خسارات في 
االستهالك 

تسديد التكاليف 
مؤثرات على
اإلنتاجية

منافع في  
االستهالك 

مؤثرات على  
الدخل

توسيع السوق خفض التكاليف 

النمو االقتصادي 

األسر المؤسسات 

  
ويمكن تصنيفها في ثـالث     . بعض المعطيات المتصلة بالحس السليم تستحق التوقف عندها وتوضيحها        

  :فئات
  مفاعيل اإلنفاق االستثماري والتشغيلي على الطلب؛ 
 مفاعيل حاصل االستثمار؛ 
 .مفاعيل تغطية كلفة االستثمار والخدمة 

  ستثماري والتشغيلي على الطلبمفاعيل اإلنفاق اال ٢,٣,٣

المفاعيل المباشرة لإلنفاق االستثماري على شكل موجات دائرية متتابعة تتوسع عبـر             إلى   ينبغي النظر 
  . وتتالشى تدريجيا مع توسعهاقتصادمساحة اال

تنفيذ يأتي بدايةً التأثير األولي لإلنفاق على القيمة المضافة التي تُخلق خالل مراحل الدراسات وأعمال ال              
تقسيمه وفقاً ألنواع   : ية وفقاً لبنية نفقات المشروع    قتصادوالصيانة؛ يتوزع هذا التأثير على القطاعات اال      

 األنشطة التي يتضمنها ومن ثم حصة القيمة المضافة في كل من هذه األنشطة،
نتـاج الـسلع    يأتي بعد ذلك التأثير الثانوي لإلنفاق، وهو يتكون من تتابع عدة مستويات وفقا لسلـسة إ               

قيمة مضافة وواردات    إلى   يمر تقديره من خالل تقسيم كل فئة من مدخالت المستوى المعني          . المختلفة
وهذا ما يحصل من خالل قلـب مـصفوفة المـدخالت           (ومدخالت من المستوى التالي وهكذا دواليك       

) افة وواردات من قيمـة المـض    (التركيب النهائي للمدخالت     إلى   حتى الوصول ) قتصادوالمخرجات لال 
ية إلنتاج الـسلعة التـي اسـتهدفها اإلنفـاق          قتصادالتي تكون قد تولفت جميعها على مدار العملية اال        

  . االستثماري في إطار المشروع
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وهـو يـشمل    .  لإلنفاق االسـتثماري   التأثير المباشر يشكّل مجموع المفاعيل األولية والثانوية لإلنفاق       
ة الوسيطة التي يتطلبها تنفيذ المشروع ذاته، ويخلص فـي نهايـة            مفاعيل سلسلة االستهالكات الصناعي   

  .واردات وقيمة مضافة وهوامش تجارية: ثالثة مكونات إلى األمر
لإلنفاق االستثماري يستخدم من قبل     ) األولية والثانوية (إن تدفّق المداخيل الناجمة عن المفاعيل المباشرة        
وتخلق نفقات االستهالك واالستثمار هذه     . ض االستثمار األطراف المقيمين ألغراض االستهالك وألغرا    

وتدعى هذه المفاعيل   . ية الالحقة، قيماً مضافة وواردات وهكذا دواليك      قتصادبدورها، خالل الدورات اال   
  .لإلنفاق االستثماريغير المباشرة  أو المفاعيل المولّدةالتي تتالشى مع الوقت 

  تأثيرات االستثمار على اإلنتاج  ٣,٣,٣

الكهرباء والهاتف والمياه هـي     (خدمات تجارية    أو   إنتاج سلع  إلى   عض استثمارات البنية التحتية   تؤدي ب 
: إال أن تقدير اإلنتاج من قبل السوق قد يكون خاطئاً حتى في هذه الحالـة              ). النماذج التقليدية على ذلك   

             وهي (نتيجة دعم مستمر    هناك، بالطبع، الحاالت التي تباع فيها المنتجات بسعر أدنى من قيمتها، سواء
مثـل  (،أو نتيجة عدم تسديد بعض فئات المستهلكين ألثمـان الخـدمات المعنيـة              )حالة المياه في لبنان   

، لكن هنالك أيضا الحاالت التي تباع فيها الخدمات بسعر أعلى من قيمتهـا ألنّهـا تتـضمن                  )الكهرباء
  .تعكس وضع احتكار شديد أو ،)كالهاتف الخلوي(رسوماً 

  إنتاج سلع وخـدمات     إلى   فمعظم البنى التحتية تؤدي   . هذه الحاالت تبقى أبعد من أن تشكل القاعدة       لكن
من الممكن، للبعض منها، إجـراء حـساب غيـر          .). الصحة، والتربية، والطرقات، الخ   (غير تجارية   

مقـدرة  مباشر لقيمة إنتاجها وذلك من خالل نسبة استهالك ودخل متعادلين لألسر يـساويان القيمـة ال               
للخدمات المنتجة والمستهلكة بالمقارنة مع الخدمات التجارية المعادلة لها والمعروضة من قبل القطـاع              

 أو  من تجهيزات (لكن من البديهي في مثل هذه الحاالت أن أي فائض دائم في قدرات اإلنتاج               . الخاص
ية قتـصاد افية مـن الناحيـة اال     اإلنتاج الذي يتم استهالكه فعلياً يصبح خسارةً ص        إلى   بالنسبة) موظّفين
  ).كما هي الحال بالنسبة لجزء ال يستهان به من تجهيزات الصحة والتعليم(عمليات دعم  إلى ويتحول

من خصائص التجهيزات العامة أنهـا      . بالنسبة للحاالت األخرى فان عملية التنسيب تتسم بصعوبة أكبر        
تأخذها السوق باالعتبـار والتـي يـصعب القيـام          تتضمن قسماً واسعاً من المفاعيل الخارجية التي ال         

التجهيز المديني بكسب الوقت من خالل تسهيل التـنقالت وتمركـز            أو   تسمح أعمال الطرق  . بتنسيبها
األنشطة، لكنّها مثال تقليدي لالستحواذ على  المفاعيل الخارجية من خالل ارتفاع القيم العقارية التـي                

كما أنـه يـصعب تقـدير       .  التوزيع وزيادة التكاليف الناجمة عنها     تؤدي إليها ومن خالل مفاعيل إعادة     
ية الناتجة عن هذه المفاعيل الخارجية بصورة صحيحة دون األخذ بالحسبان األنظمة            قتصادالتأثيرات اال 

  .٤٥الضريبية والقوانين السارية المفعول
اسـتهالك  : تأثيرات ثانويـة    إلى من الواضح أن إنتاج واستهالك خدمات البنى التحتية يؤديان بدورهما         

وسيط ومن ثم خلق قيمة مضافة ودمج الواردات وفق سلسلة مشابهة لتلك التي تتحكم بمفاعيل اإلنفـاق                 
  .االستثماري

بـرأس  ) غالباً وليس دائمـاً   (وهي تتميز عن مفاعيل إنفاق على االستهالك إذ أنّه يمكن لها أن تندمج              
مقارنـة مـع     أو    المقـيم  قتصادإلنتاجية، سواء على مستوى اال    المال المنتج وأن تحدث تغييرات في ا      

  .بخفض شروط التنافسية وأحجام التبادل الخارجي أو برفع أما الخارج
ومن األخطاء الشائعة التبني الضمني للقول بأن عرض        . ليس من السهل تحليل مجموعة المفاعيل هذه      

بناء مطار وفنادق يجلـب الـسائحين؛ ويـصل    : الخدمة يخلق الطلب عليها، وبالتحديد من قبل الخارج   
خـدمات  "إن عـرض  . مطار أكبر يجلب سائحين أكثر: تبرير األحجام الفائضة  إلى   األمر بهذه المقولة  

                                                 
إن المثل الواضح في تحييد فوائد اإلنتاجية هي حالة إقتناص األرباح المتأتية من األعمال التجارية التي يقوم بها البعض على  45

  .أرصفة الطرقات مما يؤدي إلى تخفيض استخدام هذه الطرق وفائدتها االقتصادية
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ال يؤثّر، في الحقيقة، على اإلنتاجية إالّ بالقدر الذي تندمج فيه هـذه الخـدمات باإلنتـاج     " البنى التحتية 
و بالقدر الذي يؤدي هـذا      ) ية بهذا المعنى  اقتصادهادات الجامعية   ليست هجرة حملة الش   (بصورة فعلية   

الكلفة الفعلية للطاقة من جهة وارتفاع األعباء العقارية         (قتصادكلفة إنتاج حدية أدنى في اال      إلى   االندماج
دون أن تتسبب بمفاعيل خارجية سلبية تتـرجم        ) من جهة أخرى يشكّالن إعاقةً جدية لمجمل النشاطات       

تلـوث الميـاه الجوفيـة، األضـرار        (بأضرار تظهر في أمكنة أخرى       أو   م عاجالً بزيادة الكلفة   آجالً أ 
  .).الصحية، تخريب األراضي الزراعية، الخ

  مفاعيل تغطية كلفة االستثمار والخدمة العامة  ٤,٣,٣

االستثمارات العامة، سواء مـن خـالل مفاعيـل نفقـات            أو   عندما نقوم بتقدير فعالية إحدى الخدمات     
  . من خالل مفاعيل حاصل االستثمار، غالباً ما ننسى أن لهذه الخدمة ولهذا االستثمار كلفة أو الستثمارا

إذا كانت الكلفة تغطّى من خالل دفع المستهلكين ثمن السلعة، فالحالة ال تتعدى كونها حالة عاديـة، وال                  
  .يغير في األمر شيئاً كون المؤسسة المنتجة هي جزء من القطاع العام

أنّها مغطاة جزئيـاً فقـط مـن قبـل           أو   لكن الكلفة، في معظم الخدمات العامة، ليست مغطاة بالمطلق        
أن تأمينها يتم بقرار سياسـي       أو   .)الطرقات، العدل، الخ  (المستهلكين، سواء كانت الخدمة غير تجارية       

 أو  )بية والـصحة  التر(رمزي   أو   بمقابل محدود  أو   على أساس اعتبارها خدمة عامة تؤدى دون مقابل       
في جميع هذه الحاالت، على الدولـة أن        ). مثل المياه والنقل المشترك، والكهرباء    (أنها تستفيد من دعمٍ     

  .لكن صيغ االقتطاع ليست بسيطة. تمول االستثمار والخدمة من خالل اقتطاع إيرادات موازية
الضرائب العامـة،   : أنواع أساسية وهي تتضمن، بالنسبة للجزء غير المدفوع من قبل المستهلك، ثالثة           

األمومـة   أو   من نوع االشتراكات في صناديق المرض     (االقتطاع اإللزامي ذي الطبيعة شبه الضريبية       
  .، والدين)يجتماعفي الضمان اال

لكنّـه  . ية لالقتطاعات الضريبية وشبه الضريبية    جتماعية واال قتصادليس من السهل قياس التأثيرات اال     
  : تتبدل بحسب المؤشرات األساسية وهيمن الواضح أنّها 

وهو يؤثر بالطبع على عبء الضرائب المباشرة بحسب الشرائح وكذلك على (مستوى الدخل  
 ،)مستوى االستهالك وبنيته ومن ثم على عبء الضرائب غير المباشرة

تب، الروا: خاصةً وأن مختلف أنواع الدخل والثروة ليست مكلفة بالطريقة عينها(بنية الدخل  
 ،.)المهن الحرة، الفوائد، المداخيل من الخارج، الخ

المداخيل من األجور الدائمة هي الوحيدة عملياً في لبنان التي : شكل االقتطاع شبه الضريبي 
 ).يجتماعمن خالل الضمان اال(تتحمل عبئاً شبه ضريبي إضافي 

خيل المتوافرة، وبالتالي تخفيـضاً     ولكن، في جميع األحوال فان االقتطاع الضريبي يعني تخفيضاً للمدا         
ية، اإلنفاق العام ليس مبرراً إالّ      قتصادمن وجهة النظر اال   . لالستهالك، ولالدخار أيضا، إنما بدرجة أقل     

إذا خلقت مفاعيله منفعة أعلى من تلك التي كانت لتنتج عن استخدام األسـر للمـداخيل التـي جـرى                    
  .اقتطاعها منها

طريق االقتراض أكثر تعقيداً ألن االقتراض يعني أموراً كثيرة في آن واحد            تقدير مفاعيل التمويل عن     
: تمر هذه المفاعيل من خالل قنـاتين رئيـستين        . وتتبدل مفاعيله بشكٍل هائل وفقاً للعديد من المتغيرات       

  .وتسديد الفوائد، من جهة أخرى) ٢(حشد رأس المال من جهة، ) ١(

ديون  إلى وبالتحديد(ديون  إلى اإلنفاق العام أو م االستثمار العامما أن يترج: على مستوى رأس المال
اقتناء سندات دين عامة، يعتبرها حاملوها شكالً من  إلى حتى يتحول جزء من االدخار المتوافر) داخلية

في : لوال حصول اإلنفاق العام، فإن هذا االدخار كان يمكن استخدامه على نحو مختلف. أشكال الثروة
وبالتالي، . في االستثمارات في الخارج، وكان بوسعه أن يولّد مداخيل إضافية أو مارات المحلّيةاالستث
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فاالستثمار العام واالستثمار الخاص يصبحان على عالقة ببعضهما ألن إنتاجية األول يجب أن تكون 
تمويل خارجياً وكان في حال كان ال. ياًاقتصادأعلى من إنتاجية الثاني لكي يكون اإلنفاق العام مبرراً 

  .المذكورة أعاله" رأس المال"وروده مشروطا بمشروع لالستثمار، تضمحل مفاعيل 
إن مزيداً من االقتراض اليوم يعني زيادة للضرائب اعتباراً من اليوم وعلى نحو : على مستوى الفوائد
تغذّي هذه ).  تنخفض أبداً عملياًعلى األقل اسمياً ألن القيمة االسمية للدين العام ال(دائم، بصورة عامة، 

فأي مشروع ال يعود . الضرائب تدفّق تحويالت من المكلّفين لصالح المقرضين من أجل تسديد الفوائد
الذي يحققونه ) صافي من كلفة االهتالك(يمثل منفعة بالنسبة لمعظم المكلّفين، إالّ إذا كان معدل المردود 

  .على الدين العاممن هذا المشروع يفوق معدل الفائدة 
وهو يتعلّق بالسياسة النقدية المتبعة وبمستوى الدين       . يصبح مستوى الفوائد، إذاً، العامل الحاسم      

 . العام؛ ولبنان ليس في وضعٍ مريح بالنسبة لألمرين معاً
قد تطرأ على المدى الطويل حاالت عديدة تخّل بتدفّق تسديد الفوائد، وال سيما منهـا حـاالت                  

ضـريبة  "في الحالة األولى يسدد الـدين  مـن خـالل            . االت التخلّف عن التسديد   التضخّم وح 
التي يتحملها الدائنون بشكل عام، أي حاملو األصول ذات المردود االسمي الثابـت؛             " التضخّم

وفي الحالة الثانية يتكبد الكلفة حـاملو       . النتائج نفسها، إنّما بطريقة ألطف     إلى   ويؤدي طبع النقد  
ين العام، وإذا كان الدين من المصارف بشكل أساسي كما هو في لبنـان، يتكبـدها                سندات الد 

 .أصحاب الودائع المصرفية
 أو   الوطني بين أن يكون الدائنون محلّيين      قتصادتختلف إذاً حصيلة التكاليف والمنافع بالنسبة لال       

 . أن يكونوا من الخارج
بعملة أجنبية ألنه، في حال وقوع       أو   ة الوطنية الفارق كبير جداً أيضا فيما إذا كان الدين بالعمل         

هـذا  . أزمة صرف، يتأذى الدائنون بالعملة الوطنية أكثر بكثير من الدائنين بالعمالت األجنبية           
الحسابات (عدا عن االمتيازات المحتملة التي قد يتمتّع بها بعض الدائنين على حساب اآلخرين              

ها كما هي الحالة بما سمي بصورة غيـر دقيقـة           المحجوزة التي تجمد بعض اإليرادات لصالح     
 ).في لبنان" التسنيد"

ليست تأثيرات التمويل من خالل الدين مباشرة؛ ولكونها ممتدة في الزمن فهي تفرض أنـواع سـلوك                 
ارتقاب حصول   إلى   فمعدل التحيين المرتفع يشير   : مختلفة وفقاً لمعدالت التحيين التي يطبقها كل شخص       

وقد يكمن وراء ذلـك     . حقيقية واقعية ونهائية   إلى   وتحول الهجرة هذا التقدير النفسي    . تخلف عن سداد  
  .سبب مهم من أسباب هجرة اللبنانيين

 من خـالل    قتصادعلى اال ) لكنّها ليست بالضرورة ثانوية   (للضرائب والدين تأثيرات غير مباشرة أيضا       
  .األسعار

  الخدمة العامة والمفاعيل الخارجية   ٥,٣,٣

االسـتهالك مـن قبـل أحـد         أو   ل المفاعيل الخارجية في كل مرة يولّد فيها فعل اإلنتاج         نقول بحصو 
تؤثر على أطراف آخرين دون أن تشكل هذه النتائج جزءاً من نظام            ) إيجابية أو   سلبية(األطراف نتائج   

ر ليس للطرف الذي يـصد    . بدفعه أو   لألسعار، أي دون أن يقابلها بدل نقدي تقوم هذه األطراف بقبضه          
في حال كانت المفاعيـل     (ي الضرر   قتصادعنه التأثير الخارجي أية مصلحة في أن يأخذ في حسابه اال          

. التي تتـأتى عـن تـصرفه      ) في حالة كانت المفاعيل الخارجية إيجابية     (االستفادة   أو   )الخارجية سلبية 
 النفقات العامة على    من الواضح أن  . ية لنشاطه تختلف عن قيمتها الخاصة     جتماعوبالتالي فان القيمة اال   

  .معالجتها إلى تهدف أو التجهيزات ترتبط في غالب األحيان بمفاعيل خارجية، سواء كانت تولّدها
الخدمات "إن وجود المفاعيل الخارجية هو، بصورة عامة، أحد األسباب الرئيسة لتدخل الدولة في تقديم               

المنـضوين فـي هيئـات      من األشخاص غيروكلّما طالت المفاعيل الخارجية هذه عدداً أكبر". العامة
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نقطـة   إلـى     باإلمكان التوصل، عن طريق المفاوضات بينهم،      همنظّمة، كلما كان من الوهم التصور أن      
تبقى تكاليف التعامـل وفقـا      . فضلى إلنتاج الخدمات وتسعيرها تأخذ هذه المفاعيل الخارجية بالحسبان        

  .مرتفعة جداً )Ronald Coase(رونالد كوز لنظرية 
لكنه إذا كانت أهمية المفاعيل الخارجية غير قابلة للجدل، فان تقدير قيمتهـا وحجمهـا لـيس بـاألمر                   

  .٤٦السهل
األعـراف   أو   األنظمـة  أو   يتم تجاهلها الظاهرات الخارجية عملياً في لبنان سواء على صعيد القوانين          

  .السارية المفعول
ذات المفاعيل الخارجيـة اإليجابيـة      (الطرقات  : كرثمة مثاالن بارزان للمفاعيل الخارجية يستحقان الذ      

  ).ذات المفاعيل الخارجية السلبية(والنفايات الصلبة ) بالنسبة للمقيمين على جوانبها
 أو  سواء من خالل معدالت االستثمار المرتفعة في المناطق المنظمـة         (تعتبر األنظمة السارية المفعول     

أن مجمل األراضي قابلة للبنـاء      ) ة من اإلعفاءات الخاصة   من خالل األشكال المختلف    أو   غير المنظمة، 
ويكفي في هذا الصدد أن تنفّذ بنية تحتية من الطرقات كي تتحقّـق إمكانيـة البنـاء                 . مـن حيث المبدأ  

ويـصبح مـن    . المحتملة لمجمل األراضي وأن تجري عمليات فرز واسعة فـي المنطقـة المحيطـة             
.  إذا كان عدد المقيمين كافياً لممارسة الضغوطات الـضرورية         المفروض أن تليها بقية الشبكات حكماً     

 إلـى   بولفارات ويؤدي التوسع الدائم    إلى   حينئذ سوف تكتظ الطرقات بالحركة وتتحول األوتوسترادات      
ال وجود أليـة    . ارتفاع كلفة الخدمات وإلى نخر المجاالت الطبيعية والزراعية باألبنية المتناثرة ضمنها          

عادة فائض القيمة، ال بل أن عدداً كبيراً من مشاريع الطرق يجد تبريره عمليـاً بتـأثيره    آلية فاعلة الست  
  .على رفع أسعار األمالك العقارية

وقد أصبح ارتباك السلطات في اختيار مواقـع        . تقدم النفايات الصلبة، في السياق عينه، نموذجاً مقلوباً       
مثـال  (بات النفايات العشوائية أحياناً في وسط المـدن         تتمركز مك . لمكبات النفايات العامة أمراً معروفاً    

الضرر الناجم عن هذه الحال ال يجري التعويض عنه، ويصعب تصور أن          ). صيدا فاقع في هذا المجال    
غياب  إلى   الحلول، بالنظر  إلى   مستوى األقضية سوف يوصل    إلى   نقل المسؤولية من المستوى الوطني    
  .ؤ على هذا المستوى من اإلدارةالجهة الصالحة التخاذ القرار الكف

  مفاعيل إعادة التوزيع، المساواة والفعالية ٦,٣,٣

فالخدمة العامة تعبر عن التـضامن بـين أعـضاء          . ال ينفصل مفهوم الخدمة العامة عن مفهوم العدالة       
ويقع هم المساواة في أساس الوظيفة الثالثة من الوظائف الرئيـسية للدولـة، وهـي إعـادة                 . الجماعة
  .التوزيع

تكمن المسألة في أنّه يصعب، بكل أسف، التوفيق بين العدالة والفعالية، على الرغم من مشروعية كـل                 
ية، واألعمـال   قتصادخسائر في الفعالية اال    إلى   مزيد من العدالة قد تؤدي     إلى   فاألعمال الرامية . منهما
وإذا كانـت   . ة توزيع المـداخيل   عدال إلى   نتائج تراجعية بالنسبة   إلى   فعالية أفضل قد تؤدي    إلى   الرامية

  .العدالة يعبر عنها بالحصص النسبية فإن الفعالية يعبر عنها بحجم اإلنتاج اإلجمالي
عكـسها؛   إلـى    المزيد من العدالة قد ال تؤدي إليها، بل قد تؤدي          إلى   وما هو أدهى أن األعمال الرامية     

  .ل من حيث العدالةومجرد زيادة التقديمات العامة ال يعني دائماً أداء أفض
بعـض تـدفقات     إلى   جزء أساسي منها، بأن الناس أشد حساسية بالنسبة        أو   يمكن تفسير هذه المفارقة،   

 المترتبة على الضرائب غير     االقتطاعاتفهم ال يقيسون، مثالً، حجم      . إعادة التوزيع مقارنة مع غيرها    
مقابل ذلك هم حساسون    ). وع االحتكار الضريبة على القيمة المضافة، الجمارك، الرسوم وري      (المباشرة  

  .على العناية االستشفائية المجانية أو المترتبة على التعليم العام" يات الفرص المتاحةاقتصاد"حيال 
                                                 

البنك "  حالة لبنان وتونس–كلفة التدهور البيئي : "ماريا صراف، بيورم الرسن ومروان عويجان: ظهر حديثاً أول عمل مهم 46
 . ٢٠٠٤، حزيران ٩٧ سلسلة اقتصاديات البيئة، رقم –الدولي 
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مثلي التعليم واالستشفاء، نالحظ أن األمر في الحالة الثانية يتعلق باألسـاس             إلى   وإذا نظرنا عن قرب   
ي بدل الخدمات التي تؤديها المستشفيات الخاصة؛ وهي المستشفيات         عجتماالضمان اال  أو   بتسديد الدولة 

، وحتى إذا أسباب الراحة بحسب الدرجات، فالعناية الطبية يفترض أن تبقى            "األغنياء"نفسها التي يؤمها    
في الحالة األولى أي التربية فـإن        أما   .ذاتها، أي أن الفرق في النوعية ال يطاول سوى هوامش الخدمة          

فأرباب األسر الذين يستفيدون من مساعدات  . هكذا يبدو على األقل    أو   ق في النوعية فرق جوهري،    الفر
يعتبرون أنّهم يحصلون على امتياز أكبر بكثيـر مـن    ) وال سيما الموظفون في الخدمة العامة     (مدرسية  

ـ     . المدارس الرسمية  إلى   مجرد تمكنهم من إرسال أوالدهم مجاناً      ذا الـسلوك   من المفترض أن يسمح ه
  .بتقدير مستوى المنفعة التي يشعر بها األهل مقابل مختلف أنظمة التعليم المتوفرة

نالحظ من خالل هذين المثلين أن مسألة النوعية مكون أساسي في عملية إعادة التوزيع وأن مفاعيلهـا                 
ول األوروبية هي   يظهر مثال أن األسر ذات المداخيل المتوسطة والمرتفعة في الد         . تبرز على نحو معقد   

زيارات المتاحف، والمكتبـات وكـذلك الجامعـات        (ية والثقافية   جتماعاألكثر استفادة من الخدمات اال    
  ).والمعاهد العليا العامة المرموقة

ونالحظ أيضا من خالل هذين المثلين أن آلية إعادة التوزيع ليست تعمل من الفئات ذات الدخل المرتفع                 
من هم   إلى   من الراشدين :  الضعيف لكنّها تتضمن أيضا عنصراً عابراً لألجيال       باتجاه الفئات ذات الدخل   

من هم أكبر سناً بالنسبة للصحة ألن قـسماً كبيـراً مـن              إلى   أصغر سناً بالنسبة للتعليم ومن الراشدين     
. التي تنفق على الشخص طيلة حياته تتم في الـسنة األخيـرة منهـا             ) حوالي النصف (النفقات الصحية   

  .هم بالتالي مدى التأثير الذي قد تحدثه التغييرات الديموغرافيةونف
فموجودات الجيل القادم تخـضع     . من بين اإلشكال األكثر قدرة في إعادة التوزيع بين األجيال هو الدين           

  .لالقتطاع الضريبي لصالح المقيمين الذي يعيشون اليوم
وفقـاً لبعـدي    ) الضرائب والتقديمات : بوجهتيه معاً ( المفاعيل التوزيعية للنظام اللبناني      ٤٧لم تتم دراسة  

ولكن يبدو ممكنا التقدم بمقولـة      ). سن رب العائلة والبنية العائلية    (والسن  ) مستوياتها وبنيتها (المداخيل  
التكاليف المترتبة على هذا النظام، والمعبر عنها بالنسبة المئوية من الدخل تشكل منحنـى              / أن المنافع   

فتكون شرائح الـدخل المتوسـطة واألسـر        :  على محور المداخيل وعلى محور العمر      Uعلى الشكل   
الصغيرة السن التي لديها القليل من األطفال هي التي تمول شرائح الدخل المتدنية واألسر المتقدمة في                

ه اآلليـة   أو التي لديها عدد مرتفع من األوالد، بينما تبقى األسر األكثر غنى قليلة التـأثر بهـذ                /السن و 
  .بمجملها

:  اللبناني والمالية العامة اللبنانيـة     قتصادتشابك عوامل عديدة تحدد مواصفات اال      إلى   يعود هذا المشهد  
حصةٌ مرتفعة للغاية من الموارد المالية الواردة من الخارج ومـن عائـدات الفوائـد، تركّـز شـديد                   

باشرة واألجور، مستوى غير اعتيادي     للموجودات المالية، نظام ضريبي يرتكز على الضرائب غير الم        
  ... من الدين العام، بنية للنفقات تتضمن حجما توزيعيا كبيرا، خدمات عامة ذات نوعية سيئة

مـن  (يتطلّب التقويم العقالني لفعالية التدخّل العام، من جهة، تحديد أهداف سياسة إعادة التوزيع العامة               
بدون ). بما في ذلك الدين العام    ( تأثير النظام الضريبي القائم      ، ومن جهة أخرى، معرفة    )من وباتجاه من  

  .نتائج تختلف كليا عن تلك التي تكون منشودة إلى ذلك وحتى مع أفضل النوايا يمكن الوصول

  الدينامية المجالية لنفقات االستثمار وأشكال العمران  ٤,٣
          صغير، والمسافة بين بيروت وأقصى نقطة حدودية ال تتعد كلم، وال يـصلح للـسكن       ١٥٠ى  لبنان بلد 

تتحكم تضاريس األرض بقدر كبير جداً بمحاور االتصاالت وأشكال العمران          . سوى جزء من أراضيه   

                                                 
  . تلفة قياس مدى هذه المفاعيل المخACSيجب أن تتيح نتائج حملة التحقيق الحالية التي قامت بها  47
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تلوث (تخلق مورفولوجية البلد وجيولوجيته مناظر طبيعية متنوعة وتولّد مخاطر طبيعية بالغة            . وتوسعه
  ...).لتربةالمياه الجوفية ومجاري المياه، التصحر وانزالقات ا

كان من المتوقع، في ظل هذه الظروف، أن تأتي في المرتبة األولى اعتبارات المحافظة على األراضي                
يـة  جتماعلكن ذلك لم يحدث، والمعطيـات اال   . يات المناطقية قتصادوأن يتم التخفيف من التمايز بين اال      

لـذلك ينبغـي    . ال الوطني قائمة  السياسية تزيد حدة العصبيات المناطقية، وما زالت مخاطر تفتت المج         
  .ايالء انتباه خاص للبعد المجالي للنفقات العامة

  المقومات والمخاطر المناطقية  ١,٤,٣

تحديد المناطق المتمايزة في ما بينهـا مـن حيـث مقوماتهـا              إلى   تقود الخصائص الطبيعية لألرض   
زات األرضية والفيـضانات    اله(ومن حيث المخاطر التي تحيط بها       ...) الزراعية والطبيعية والتراثية  (

  ).والتلوث وعدم ثبات التربة، الخ
ولكـن هـذه    . هذه الخصائص غير خاضعة للتبديل من قبل اإلنسان،على األقـل بتكـاليف معقولـة             

. إهمال مخاطرهـا   أو   الخصائص، على العكس، يسهل تجاهلها، أي إلحاق الضرر بالمقومات المناطقية         
  . تعوض في أكثر األحيانوفي كلتا الحالتين، فإن األضرار ال

كان من المفترض، نظراً لضيق رقعة البالد وتنوعها وهشاشتها أن يتم إيالء اهتمام متعاظم لهذه 
وقد اهتمت الخطة الشاملة لترتيب . لكن لألسف لم يحصل شيء من هذا القبيل حتى اليوم. االعتبارات

  : دقيقة بشأنهابهذه المسألة وقدمت اقتراحات) SDATL(األراضي في لبنان 
ينبغي أن يأخذ اختيار مواقع التجهيزات والرسم التخطيطي للشبكات باالعتبـار خـصائص المنـاطق               

  الطبيعية، ومقوماتها ومخاطرها؛
الشواطئ والوديان والغابات والجبـال العاليـة واألنهـر         (تشكل المحافظة على المحيط وعلى الموارد       

 .حين تتردى حالتها وظيفة دائمة للدولةوإعادة ترميمها ) والمياه الجوفية، الخ

  االستجابة للطلب أو تلبية الحاجات المشروعة ٢,٤,٣

لكـي يـصبح    . يفترض منطق الخدمة العامة االعتراف بمشروعية الحاجات ومن ثم بضرورة تلبيتها          
هـذا  و. بدقة" الحاجات المشروعة "ممكنا االحترام الفعلي لهذا االلتزام بالخدمة العامة، ينبغي تحديد هذه           

  .قوانين الطلب إلى يعني، فيما يتخطى حد الحاجات المشروعة، العودة
وإذا كـان ذلـك     . تتم بصورة عامة على أساسٍ مجالي     " الحاجات المشروعة "نالحظ أن المطالبة بتلبية     

وإذا كان ذلـك مفهومـاً أيـضا        . مفهوماً في بلدان شاسعة األراضي، فان السبب في لبنان غير واضح          
فان األسـباب   ) المياه والصرف الصحي والمدارس االبتدائية    (لتجهيزات ذات الطبيعة المحلية     بالنسبة ل 

  .المرافئ أو تصبح أقّل وضوحاً عندما يتعلّق األمر بتجهيزات أكبر كالجامعات
عندما يطالب السياسيون بتنفيذ التجهيزات في منطقتهم فإن كلمـة المنطقـة تعنـي بـالطبع دائـرتهم                  

. ونظراً لعدم استقرار القوانين االنتخابية في لبنان، يبقى القضاء الوحدة السياسية األسـاس            . االنتخابية
  .وهذا أمر طبيعي

  :التجهيزات إلى أما األمر غير الطبيعي فهو اعتماد مقياس القضاء لتقدير الفقر ودرجات الحاجة
  .يدقتصاي واالجتماعفاألقضية ال تتطابق مع المناطق الوظيفية بالمعنى اال 
للفقر في الوسط الريفي كمـا فـي الوسـط          " الجيوب المحلية "مقياس األقضية كبير جداً لتقدير       

 .المديني
  .للحاجات على مستوى القضاء يأخذ فوراً طابعاً سياسياً أو إن أي تقدير للتجهيزات 
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نقطة " لفقرجيوب ا "ي لتحديد   جتماعي واال قتصادوفي هذا السياق يشكّل العمل الذي قام به الصندوق اال         
  .انطالق حكيمة ومفيدة

يبقى أن المقارنة الجامدة المبنية على درجة إشباع الحاجات في كل منطقة سواء وفق المعايير التي يتم                 
  :على أساس ترتيبٍ بسيط لألقضية، تبقى مقاربة قاصرة أو استنتاجها من المقارنات الدولية

يث يفترض بكل منطقـة أن تـشبه األخـرى          ترسيمة موحدة للتنمية بح    إلى   فهي تستند ضمنياً   
  .     وضع تستغني فيه كل منطقة عن المناطق األخرى إلى وصوال، في النهاية،

آخر، وهذا أمر غير منطقـي ومنـاف         إلى   وهي تفترض جمود الناس وعدم انتقالهم من مكان        
 . لفكرة التنمية بذاتها

، فهي تتجاهـل اعتبـارات كلفـة        "طةالمعدالت المتوس "من خالل تعميمها لمقاربة قائمة على        
 أو  بشبكة مياه الشرب   أو   هل يتوجب تطبيق حق االتصال بالشبكة الكهربائية      : واضحة وبديهية 

الصرف الصحي لألبنية المعزولة والقائمة في مناطق صعبة ونائية بالشروط عينها التي تطبق             
 على التجمعات السكنية ومحيطها ؟

 البسيطة لتعويض الفوارق وإقامة التـوازن تـصطدم بمجموعـة مـن             عالوة على ذلك فإن الحسابات    
  :من المسائل الصعبة أو االلتباسات

هل المطلوب أن تتساوى قيمة النفقات للفرد من السكان، أم يجب استخدام النفقات للمساواة بين                
  ية للسكان ؟قتصادالفرص اال

التجهيزات قد يختلـف اختالفـاً      عن أي سكان يدور الكالم والكل يعرف أن مقياس تأثير أحد             
 ؟ ) مفاعيل الشبكة(كبيراً عن مقياس تأثير تجهيز آخر 

 لماذا يركّز الجدل على النفقات االستثمارية مع تجاهل األشكال األخرى للنفقات العامـة ؟  
حتى على صعيد نفقات التجهيزات لماذا يتم تركيز النقاش حول مجلـس اإلنمـاء واإلعمـار                 

 صندوق المهجرين؟ أو  األخرى مثل مجلس الجنوبوتجاهل الهيئات

  هيكلة المجال، واألعمال ذات التأثير المؤجل على العرض والطلب  ٣,٤,٣

فيما يتخطـى التجهيـزات والـشبكات ذات        (ال يمكن تفسير تحديد مواقع التجهيزات وهندسة الشبكات         
ية اقتصاد من خيارات فنية و    بل هي تنطلق  . من خالل تلبية الحاجات المموضعة مجالياً     ) الطابع المحلّي 

وتترك، بالمقابل، أثرها في إعادة هيكلة المحيط، أي في توزيع أماكن إقامة الناس             ) نظراً لكلفتها الهائلة  (
  .ونشاطهم

حشد نسبة متزايدة من البشر على مساحة محدودة جداً مـن           : شكل التمدن السمة الغالبة للقرون األخيرة     
  .األرض في كل بلد

 ليس الموضوع مواجهة هذا المنحـى،      . ع هذه ترجمة للتخصص المتعاظم في تقسيم العمل       ظاهرة التجم
بل . يةقتصادألن اآللية المزدوجة لتخصص النشاط ولتوسيع األسواق تشكل المحرك الرئيسي للتنمية اال           

ومـع  ) وهي متمايزة بـشدة   (الموضوع يتعلق بتوجيهها كي تتوافق مع الخصائص الطبيعية لألراضي          
 أو  بأقل من التالحم السياسي وقد ترضى بـأكثر        أو   التي قد ترغب بأكثر   (يارات المجتمعية للبلدان    الخ

حتّى رفاه سكان المناطق الريفية يتعلّق بصورة أساسية بحيوية المدينـة           ). يةجتماعبأقل من الفوارق اال   
  .التي تشكل قطب منطقتهم

عملية التوجيه هـذه، وهـي      في  عب دوراً حاسماً     التجهيزات الكبرى والشبكات الرئيسية تل     والواقع أن 
  ".هيكلة المجال"تشكل أدوات 

تـشكل ظـاهرة    . تكمن ميزتها في التأثير في الوقت ذاته على عرض النشاطات وعلى طلب الخدمات            
فتركيز النشاطات يستدعي تركيز اإلسكان     : التجمع، إذاً، إحدى الحاالت األكثر وضوحاً للسببية الدائرية       
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 وفي الحقيقة، نشهد في هذه الظواهر مفاعيـل        . ٤٨ تركيز اإلسكان يخلق بدوره تركيزاً للنشاطات      كما أن
ثمة فروقات صـغيرة فـي األوضـاع عنـد       . التي تنطلق بعد تخطيها السببية المتّصلة     " العتبة"ظاهرة  
  .فروقات صغيرة في األفعال يمكن لها أن تولّد ظاهرة تراكمية تتطور ذاتياً أو المنطلق

مناطق  إلى بتقسيم لبنان) SDATL(ه الروحية قامت الخطة الشاملة لترتيب األراضي في لبنان بهذ
بيروت، ومراكز األقطاب المناطقية، : جذب مدينية واقترحت هيكلية تنظيم مدينية على ثالثة مستويات

  .والمدن الثانوية مراكز المناطق المتجانسة
تشغيلي فـي منطقـة    أو  أنها فرص لتثبيت إنفاق تجهيزيمشاريع التجهيزات على إلى   وغالباً ما ينظر  

ولو كان الهدف إعادة توزيع، وهو أمر مشروع، تبقى         .  رؤية قصيرة النظر   إنها. معينة لكي تستفيد منه   
نفقات إضافية ودون تشييد تجهيزات ال فائـدة         إلى   ثمة أساليب أكثر فعالية لتحقيقه دون أن يؤدي ذلك        

باستثناء التجهيزات ذات الطـابع     ( لكن هذه المقاربة تتجاهل أن التأثير الجوهري         .قليلة الفائدة  أو   منها
  .ال يرتبط بهذا اإلنفاق إنّما بتعديل المعايير المناطقية لمضاعفات اإلنفاق) المحلّي

  : المناطقيقتصادنوعين من التأثيرات الكبرى على صعيد اال إلى يمكن التعرف

 إلى ا والتي، بسبب تركز السكّان والنشاطات، تؤدي، التي سبق ذكرهمفاعيل التجمع 
توسيع ملحوظ لسوق العمل بما يسمح بتقليص احتماالت البطالة بالنسبة للعمال الذين 

هذا دون . يتمتعون بمؤهالت خاصة وبتقليل مخاطر نقص العمال بالنسبة للمؤسسات
يد المؤسسات، الخ األخذ بعين االعتبار المفاعيل الخارجية المختلفة وخصائص عناق

أصبحت المدن في العالم في حالة تنافس متزايدة فيما بينها وفق مقاسات تتخطى (
 ).مقاسات البلدان بكثير

 التي، من خالل تركيز سوق السلع والخدمات ضمن منطقة في قطب مفاعيل الدمج، 
واحد، تبرر بروز عرضٍ متزايد انطالقا من هذا القطب، مما يؤدي، على صعيد 

ويؤدي حينئذ حجم الموارد ذاته في . ارتفاع مضاعف النفقات في المنطقة إلى نطقة،الم
وهذا الوضع هو عكس وضع مزرعة منعزلة (ثروة أكبر بكثير  إلى المنطقة المعنية

وضع منطقة يبيت فيها العمال وينتقلون منها يوميا  أو حيث ينفق كل الدخل خارجها
  ).للعمل خارجها

تجمع والدمج على إعادة توزيع للثروة المتاحة من ضمن لعبة يكـون مجموعهـا              ال تقتصر مفاعيل ال   
  .صفراً

  تخصيص األرباح والتكاليف الجماعية ٤,٤,٣

ية المتداخلة مع آليات التمدن شديدة التعقيد، وال ينطبق عليها منطـق الـسوق إال               قتصادإن اآلليات اال  
وفـي  . الخارجية، السلبية واإليجابية منهـا    فهي تتضمن بصورة مكثفة تأثيرات المفاعيل       . بشكل جزئي 

  .يين الكالسيكيينقتصادهذا بالذات تكمن مبررات العمل التخطيطي والترتيبي، في نظر اال
يرتبط تقدير هذه اآلليات مباشرةً بالمسألة العامة لكيفية توزيع التكاليف واألرباح الناتجة عن التجهيزات              

  .الجماعية وعن البنى التحتية العامة
د تتعدى تأثيرات هذه المفاعيل الخارجية إطار عمليات التمدن ونماذجها لتصبح عامالً محـدداً علـى                ق

  . في مجملهماقتصادصعيد المجتمع واال

                                                 
، صفحة ١٩٩١، حزيران ٣ رقم ٩٩زيادة العائدات والجغرافية االقتصادية، مجلّة االقتصاد السياسي، الجزء : "بول كروغمان 48

٤٩٩ – ٤٨٣. 
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) إيجابـاً  أو   سواء جرى تقـديره سـلباً     (ي  جتماعي واال قتصادوغالباً ما يتركز االنتباه على التأثير اال      
 اهرة في حين أن التدفقات الناجمة عن تخصيص المفاعيل الخارجيـة          لألعباء ولعمليات الدعم العام الظ    

  .عن وضع اليد عليها قد تكون أكبر منها بكثيرأو 
  .والعقار هو في الواقع الممر الرئيس لهذه التدفقات

لضرائب عقاريـة، وحتـى النـصوص        أو   ومن الالفت أن ال وجود في لبنان لسياسة عقارية واضحة         
  .ية القديمة المتصلة باألمر، لم تعد تطبقالقانون أو التشريعية

  المكانة الملتبسة للعقار في فترة إعادة اإلعمار  ٥,٤,٣

فهـذه  .  يمر في طور إعـادة اإلعمـار       اقتصادإن اعتماد سياسة عقارية معينة يشكّل خياراً حاسماً في          
  :ايا مختلفةالعقار من زو إلى السياسة يتوجب عليها أن توازي بين مصالح وأولويات متنافرة تنظر

ليس للملكية العقارية، مهما كانت : العقار بصفته نتيجة ألعمال التجهيز والترتيب 
ترتبط . لوجهة استعمالها المأمول بها أو خاصة، قيمة إالّ وفقاً لوجهة استعمالها الراهنة
كما ترتبط بجزء . ية إلشغال المجالجتماعوجهات االستعمال هذه مباشرةً بالصيغة اال

منها، بالتجهيزات العامة المنفّذة، على وجه العموم، وبتلك المنفّذة في محيط كل كبيرٍ 
 . لخدمته، على وجه الخصوص أو عقار

إن العقار هو، قبل كل شيء، مدخل مقرَِر في : العقار بصفته مدخالً حاسماً في اإلنتاج 
التأثير : تاجيؤثر مستوى األسعار العقارية بشكل مزدوج على تكاليف اإلن. اإلنتاج

 األراضي الصناعية أو ثمن األراضي الزراعية(المباشر لثمن الحصول على األرض 
ثمن (والتأثير غير المباشر من خالل ارتفاع الهوامش التجارية ) بدل إيجارهاأو 

من خالل كلفة (واألجور ) األماكن ذات وجهة االستعمال التجاري وبدالت إيجارها
ر أيضا على كلفة السلع والخدمات غير التجارية من خالل كما يؤث). السكن بالتحديد
من المبرر، إذاً، في بلد في طور . ات ألغراض التجهيزات العامةستمالكرفع كلفة اال

إعادة اإلعمار ومعرض الختالالت في مبادالته مع الخارج ولتوترات على صعيد 
 .وى محدودالمداخيل الحقيقية لسكانه أن يحافظ على قيم عقارية عند مست

يقدم ارتفاع األسعار : العقار بصفته عامل إعادة توزيع للثروة وعامل جلب للرساميل 
فهو يسمح بزيادة الثروة الترسملية لدى األسر : العقارية منافع أكيدة في مقابل ما سبق

مما يتيح لها التعاقد على االستدانه أكبر من المصارف، وهو يسمح، في حال توفّر 
 .البلد إلى لى العقارات، بزيادة تدفقات الرساميلطلب خارجي ع

وأتـت اإلجـراءات الـضريبية      . في الواقع العملي، اختار لبنان بعد الحرب التوجه األخير بوضـوح          
  .والقانونية المتبعة لتدفع كلها في هذا االتجاه بالذات

  مثال التمدين من خالل نخر المحيط ٦,٤,٣

لعقاري في تعميم الحق بالتشييد على مجمل األراضي بنتيجة         تبرز الصورة األكثر وضوحاً لهذا الخيار ا      
وكانت نتيجته توسع التمدن من خالل نخر المجاالت على طـول محـاور             .  من قانون البناء   ١٧المادة  

  . الطرق، وما نشهد من تركيز مواكب على بناء الطرقات نفسها
  .يظهر الرسم البياني المبسط أدناه مسألة أشكال التمدن 
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 يدينعمران المالنمط المتراص والنمط الشبكي لل: 11 رسم

Schém a co mpact 

Schém a réticu lé 

  
 

يتضمن بلدتين ومحور اتصاالت واحد،     ) الممثل باللون األصفر على الرسم    (اذا انطلقنا من وضع أولي      
  :يمكننا أن نواجه نمطين من التطور

منطقة ملتفـة حـول التجمـع       تتولى كل بلدة تجهيز وإحياء      ). باللون األخضر : (راصنمطٌ مت  
تقوية إالّ المتصاص زيادة حركـة الـسير بـين           إلى   القائم، والمحور الذي يجتازها ال يحتاج     

  البلدتين،
يستعمل المحور القائم كشريان إنماء للتمدين، فيتطور       ): باللون الترابي على الرسم   (نمطٌ شبكي    

وتزداد حركة السير بـسبب     . على نحو شبكي بحسب عمليات الفرز التي تتشعب عن المحور         
 .شريانٍ داخلي ضمن التجمع الجديد الناشئ إلى تحول المحور

لكنّه يسفر عـن    . ال يتطلّب الشكل الثاني تجهيز مناطق محددة وال يحصر البناء في المناطق المجهزة            
 بنـاء محـور    أو   آجال توسيع المحور العرضي    أو   أطوال إجمالية أكبر بكثير للشبكات ويتطلّب عاجال      

أال أنه يعفي من ضـرورة التفكيـر        . جديد موازٍ، وبالتالي فهو يستهلك كميات أكبر بكثير من المجال         
بالضرائب العقارية ألن تقييد معدل االستثمار دون آلية ضريبية إلعادة توزيع المنافع واألعبـاء تفـتح                

  . المجال أمام التعديات
ي يمثل واقع التمدين في لبنان وهو الذي يولد االنطباع          يتّضح بين هذين النمطين أن النمط الثاني هو الذ        

  .المصطنع بندرة المجال

  بل والعقاري أيضاال فائض اإلنتاج اإلنشائي  ٧,٤,٣

االستثمار اإلنشائي استثمار مدعوم، في الواقع، وذلك بفعل تحرير الحق بالبناء من القيود وتعميم الحق               
لذا بوسـعنا   . وغياب الضريبة العقارية  ) فّذت بشكٍل متأخر  حتى ولو ن  " (مجاناً"باالستفادة من التجهيزات    

  .أن نفهم أسباب فائض اإلنتاج الكثيف الذي شهده القطاع العقاري خالل التسعينات في لبنان
  .جمود استثمارات كبيرة بمليارات الدوالرات تحتاج وقتاً طويالً الستعادتها إلى وقد أدى ذلك

فائض في إنتاج العقارات     إلى    المساحات المبنية فحسب بل تعدى ذلك      لكن فائض اإلنتاج لم يتوقّف عند     
  . المدينية وهذا ما يمكن مالحظته في أعمال الردم في وسط بيروت وعلى طول الساحل الشمالي

  .وقد خلقت أعمال التطوير هذه طلباً متزايداً على المقالع التي تساهم في فساد البيئة

النمط المتراص 

 النمط الشبكي

النمط المتراص 
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ذبته السياسة المدينية المتبعة خسارة المـوارد الطبيعيـة وتجميـد           هل يعوض فائض الرساميل الذي ج     
  .الرساميل وزيادة التكاليف ؟ ال يسعنا إالّ أن نشكك في األمر

  خالصات من أجل لبنان ٥,٣

  يةقتصاداالعتبارات اال ١,٥,٣

والمفاعيـل  )  وما يليه  ٢,٢مراجعة الفصل   " (ي اللبناني قتصادالنموذج اال "بعد أن تم تظهير مواصفات      
في إطار هذا النموذج، من المفيد أن تُـستخلص   )  وما يليه  ٢,٣مراجعة الفصل   (صة للنفقات العامة    الخا

ية والمجالية لالستثمار العام بعض الخالصـات       قتصادمن االستعراض المنهجي والنظري للمفاعيل اال     
  .التي تنطبق على الحالة في لبنان

وغيـر  ) إنتاج محلّي  أو   تجهيزات مستوردة (باشرة  تختلف المشاريع فيما بينها بحسب بنية مدخالتها الم       
وقد استوعبت مشاريع إعادة اإلعمار جزءاً كبيراً من        ). حجم االستهالكات الوسيطة المتولدة   (المباشرة  

لكن االستثمارات الخاصة في الصناعات المرتبطة بقطاع البناء كانـت كبيـرة            . التجهيزات المستوردة 
، غير أن ما يدعو لألسف أنّ وتائر تنفيذ األعمال اإلعمار لم            )ألنابيب، الخ اإلسمنت، البالط، المقالع، ا   (

ذلـك أن    إلـى    أضف. تأخذ باالعتبار على نحو كاف وتائر دخول هذه االستثمارات في دائرة اإلنتاج           
بعض هذه االستثمارات الخاصة كانت فضفاضة للغاية ألنّها كانت تستهدي ببرامج إلعادة اإلعمار هي              

وقد أصاب هذا التضخيم في الحجم بعض المشاريع العامة؛ إن النقص فـي             . رامج طموحة جداً  بذاتها ب 
قد زاد من التفاوت    ) المدن الرياضية، مثالً  (استثمار بعض التجهيزات وعدم القدرة على استثمار أخرى         

 تتحـول   لو توفر مستوى أفضل من التنسيق كان يمكن أن        . بين االستثمارات المقرة واستخدامها الفعال    
أعمـال البنـاء الثانويـة، التجهيـزات        (فرصة لـدفع بعـض الـصناعات         إلى   عملية إعادة اإلعمار  

 إلى  )الدراسات، اإلشراف مراقبة الجودة، الخ    (وبعض الخدمات   ) الخ... اإللكتروميكانيكية، المفروشات 
  .مستوى مؤسسات مصدرة

نفخ األسعار الداخلية، الن نتيجتها كانـت أن          إلى لكن األشد خطراً كان تأثير السياسة النقدية التي أدت        
 إلى  ،" المخرجات –المدخالت  "جعلت كل عملية ضخ لمداخيل إضافية تنتهي بان تتحول، عبر مصفوفة            

زيادة كبيرة في الواردات وإلى خلق محدود للقيمة مضافة ولفرص العمـل، ال سـيما خـارج نطـاق                   
طير جداً ألنه يضعف  مفاعيل االسـتثمارات ويفـاقم          خ" التسرب"هذا المستوى من    . التوزيع التجاري 

 الحسابات التي يمكن إجراؤها انطالقاً من تقدير الحسابات الوطنية للعام           إن. عجز الحسابات الخارجية  
 سواء على صعيد    ١٠٠ تسمح بتقدير التأثير النهائي لزيادة بمقدار        قتصاد التي نشرتها وزارة اال    ١٩٩٧

 ٢٣الجدول  ). استعمال المداخيل (على صعيد االستهالك     أو   ،)فقات االستثمار ن(الطلب في قطاع البناء     
   يتحـول هـوامش    % ١٧فقط من الطلب ينعكس على صعيد اإلنتاج مقابل حـوالي           % ٥٠ويتبين أن
بينما نفقـات البنـاء    . يتحول استيراداً % ٢٧ضرائب غير مباشرة ورسوم جمارك و       % ٥,٥تجارية، و 

  .بقليًل" فعالية " أكثر 
مـن   % ٤٠الطلب النهائي على السلع القابلة للتبادل يتـرجم بحـوالي           بشكل عام، يمكن مالحظة أن      

ويترجم هذا األمر بوضوح كلي ظاهرة الخلل في تخصيص عوامل اإلنتـاج النـاجم عـن                . االستيراد
  . ٤٩الذي يعاني منه لبنان" المرض الهولندي"
  
  

                                                 
يعهد به إلى هذا العمل ينبغي أن . وفقًا لمدخالتها) التنفيذ والصيانة( تجدر اإلشارة إلى أهمية العمل على تقسيم مختلف أنواع األشغال العامة - ٢١

وهو يسمح، من جهة، بإغناء المحاسبة الوطنية،و من جهة أخرى، يجعل من الممكن التنبؤ . مجلس اإلنماء واإلعمار وإلى مختلف الوزارات المعنية
  .  المتعلقة باإلنفاق العامتبالمفاعيل والحاجات االقتصادية والتقنية الناجمة عن القرارا
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 ادة نشاط البناء أو االستهالك تأثيرات زي:26 جدول
 االستهالك التشييد والبناء   المصاريف

 ٥٠,٣ ٦٢,٦ القيمة المضافة في اإلنتاج
 ١٧,٤ ٩,٢ الهوامش التجارية

 ٥,٥ ٣,٦ الجمارك والضرائب غير المباشرة
   

 ٧٣,٢ ٧٥,٣ :القيمة المضافة اإلجمالية
 ٢٢,٨  ٢٧,٢ منها عوائد العمل 
 ٤٤,٩  ٤٤,٥ ل ومشتركةمنها عوائد رأس ما

 ٢٦,٨  ٢٤,٧ الواردات
 ١٠٠,٠  ١٠٠,٠ المجموع

ينبغي التذكير أيضا أن االختالالت في سوق العمل ومفاعيل بنية األسـعار سـهلت االعتمـاد علـى                  
المؤقتين مما سبب خسائر فادحة      أو   التكنولوجيات المكثّفة في العمل وإلى العمال األجانب غير المقيمين        

ية لإلنفاق االستثماري، إذ أن القسم األكبر من مداخيل هـؤالء العمـال             قتصادلتأثيرات اال على صعيد ا  
المسألة هنا أيضا مسألة وتائر وخيارات تكنولوجية وإنمـا هـي           . الخارج إلى   غير المقيمين يتم تحويله   

  .يةاقتصادبشكل أخص مسألة مواءمة بين سياسة إعادة اإلعمار والسياسات الماكرو
وأدت السياسة النقدية   .  إلعادة اإلعمار  اإلجماليةوط تمويل الدين العام أيضا في تفاقم الكلفة         ساهمت شر 

تجاه هذا الواقع كان ينبغي علـى الدولـة         . زيادة كلفة تمويل العجز العام     إلى   ١٩٩٢المتّبعة منذ العام    
ـ            ة وأن تـشدد سياسـتها      منطقياً أن تخفض من استدانتها بالليرة اللبنانية وتتجه نحو القروض الخارجي

لكن ما جرى في الواقع كان عكس ذلك ويظهر حساب بسيط أن الكلفة الفعليـة للمـشاريع                 . الضريبية
  .كلفة هائلة فعالً) الكهرباْ بصورة خاصة(من سلفات الخزينة  أو )الهاتف(الممولة من عجز الموازنة 

فحاجة لبنان المستمرة الستقدام رؤوس     . ةاألمر ذاته جرى بالنسبة لتمويل عجز ميزان العمليات الجاري        
األموال من الخارج، مع المحافظة على المخزون السابق الذي تم اجتذابه، زادت طبعاً  كلفـة النقـد،                  

ية قتـصاد الخارج تزداد كلفتهـا اال     إلى   فجعلت كلفة االستيراد وتحويالت مداخيل العمال غير المقيمين       
  . الالزمة لتغطيتها وتمويلهابنتيجة ازدياد كلفة استجالب األموال

وقد فاقمت أخيرا مفاعيل إعادة التوزيع للنظام الضريبي ولألنظمة اإلدارية التأثيرات الـسيئة لإلنفـاق               
 إلـى   وأدى غياب أية ضرائب عقارية واعتماد قاعدة السماح بالبناء على كل األرض           . على التجهيزات 

ستثمارات اإلنشائية، حيث فاق العرض الطلب بكثيـر ،         انتفاخ األسعار العقارية بالتوازي مع تضخّم اال      
نشهد منذ عدة سنوات انحباسا في تنفيذ المشاريع بـسبب ارتفـاع تكـاليف              . وجمدت رساميل ضخمة  

  .المتأخرات أن يحل محل العمل الضريبي والنظامي المنهجي إلى ات، وال يمكن للجوءستمالكاال

  خالصات متعلقة بسياسة التجهيز ٢,٥,٣

  :ية لالستثمارات العامة عدد من التوجهات الرئيسيةقتصادياً على تحليل المفاعيل االيترتب عمل
 وتحسين جودة الخدمات المعروضة هي، بصورة عامة، أكثر فعالية مـن النفقـات              نفقات الصيانة إن  

 .المخصصة لتنفيذ تجهيزات جديدة
ة الرئيسية للشبكة التي تكونه أفـضل        في القطاع ذاته حتى إنجاز البني      تركيز االستثمارات الجديدة   إن  

بين مشاريع   أو   بصورة عامة من تشتيت النفقات بين عدة مشاريع، ذات فائدة محلية، داخل القطاع ذاته             
 .قطاعات مختلفة إلى عائدة

تأثيراً حاسماً على المفعـول التـوزيعي الحقيقـي لعـرض           ) الضرائب والدين  (البنية الضريبية تترك  
أهداف إعادة التوزيع ذاتها، تفرض كل بنية ضريبية اعتماد سياسة إنفاق            إلى   للوصول: الخدمات العامة 

 .واستثمار عامة مختلفة
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ية والتأثير المجالي لسياسة االستثمارٍ من مقارنة التكوين العـام          قتصاديجب أن ينطلق تقدير المنفعة اال     
 ).ق االستثماراتتدفّ(وليس من المشاريع المعزولة ) مخزون التجهيزات(للقطاع ككل 

الناجم عنها ال ينبغي أن يتم اعتباره عامال مساهما          أو   إن تحديد موقع النفقات المرتبط بتنفيذ التجهيزات      
التجهيـزات، بالمقابـل، كفيلـة    . بمثابة بديل عنها أو في سياسة إعادة التوزيع على المستوى المناطقي  

 أنها تسمح بالتخفيف من التفـاوت وبتفـادي         بمواكبة عمليات التجمع وتوجيهها، وهي، من خالل ذلك،       
 .االستبعاد

مختلفـة عـن تلـك      ) وربما آلية تنفيذ أيضا   (يجب أن تخضع المشاريع ذات الطابع المحلي آللية قرار          
 )تلك التي تؤثر على تراتبية وعلى هندسة الشبكات والمرصوفات(المطبقة في المشاريع البنيوية 
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 المقاربة الجديدة،     ٤٤٤
  المنهجية العامة التعاريف و

 اللبناني وإلى وضعه الحالي، من جهة أولى، وإلى النهج المتبع           قتصادالخصائص الثابتة لال   إلى   بالنظر
في مجالي االستثمار العام وتوفير الخدمات العامة، من جهة ثانية، كان من الضروري القيام بـصياغة                

 .منهجية للمقاربة الجديدة المقترحة للتخطيط والبرمجة

 يدخل اعتماد هذه المقاربة تغييرات في البنى المؤسسية وفي نظم العمل لدى مجلس اإلنماء سوف
واإلعمار ولدى مؤسسات أخرى، أبرزها وزارة المالية، وفق توجهات تالقي مشاريعها الخاصة في 

 .مجال التحديث
لترتيب الخطة الشاملة "يتطلب تطبيق هذه المقاربة موافقة مجلس الوزراء حسب األصول على

واعتماد الخطة ) Schéma Directeur d’Aménagement du Territoire Libanais" (األراضي في لبنان
  .من قبل جميع الوزارات المعنية

  ٥٠تحديد وظيفي للمشاريع ١,٤
من الضروري بدايةً وضع تعاريف واضحة قدر اإلمكان لمجموعـة مـن المـصطلحات والمفـاهيم                

 .المستعملة

  "برنامجال"و" المشروع"تعريف  ١,١,٤

 :يعتمد هذا التقرير التعريف المقترح من اإلتحاد األوروبي". المشروع"التعبير المركزي هو 
  ".المشروع مجموعة أنشطة توفّر، بطريقة مستدامة، منافع محددة لمجموعة محددة من المستفيدين"

 :يستوجب هذا التعريف بعض التوضيحات
يس، كما جاء في التحديد الذي اعتمده النظـام         ول" مجموعة أنشطة "يتضمن هذا التعريف تعبير      

غير  أو   عملية اقتناء ألصوٍل مادية   "لتعريف االستثمار، تعبير    ) SCN(الدولي للمحاسبة الوطنية    
مادية، تم إنتاجها من خالل عمليات لإلنتاج، تُستخدم بدورها بشكل متكرر في عمليات أخـرى               

 ".لمشروعا"، فاالستثمار ليس سوى أحد مكونات "لإلنتاج
، وليس تعبير   "مجموعة محددة من المستفيدين   "و" منافع محددة "ويتضمن التعريف أيضاً تعبيري      
المجموعة " إلى   "المنافع المحددة "مرحلة توفير    إلى   هذا يعني أن المشروع يصل حكماً     ". النتائج"

.  من حلقاتـه   ، والوجه المادي للمشروع ال يعدو كونه، إن وجد، حلقة         "المحددة من المستفيدين  
 .فالمشروع وسيلة وليس غاية بحد ذاته

" المـشاريع "قد يبتعد هذا التعريف للمشروع بشكل محسوس عن المعاني المعتمدة لتحديد العديـد مـن         
  :ولعل االختالفات تتصل بأحد اعتبارين. الواردة في لوائح مجلس اإلنماء واإلعمار

                                                 
  CDR-MSCمعطيات المقدمة في الدراسة االستشارية هذا القسم يستعير جزءا من ال 50
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 محتمـل  أو متضمنة في عقد قـائمٍ " أنشطة"المشاريع، في واقع الحال، ليست سوى   "العديد من    
بناء سد دون قنوات التوزيـع  : وهي ال تغطي كامل التجهيزات المطلوبة لتشغيل مشروع معين 

 ؛.أو بناء محطة توليد للكهرباء دون شبكات التوزيع الخ
الغالبية العظمى من مشاريع مجلس اإلنماء واإلعمـار ال تغطـي إالّ االسـتثمارات الماديـة                 

 فـي مجـاالت     الموارد البشرية، المؤهالت، نظم العمـل     (اسية وتهمل النواحي التشغيلية     األس
بـالمعنى المحـدد فـي      " مـشاريع "والتي بدونها ال يجوز الكالم عن       ) الصيانة والتشغيل، الخ  

 .التعريف المعتمد
  : ثالثة تعاريف فرعية إلى نصل، "المشروع"بعد تحديد مفهوم 

يكون من المبرر التعامل معها معاً، عة متكاملة من المشاريع، من مجمو" البرنامج"يتكون  
وعليه فإن مفهوم . سواء في مرحلة تصميمها أو في مرحلة تنفيذها أو تشغيلها أو تقييمها

 .البرنامج مفهوم عمالني
 المؤمنة" المنافع"أفقياً لناحية يمكن للتكامل الذي يبرر جمع المشاريع في برنامج واحد أن يكون  

  .لناحية األنشطة المضمنة" عرضياً" أو "المجموعة المحددة من المستفيدين"عمودياً لناحية أو 
، المشاريع" عنقود" و المشاريع" حملة"المشاريع و " رزمة: "ابيرلكن، تفاديا لاللتباس، يستحسن استخدام تع     

  :التساع معناه" البرنامج"بدالً من تعبير 

المجموعة المحددة "كاملة من المشاريع، تعطي لنفس عبارة عن مجموعة مت" رزمة المشاريع" 
  .المتكاملة" المنافع“ من مجموعة، "من المستفيدين 

متكاملة من المشاريع   " رزمة"يتطلّب  " عاصمة توازن " إلى    إن تحويل النبطية    مثال وبالتالي يمكن القول  
  .تطال قطاعات مختلفة ويعتمد الواحد منها على اآلخر

" مجموعات" إلى ن مجموعة موحدة من المشاريع المتشابهة التي تؤمن، عبارة ع"الحملة" 
  .المتشابهة" المنافع"مختلفة من المستفيدين عددا من 

إن إنشاء دور حضانة في األحياء الشعبية للمدن يتطلـب إدراجهـا            مثال  في هذا المجال، يمكن القول      
  .متكاملة" حملة"ضمن 

تي تشترك في استخدام التجهيزات أو من المشاريع ال ترابطة، عبارة عن مجموعة م"عنقودال" 
"  المستفيدينمجموعاتل"ويمكن . الموارد ذاتها، سواء كان هذا التشارك تكامليا أو تنافسيا

  .العائدة لهذه المشاريع أن تكون متقاربة أو متباعدة" لمنافعل"و
 مجمـل شـبكة الكهربـاء       يدوويمكن القول إن ري الجنوب وتوفير مياه الشفة إلى سكان بيروت وتز           

وهي فـي الواقـع أكثـر       (بالطاقة انطالقا من سد القرعون على الليطاني تشكل عنقودا من المشاريع            
  ).تنافسية منها تكامال

، لناحية تدرج األعمال في الزمن، ولناحية ترتيب        "البرمجة"تفترض طبعاً   " العنقود"و" الحملة"و" الرزمة"
  .الوسائل للتنفيذ

  افتراتبية األهد ٢,١,٤

  :التعاريف التالية مكملة لتحديد المشروع وهي توضح تراتبية مراحله

األنشطة  إلى وهي تشير في معناها األساسي. برامج ما أو  هي تحديد لهدف مشروع:الغاية •
  .والنتائج وأهداف المشروع والغايات اإلجمالية

 .ول على النتائجهي المهام المحددة المطلوب تنفيذها خالل فترة المشروع للحص: األنشطة •
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النتائج هي ما يكون قد .  هي المردود الناتج من جراء القيام بمجموعة من األنشطة:النتائج •
 .تحقق من المشروع في تاريخ إنجاز أعماله

المستفيدين  إلى  هو الموضوع الرئيسي للمشروع بمعنى المنافع الثابتة المؤداة:هدف المشروع •
استعمال  إلى وال) فهي نتائجه(مات التي يؤديها المشروع الخد إلى من المشروع وهو ال يشير

المنافع التي ينالها المستفيدون من المشروع نتيجةً الستعمال خدمات  إلى هذه الخدمات، وإنّما
 .هذا المشروع

 هي األهداف على المستويين القطاعي والوطني األوسع الذين صمم :الغايات اإلجمالية •
 .المشروع للتأثير فيهما

  رة المشروع دو ٣,١,٤

فهي توفّر هيكلية للتأكد من أن      . تغطي دورة المشروع كل مراحل حياته منذ الفكرة األولى حتى إتمامه          
أصحاب المصالح قد تمت استشارتهم، وتحدد القرارات الرئيسية، ومتطلّبات المعلومات ومـسؤولياتها            

ي المراحل الرئيسية من حيـاة      في كل مرحلة بحيث يكون ممكناً اتخاذ القرارات على أساس المعرفة ف           
تقييم التجارب كي يتم التأسيس على دروس الخبرة فـي تـصميم البـرامج               إلى   وهي تستند . المشروع

  .والمشاريع المستقبلية

 هي المرحلة األولى من دورة المشروع التي يتم فيها تحضير البرنامج األولي :مرحلة البرمجة .١
 ).أو التأشيري(
وتتضمن البلورة األولية لفكرة . رحلة الثانية من دورة المشروع هي الم:مرحلة التحديد .٢

المشروع على صعيد األهداف والنتائج واألنشطة على أن يكون القصد فصل الخيار بين البدء 
 .وقفه أو بالمشروع من خالل إطالق دراسة جدواه

مشروع على تتضمن صياغة تفاصيل ال.  المرحلة الثالثة من دورة المشروع:مرحلة الصياغة .٣
أساس دراسة لجدوى المشروع يليها تدقيق لتقدير صفات المشروع ومالءمته مع السياسات 

 .القطاعية
المرحلة الرابعة من دورة المشروع، وخاللها تعطى الموافقة على التمويل : مرحلة التمويل .٤

 .ويتم اختيار متعهد للتنفيذ
تم خاللها تنفيذ المشروع ويتم التحقق من المرحلة الخامسة من دورة المشروع ي: مرحلة التنفيذ .٥

 .التقدم نحو تحقيق األهداف الموضوعة
المرحلة السادسة واألخيرة من دورة المشروع، يتم خاللها مقابلة المشروع : مرحلة التقييم .٦

 . خلص العبر لتطبيقها على أعمال الحقةبأهدافه وتست

  مخاطر فشل المشروع ٤,١,٤

تي تمول ولو جزئياً من خالل الدين أن تولّد زيادة كافية في النمـو              البرامج ال / يتوجب على المشاريع    
  .ي لتوفر سبل تسديد الدينقتصاداال
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 أين يكمن الخطأ في المشاريع والبرامج: 12 رسم

االستدامة 
تحقّق اإلنماء  
االقتصادي 
واالجتماعي  

الفعالية النهائية 
تحقّق الغاية  

العامة  

الفعالية  
المباشرة  

تحقّق الغاية  
المحددة 

قلة االستدامة 

قلة تحقّق 
اإلنماء  

االقتصادي 
واالجتماعي  

المردودية  
تحقق المردود   
بالكلفة األدنى 

قلة الفعالية  
النهائية 

قلة تحقّق 
الغاية العامة 

اإلنفاق العام 
قلة الفعالية  
المباشرة  

قلة تحقّق 
الغاية المحددة 

قلة المردودية 
قلة تحقق 
المردود  

بالكلفة األدنى 

  
البرامج ويفسر غياب التأثير /  ما قد يجري في سياق المشاريع ١١ يختصر الرسم البياني رقم

  :الي على اإلنماء االجتماعي واالقتصادياإلحتم
 . تنقصهاالمردوديةالبرامج بالكلفة األدنى ألن / لم يتحقق مردود المشاريع  .١

 . تنقصهاالفعاليةحتى لو تحقق المردود فإن الغاية المحددة لم تتحقق ألن  .٢

 . تنقصهاالفعاليةحتى لو تحققت الغاية المحددة فالغاية العامة لم تتحقق ألن  .٣

 على المدى الطويل ولـم      مستديمالبرامج غير   / لو تحققت الغاية العامة، فتأثير المشاريع       حتى   .٤
 .يةقتصادية واالجتماعتحصل أي زيادة على مستوى التنمية اال

  :البرامج تقع إذاً في مجاالت/ المسائل الثالث التي تؤثر على المشاريع 

  البرامج/ مردودية المشاريع  .١

 مجالبرا/ فعالية المشاريع  .٢

 البرامج/ استدامة المشاريع  .٣
  :ويمكن تفسير هذه المشاكل بمجموعة من األسباب

 .ضعف إدارة المشاريع إلى يعود نقص المردودية .١

البرامج، وضعف  / ضعف الترابط بين السياسات القطاعية والمشاريع        إلى   يعود نقص الفعالية   .٢
 .ة االلتزام بتنفيذ تلك السياساتأو قل/الترابط هذا بدوره نتيجة قلّة االطالع على السياسات و

البـرامج  / ضعف الترابط بين السياسات القطاعية والمـشاريع         إلى   يعود النقص في االستدامة    .٣
 .نظام غير متكامل للبرمجة ولإلدارة المالية إلى أو/و
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  تعريف القطاعات والقطاعات الفرعية ٥,١,٤

وتكمن في االنطالق من    : يف المشاريع الفكرة األساسية في تحديد القطاعات هي ذاتها المعتمدة في تعر         
  .الخدمة النهائية المؤداة

وبهذا المعنى؛ القطاع الفرعي هو عبارة عن مجموعة الوسائل المادية والبشرية التي تدخل في إنتـاج                
ويتحدد القطاع بصفته يجمع القطاعات الفرعية التـي تكـون خـدماتها            . وفي تأدية خدمة نهائية معينة    

  .بطةمترا أو متشابهة
مـن   أو   )المياه على سبيل المثـال    (يعني ذلك أنّه ال يجوز االنطالق في تحديد القطاع من مورد معين             

تمثّل الموارد غير المنتجة محدات على تأديـة        ). الطرق على سبيل المثال   (تجهيزات متعددة الوظائف    
 الوظائف استهالكات وسيطة    بينما تشكل التجهيزات المتعددة   ) مياه الشفّة والري  (عدة خدمات    أو   خدمة

  ).نقل البضائع و األشخاص(في عملية إنتاج الخدمة 
يفترض هذا التعريف، وبشكل واضح، تفصيل بعض التصنيفات المعتمدة من قبـل مجلـس اإلنمـاء                

فصل الري   أو   ربط الصرف الصحي بالتعاونيات   (واإلعمار وإعادة النظر ببعض التصنيفات الوزارية       
  ).عن الزراعة

. ية والمؤسساتية تعتبر عرضية بالنسبة لمختلف القطاعاتجتماعية واالقتصادعتبارات والنشاطات االاال
) ESF" (يجتماعي واالقتصادالصندوق اال" أو )CDP" (مشروع التنمية الجماعية"ولذا فإن أنشطة مثل 

دة تحديد وهي بالتالي قد تسهم في رسم مالمح إعا. تتصل بالبعد المؤسسي وليس بقطاعات محددة
 .لألدوار وللوظائف في الدولة اللبنانية

  رؤية إجمالية ألداء القطاعات ٢,٤
خالفاً للنهج المعتمد حتى هذا اليوم، لن تكون نقطة االنطالق للبرمجة الئحة المشاريع المتراكمة لـدى                

ذلك ألن االنطـالق للبرمجـة مـن الئحـة      . مجلس اإلنماء واإلعمار ولدى مختلف اإلدارات األخرى      
  :اريع تترتب عليه عدة نتائجه غير مرضيةمش

ما لم يتم القيام بعملية إعادة تصنيف وتفصيل وتجميع لمشاريع الالئحة، ما من شيء يـضمن                 
عناصـر مـن     أو   مشاريع مكتملة  أو   هل هي عقود  (تجانس عناصر الالئحة، لناحية طبيعتها      

عمـل   أو   صيانة أو   عادة تأهيل إ أو   استثمار جديد (شكل التدخل    أو   لناحية حجمها  أو   )برنامج؟
 ).مؤسسي

إن المشاريع، لمجرد صدورها عن اإلدارات العامة، تكرس البنى المؤسسية القائمـة وتؤكـد               
ضمني، من قبل هذه اإلدارات، دون أن تتـوافر          أو   الخيارات القطاعية المعتمدة، بشكل صريح    

 .أية فرصة لمناقشة هذه البنى المؤسسية وتلك الخيارات القطاعية
من الممكن للعديد من المشاريع المهمة جداً أال ترد في الالئحة، ألن إعداد الالئحة لم يأت من                  

وبالتـالي ومهمـا    . ضمن آلية محددة ومقبولة، تضمن شمولية، هي في األصل صعبة التصور          
كانت تقنيات المفاضلة، فإن هذه المشاريع لن تظهر ضمن أي برنامج، طبعاً إذا لم تتخـذ أي                 

 .ءات لمنع ذلكإجرا
أخـرى،   أو على ترتيبها، وفق طريقـة   أو   بما أن األمر يقوم في النهاية على مقارنة المشاريع         

كل منهـا    إلى   فإنه من الضروري إعطاء كل من المشاريع على حدة صفات تسمح بأن ينسب            
هذا يفترض ضمنياً أن ايجابيات وكلفة اي مشروع ال تتعلـق إال بالمـشروع              . عالمة أو   قيمة
بمخـزون التجهيـزات     أو   اته، وال تتأثر بتنفيذ مالزم لمشاريع أخرى في قطاعات أخـرى،          ذ

 ).وهاتان الفرضيتان غير صحيحتين إطالقاً(. المتراكم في القطاع ذاته
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 التجهيزات والبنية   مخزونلهذه األسباب، فإن المقاربة المعتمدة ترتكز على تظهير هدف على مستوى            
  :المتكاملة تسمح بما يلي" الرؤية"هذه . سنة١٥  أو١٠المؤسسية، عند أفق 

  وتحديثها عند الضرورة) SDATL(االستفادة من الخطة الشاملة لترتيب األراضي في لبنان  
 تقييم الوضع الحالي والمشاريع التي تم إطالقها ولوائح المشاريع التي ال تزال في األدرجة،  
 مترابطة في مجاالت تأدية الخدمات العامـة،        المقارنة والمفاضلة بين بدائل مؤسسية وعمالنية      

 .بشكل يوضح الخيارات المتاحة على صعد السياسات القطاعية

 على أنها البرمجة إلى  محدداً، وهذا يسمح باالنتقالالتخطيطيصبح هدف " الرؤية"متى تم التوافق على 
منه المشاريع التي تم ومن ض(من الواقع الراهن ) ي والتقنيقتصادبالمعنيين اال(المسار األفضل 

  .هذا الهدف إلى )إطالقها
  :بغية صياغة هذه الرؤية التخطيطية، سوف يتدرج العمل وفق مراحل ثالث

 :وضع اإلطار العام .١
  تحديد المفاهيم والمعايير العمالنية 
 توصيف عمليتي التخطيط والبرمجة  
 .ية للمحدات المالية واإلدارية والتقنيةقتصادالقراءة اال 

ر بالتوجيهات المرجعية الناجمة عن الخطة الشاملة لترتيب األراضي في لبنان التذكي 
)SDATL.( 

 :طرح رؤية تخطيطية لكل من القطاعات على حدة، وفق تدرج يتضمن ثالث مراحل تعالج .٢
  المستوى المؤسسي والتقني 
 ي والقطاعي قتصادالمستوى اال 
 .يجتماعالمستوى المجالي واال 

 :لرؤية التخطيط) synthèse intersectorielle(طاعية صياغة الجميعة بين الق .٣
، بل هو ا وحياديا الرؤية التخطيطية لكل من القطاعات عفويصياغة إلى ليس ترتيب المراحل التي تقود

  :منطقين متوازيين إلى يستند
  :منطق نظري .١

 اسيااللتزام الـسي  للخدمة، ولتفصيل شروط    " العامة"المرحلة األولى حيوية لتحديد الصفة       
 . لتأديتهاوالوسائل التقنية والمؤسسيةللجماعة في مجال تأديتها 

 الناتجة عن تأدية الخدمة     ية الجوهرية قتصادتقدير التأثيرات اال   إلى   ترمي المرحلة الثانية   
 . ية التي تبرر التدخل العامقتصادلوضعها هذه النتائج في مواجهة المسوغات اال

 والناتجة عن تأدية    ية المكملة جتماعلتأثيرات المجالية واال  تقدير ا  إلى   ترمي المرحلة الثانية   
 .الخدمة

يتوافق هذا التدرج مع االتجاه الغالب للعالقات السببية ولمنطق المسؤوليات العامـة، دون أن              
  .يعني ذلك التغاضي عن العالقات السببية العكسية

) مور التقنية وااللتزام المؤسسي   األ(إذ أن معايير الخيار األقل خالفية تأتي أوالً         : منطق سياسي  .٢
للمراحل األخيـرة  ) ية والمناطقجتماعمخصصات الفئات اال(بينما تبقى المعايير األكثر خالفية    

هذا يساعد على خلق جو من التوافق       . فال تطبق إال على عدد محصور ومختار من اإلمكانيات        
 .بسبب التقليص التدريجي لمروحة الخيارات المترابطة والمقبولة



 ٢٠٠٩-٢٠٠٦ التنموي جالبرنام  التقرير الرئيسي
 

L0538-RPT-PM-02 REV.A   ١٠٥/161 

 ية للمحداتقتصادالقراءة اال ٣,٤

  بعين االعتبارلمحداتضرورة أخذ ا ١,٣,٤

و االعتراف بهذه المحدات هو . ال معنى ألعمال التخطيط والبرمجة والموازنة إال بحكم وجود المحدات
أساس عقلنة الخيارات وإالّ لماذا االختيار ؟ و بشكٍل أعم فإن محدودية الموارد المتاحة هي في أساس 

 .ياقتصادير كل تفك
  ما هي المحدات التي تواجه البرمجة؟ 

 .المحدات السياسية، والمحدات اإلدارية، والمحدات المالية: األجوبة التقليدية هي
ال يفترض أن تعتبر المحدات السياسية، بدقيق العبارة، قيوداً على عمل اإلدارة التخطيطي والبرنامجي،              

 د اآللية التي توضع من خاللها األهداف بمواجهة المحدات توصـالً          ذلك أن اللعبة السياسية هي بالتحدي     
ولذا فإنه ليس على اإلدارة بالضرورة أن تستبق نتائج التسويات          . استخالص القرارات والسياسات  إلى  

تزداد مساوئ هـذه الرقابـة      . التي قد يجريها السياسيون، وإدخال هذه االستباقات سلفاً في أطروحاتها         
 يكون القصد إطالق حوار علني، من ضمن آلية التخطيط، حـول التوجهـات القطاعيـة                الذاتية عندما 

 .الكبرى للخدمات العامة
ال يصح أن تعتبر اإلدارة، في المطلق، بمثابة محد خارجي يقيد برمجة العمـل العـام، فهـي أداتـه                    

داة اإلدارية ليس سهالً في     لكن قلة مرونة اإلدارة العامة معروفة في كل الدول، واستخدام األ          . التنفيذية
أو على األقـل يتـصورها      (فاإلدارة العامة تبدو    . غير أن المسألة في لبنان أخطر من ذلك       . أي مكان 
وكأنها عائق ال يعرقل العمل العام وحسب، بل العمل الخاص أيـضاً، ويتـردد              ) تصور لهم  أو   الناس

ي ال ينفكون يقدمونها على أنهـا ضـرورية         السياسيون في المخاطرة بإطالق اإلصالحات اإلدارية الت      
 .عمليات استحداث إدارات رديفة إلى وحيوية ويفضلون اللجوء

ولعل من بين الخطوات التي قد تساعد فعلياً في حلحلة هذا الوضع وفي تشجيع االنتقـال مـن نمـط                    
 االنتقال فاعالً في    قد يكون هذا  . عالقات قائمة على المفاوضة والتعاقد     إلى   العالقات الهرمية والعطائية  

وهو يمر من   . الكثير من المجاالت وبصورة خاصة في مجال المشاريع والخدمات ذات المنفعة المحلية           
 ).٦,٥راجع الفصل (خالل إنشاء وكاالت التنمية المناطقية 

الحد من قـدرات اإلدارة، لناحيـة العديـد          إلى   أما على صعيد الممارسة، فهنالك أسباب عديدة تؤدي       
الزبائنيـة الـسياسية     إلـى     أو إرادة التقـشف   إلى   والجودة والوسائل، سواء كانت تلك األسباب عائدة      

إذا كان المطلوب، بالتوازي مع هذا الوضع، المحافظة على حجـم           . ليبرالية مشوهة  إلى    أو والطائفية،
علـى عـدد    تشتيت طاقات مؤسسية وبشرية ضحلة       إلى   حتى زيادته، فذلك يؤدي    أو   كبير من النشاط،  

عندها ال يعود ممكناً ألي مـشروع أن يتطـور بطريقـة            . كبير، ال بل متزايد، من المشاريع والمهام      
 إلـى   زيادة التكاليف المباشرة، واألعباء المالية، وتكـاليف الفرصـة البديلـة           إلى   مرضية، مما يؤدي  

وفي حـال عـدم     . فينمستويات تتخطى بكثير الوفر المحقق، على صعيد أعباء اإلدارة ورواتب الموظ          
، يصبح مـن المنطقـي أن يـتم         )١,٤,٥مراجعة الفصل   (القدرة على مواجهة هذه المشكلة       أو   اإلرادة

تركيز الموارد المتاحة على عدد صغير من المشاريع التي تكون قابلة للتنفيذ بصورة جيـدة، لناحيـة                 
اء المتوازن، على عدد كبيـرٍ مـن        النوعية والمهل، وذلك بدل تشتيت هذه الموارد، بحجة نظرية اإلنم         

 . ٥٥المشاريع
لكن يجب التـذكّر    . تبقى األهمية الرئيسية المتصلة بالقيود والمحدات المالية التي سوف تعالج فيما يلي           

في هذا السياق   : ية والتقنية، غير المحدات المالية    قتصادالسهو عن المحدات اال    إلى   بأن الميل الغالب هو   
عين االعتبار كمية الردميات الضرورية ألعمال الردم التي نفـذت خـالل التـسعينات              مثالً، لم تؤخذ ب   

                                                 
 .تطبق هذه النقطة أيضاً على المتطلبات المالية كما سنفصل ذلك في ما بعد 55
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العمالة في مجال    إلى   حجم الحاجة  إلى   ، باإلضافة )وتأثير أعمال الردم في البحر على المقالع الضخمة       (
 ...البناء واألشغال العامة

  والمراجع التي ينطلق منها تحديد السقوف المالية لإلنفاق ٢,٣,٤

ية الكلية والرتقاب تطورها هو مجموعة التقـارير        قتصادصدر الرئيسي لتجميع المعلومات اال    يبقى الم 
من اتفاقية مشاركة الـدول فـي       " (٤المادة  "التي تعدها بعثات صندوق النقد الدولي بمناسبة مراجعات         

 .٢وقد أصبحت هذه التقارير تعد فصلياً بعد مؤتمر باريس ) الصندوق
قارير يشددون بانتظام على أن المعطيات الرقمية الـواردة تعـود للـسلطات             صحيح أن معدي هذه الت    

والواقع أن صياغة االستنتاجات تجري بالتشاور بين المسؤولين اللبنـانيين وأعـضاء لجـان              . اللبنانية
 .فهي بالتالي موضوع مفاوضات ومراجعات أقله لتحقيق التكامل بينها. صندوق النقد الدولي

ارير األخيرة لصندوق النقد الدولي، تُظهر الجداول االرتقابية التـي وردت فيهـا عـن               إذا راجعنا التق  
قد ارتفعت بشكل مضطرد، بدءاً من      " للنفقات في رأس المال   "السنوات الخمس المقبلة أن القيمة السنوية       

، ٢ غداة مـؤتمر بـاريس       ٢٠٠٣ مليار ليرة لبنانية في االرتقابات الموضوعة في شباط          ٦٠٠حوالي  
زيادة أكثـر    (٢٠٠٤ مليار في أيلول     ١٠٠٠ إلى    ليقفز ٢٠٠٤ مليارا في شباط     ٨٠٠تجاوز هذا المبلغ    

 مليـار   ٢٢٦القسم الممول بقروض خارجية فقد بقي ثابتاً عند مبلغ           أما   ). شهراً ١٨خالل   % ٥٠من  
  . مليون دوالر أميركي١٥٠ليرة سنوياً، أي 

 ٢٠٠٦بات المتتالية لوضعية المالية العامة في عام االرتقا: 27 جدول
  التوقع كما في  )مليون/ ليرة لبنانية 

 ٢١/٢/٢٠٠٣ 
  التوقع كما في

١٠/٢/٢٠٠٤ 
 التوقع كما في

١٠/٩/٢٠٠٤ 
التبدل في % 
   شهرا١٨ً

التبدل نسبة إلى
 الناتج المحلي

 %٠,٤ %٥ ٦١١٨ ٥٩٣٣ ٥٨٣١ اإليرادات الضريبية 
 %٠,٢- %٠ ٢٢١١ ١٥٥٩ ٢٢٠٥ ريبيةاإليرادات غير الض
 %٠,٢ %٤ ٨٣٢٩ ٧٤٩٢ ٨٠٣٦ مجموع اإليرادات 

 %٠,٧- %٤- ٣٢٣٩ ٣٣٤٠ ٣٣٨٣ أجور ورواتب وتقاعد
 %٢,٦ %٣١ ٤٠٢٠ ٤١٢٦ ٣٠٧٨ فوائد

 %١,٠  ٣٢٣ ٠ ٠ كهرباء لبنان لتحويالت 
 %٠,٦ %١٧ ١٦٢٧ ١٨٧٠ ١٣٩٠ نفقات جارية أخرى

 %٣,٥ %١٧ ٩٢٠٩ ٩٣٣٦ ٧٨٥١ مجموع النفقات الجارية
 %١,٤ %١٣٣ ٨١٠ ٦٢٤ ٣٤٧ التمويل المحلّي 

 %٠,٠ %٠ ٢٢٦ ٢٢٦ ٢٢٦ التمويل الخارجي 
 %١,٤ %٨١ ١٠٣٦ ٨٥٠ ٥٧٣ مجموع النفقات الترسملية

 %٤,٨ %٢٢ ١٠٢٤٥ ١٠١٨٦ ٨٤٢٤ مجموع النفقات 
 %٢,٠- %٢٢- ٢١٠٤ ١٤٣٢ ٢٦٩٠ الرصيد األولي

 %٤,٦- %٣٩٤ -١٩١٦ -٢٦٩٤ -٣٨٨ الرصيد اإلجمالي
 %٢,٢ %١٦ ٦٢٢٥ ٦٠٦٠  ٥٣٤٦ النفقات األولية
  %٣ ٣٣١٠٣ ٣١١٤٢  ٣٢٢٢٥  االسميالناتج المحلي 

نالحظ أن ارتقابات الناتج المحلـي زادت بنـسبة   .  أهم عناصر االرتقابات المتتالية27 جدوليعرض 
بعض التأثيرات شبه اآللية على عدد من األبواب التي          إلى   ي منظور النشاط  يؤدي هذا التحسين ف   %. ٣

بقيت اإليرادات الضريبية وغير الضريبية شبه ثابتـة تقريبـاً          . الناتج إلى   يجرى تقديرها بحسب نسبها   
كما بقيت نفقات االستثمار الممولـة      . كنسبة من إجمالي الناتج؛ واألمر كذلك فيما خص نفقات الرواتب         

من إجمالي  % ٢,٦بزيادة  (الفوائد  : ال تطال التبدالت إذاً إالّ بابين فقط بصورة رئيسة        . الخارج ثابتة من  
زيادة بقية النفقات الجارية شبه     ). من إجمالي الناتج  % ١,٤(+ والنفقات الترسملية الممولة محلياً     ) الناتج

  .ند ما زال يعتبر مؤقتاً واستثنائياًبسبب الدعم لمؤسسة كهرباء لبنان، وهو ب% ١معدومة لوال زيادة 
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بنتيجة ذلك كله، يصبح المبلغ األقصى المقبول للنفقات الترسملية، وال سيما منها تلك الممولة محليـاً،                
كّل شيء يجري وكـأن الحـد األقـصى لنفقـات           . الباب األكثر تقلّباً بين مجمل أبواب المالية العامة       

  .ى حسابات تحمل المديونيةاالستثمار يظهر بمثابة رصيد في مجر
معدل النمو الحقيقي، معـدل     : يتوقف مدى القدرة على تحمل الدين بصورة جوهرية على أربعة عوامل          

وحيث أن العوامل الثالثة األولى ال تتـأثر إالّ بـشكٍل غيـر             . التضخّم، معدل الفائدة، والرصيد األولي    
وضوع تقديرات ومناقشات ولكن، متى تـم تحديـدها،         مباشر بالسياسة المالية، فهي تبقى في الواقع م       

  .يصبح العامل الرابع هو الحاسم
باتت هوامش العمل على المدى القصير على مستوى اإليرادات العامة محدودة، فالضريبة على القيمـة     

 خصخـصة تبقى عمليـات ال   . المضافة قد تم فرضها وما من طرح إلصالحات ضريبية جذرية قريبة          
، لكنها عمليات ال تزيد من قيمة اإليرادات العامة بل علـى العكـس              ) الدراسة إليها الحقاً   التي ستعود (

في مقابـل   ) ٢٠٠٤ شباط   ١٠ كما وردت في تقرير      ٢٠٠٦ارتقابات حسابات سنة     إلى   أنظر(تخفّضها  
ملية بما أنه قد تم تجميد ع     . يتمحور العمل إذاً على النفقات    . دخل برأس المال يسمح بخفض قيمة الدين      

التوظيف فإن الرواتب ومعاشات التقاعد، المجمدة عند قيمها االسـمية، ال تتغيـر إالّ بنتيجـة التغيـر                  
 أو  بـضرورات التـشغيل    أو   باقي النفقات الجارية فقسم كبير منها مـرتبط بعقـود          أما   .الديموغرافي

ية عالقة شبه آلية تعكس     وبنتيجة ذلك، نشأت بين الرصيد األولي والنفقات الترسمل       . بمفاوضات سياسية 
  .التغيرات التي تطال الباب األول بشكل شبه كلّي على الباب الثاني

فهي تخفّض مبلغ الدين وتقـرب نـسبة        :  على هذا االحتساب على مستويين     خصخصةتؤثر مداخيل ال  
دات فـي   الدين على إجمالي الناتج المحلي من المستويات المنشودة الحتمال الدين، لكنّها تخفض اإليرا            

تأثيرها على النفقات الترسملية ملتبس إذاً ويتعلّق بالواقع بنسبة اإليرادات          . المقابل وتثقل الرصيد األول   
، أي بمعدل الحسم التي يطبقه المستثمرون عند تقييم         خصخصةالمبالغ المحصلة من جراء ال     إلى   الفائتة

لمحتملة أهمية كلّما أصبح التأثير على الماليـة        كلّما زادت أرباح اإلنتاجية ا    . األصول المطلوب شراؤها  
لكن في غياب أرباح اإلنتاجية، يتحول التأثير سلبياً إذ أن معدل الحسم سوف يكون أعلى               . العامة مالئماً 

  .من معدل الفائدة على الدين العام نتيجة زوال كفالة الدولة
ألقصى من النفقات الترسملية الـذي ال يعطـل   التي تتناول الحد ا   (يعود التطور الملحوظ في التقديرات      

  :عاملين إلى )مستوى قابل لالحتمال من الدين إلى االتجاه
تطور معدالت الفوائد العالمية وهوامش الفوائد، الخاصة بلبنان باتجاه االنخفاض، بعد مـؤتمر              

 وزارة  ؛ وقد تم تضخيم هذا االنخفاض نتيجة تحويل قسمٍ كبيرٍ من خدمة الدين مـن              ٢باريس  
أن المعدالت العالمية والهوامش اللبنانية عـادت        إلى   المصرف المركزي، باإلضافة   إلى   المالية
 االرتفاع؛ إلى مؤخرا

 مـن جـراء     ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣تحقيق نمو هام على صعيد إجمالي الناتج المحلي فـي سـنتي              
سعار؛ لكن سـنة    ارتفاع األ  إلى   مع عودة ) إرتفاع أسعار البترول  (الظروف اإلقليمية المالئمة    

مـن جـراء التقلّبـات      ) ما لم يكن سلبياً   ( يتوقع أن يقترب معدل النمو فيها من الصفر          ٢٠٠٥
 .األمنية الكارثية التي حدثت خاللها

بزيادة الرصيد األولي المحقق من جـراء مراكمـة         " الهبوط بهدوء "تعززت احتماالت النجاح لمساعي     
ات غير المدفوعة وهي التي جمدت      ستمالكتعويضات اال  إلى   يعودالمتأخرات؛ وقسم ال يستهان به منها       

وفـي الواقـع، كـان      . عدداً من مشاريع مجلس اإلنماء واإلعمار التي كان تمويلها الخارجي متـوفراً           
من إجمالي الناتج المحلي، وقد أعلن أن المحقق منه         % ٤,٥ بنسبة   ٢٠٠٤الرصيد األولي المتوقع لعام     

  .إذا أخذت المتأخرات بعين االعتبار% ١أقل من  إلى هو ينخفض، بينما %٣كان بحدود 
جائزا بالتالي االحتفاظ بالتقديرات األخيرة، وبات واضحا أن النموذج         يعد  من الناحية التقنية البحتة، لم      

مـستوى مـن النفقـات       إلى   المعتمد ذاته، إذا اعتمدت لتغذيته المعطيات الفعلية المحققة، سوف يؤدي         
  .دنى بكثير من المستويات المتداولةالترسملية أ
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  الصيغ المألوفة المستخدمة للتعبير عن المحدات المالية  ٣,٣,٤

 لسنة معينة   ٥٦الشكل األبسط للتعبير عن المحد المالي هو شكل عدم مساواة تضع سقفاً لنفقات االستثمار             
  .د مبلغ معينتضع سقفاً لمجموع نفقات االستثمار على فترة عدة سنوات عن أو عند مبلغ معين،

  هذه المتالئمة مع شروط احتمال الدين العام؟" سقوف نفقات االستثمار"كيف تحسب 
إجمالي الناتج المحلي    إلى   يتم تقدير القدرة على احتمال الدين العام عادة من خالل مستويات نسبة الدين            

ال توجد معايير   . لمحلي للبالد إذ من المتّفق عليه أن إيرادات الدولة مرتبطة في النهاية بإجمالي الناتج ا            
يحـدد ميثـاق االسـتقرار األوروبـي نـسبة قـصوى            . عالمية تسمح بتحديد عتبة لمستوى االحتمال     

للـدين  % ١٧٠و(إذا اعتمد الدين المجمع للقطـاع العـام         % ٢٠٠ولبنان ليس بعيداً عن     %. ٦٠قدرها
تقود الـسيناريوهات   ). مركزيالمباشر لإلدارة المركزية دون احتساب المتأخرات وديون المصرف ال        

بعد فترة تتراوح   % ١٤٠تصور أن استهداف نسبة تقارب       إلى   "الهبوط الهادىء "المسماة بسيناريوهات   
  .من المؤشّر% ١٠ سنوات أي بانخفاض سنوي للنسبة يقارب ٧ و٥بين 

صرف وفـي   الدالة التي تعتمد عادة في مجال تقدير شروط احتمال الدين، في غياب تبدالت في سعر ال               
  :غياب خلق النقد، هي التالية
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 االسـمي أي المعدل   ( معدل الفائدة الحقيقي     rالناتج المحلي و   إلى    نسبة الدين  b السنوات و    tحيث تمثّل   
 g، و   )على الرصيد في نهاية كل سنة منـصرمة       (الوسطي المترتب على الدين     ) ناقص معدل التضخم  

  .الناتج المحلي إلى  نسبة الرصيد األوليsحقيقي ومعدل النمو ال

محدد، يصبح الرصيد ) rt(ومالي ) gt(ي اقتصادوضمن محيط ) bt-1(نرى أنّه، لمستوى محدد من الدينٍ 
ي والمالي، يكون قتصادفرضيات المحيط االلذا، بمجرد أن يتم التوافق على . العامل الرئيس stاألولي 

  .جب تحقيقه محدداً بالمعادلةالمتو sالرصيد األولي 
النفقات  أما تعتبر اإليرادات العامة، في غالبيتها وفي تقديرٍ أولي، متناسبة مع الناتج المحلي القائم،

بقيمها الحقيقية وحتى  أما األولية فهي أقّل تعلّقاً بالناتج المحلي، وتعتبر غالبيتها محكومة بسقف محدد
  .٥٧بقيمها االسمية

ا أن إذا اعتبرن
Y

ET
Y
Ss    النفقات العامة E اإليرادات العامة و T الناتج المحلي، و Yحيث تمثّل  ==−

 ممثال لنسبة   t النفقات االستثمارية، ومع     I النفقات الجارية و   C حيث تمثل    E=C+Iخارج خدمة الدين مع     
  .I = (t-s) Y - C: االقتطاع الضريبي من الناتج، نستطيع عندها كتابة

  :ويتضح بالتالي أن سقف النفقات الترسملية يستوعب القسط األكبر من التغييرات
كلما ازداد العبء  أو ، يزداد كلما ارتفع مستوى الناتج المحليs فهو، لمستوى مطلوب لـ 

  الضريبي، 
، يزداد كلما انخفضت نسبة الدين في السنة s وهو، من خالل انخفاض المستوى المطلوب لـ 

 .، وانخفض معدل الفائدة، وارتفع معدل النمو ومعدل التضخمbt-1السابقة 
 وقد لعبت جميعها ٢٠٠٤ و٢٠٠٢لقد لعبت جميع العوامل في اتجاه رفع سقف النفقات االستثمارية بين 

  . في إتّجاه خفضه٢٠٠٥سنة 

                                                 
يجب أن يجمع، في وضع لبنان، مبلغ النفقات الترسملية الظاهر في الموازنة مع في نفقات مجلس اإلنماء واإلعمار وسائر  56

  . والكهرباء والمياه بصورة خاصةالمصالح المستقلة األخرى، 
 . من البديهي أن االقتطاع من نفقات التجهيز والصيانة أسهل منه من خدمة الدين أو من نفقات األجور 57
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 األخير البرنامج"أنظر  (٥٨ لصالح مجلس اإلنماء واإلعمار٢٠٠٤يشدد التقرير الموضوع سنة 

على المنافع التي يحققها لبنان من استبدال تمويل داخلي ) ٢٥، صفحة ")٢٠٠٤ صيف( العامة لالستثمارات
هذه مقولة تستحق التوقف . أقل حجما بتمويل خارجي أكبر حجما، مع االحتفاظ بمبلغ الفوائد ذاته

الناتج المحلي ال تتأثر بهذا االستبدال، فيما عدا  إلى لنسبة الدين bt∆فإذا صح أن درجة التغيير . دهاعن
 يتأثر بالمقابل ويقفز مسجال زيادة موضعية btالناتج  إلى اللحظة األولى، فإن مستوى نسبة الدين

 كذلك، اعتبار أن الضبط هل نستطيع، واألمر.  التي تجري فيها عملية االستبدالtحاسمة في اللحظة 
ال أهمية له ما دام عبء ) الناتج المحلي إلى نسبةً(ي الكلي محترم؟ هل أن مستوى الدين قتصاداال

 أو الناتج المحلي ؟ إلى الفائدة مستقراً؟ وفي النهاية فإن المعيار الرئيسي لالحتمال، هل هو نسبة الدين
معين لهذه النسبة؟ دون الدخول في النماذج المعقّدة، مستوى الرصيد األولي الضروري لتأمين تغيير 

  .من المنطقي اعتبار أن تأثير هذا االستبدال ليس حيادياً بشكل كامل

  حدود المقاربة المالية  ٤,٣,٤

أولى الخالصات التي تقود إليها المقاربة المذكورة أعاله أن حجم النفقات الترسملية بالغ التأثر 
  .بالمتغيرات

ية في أساس االنخفاضات الشديدة في النفقات االستثمارية التي حصلت بنتيجة اعتماد كانت هذه الحساس
. اعتباراً من النصف الثاني للثمانينيات) ١,٥,١مراجعة الفصل (سياسات التقشف والتصحيح البنيوي 

ات وهذا ما يستدل عليه من التغيير النسبي المرتفع جداً لحصص إجمالي الناتج المحلي المخصصة للنفق
  .٥٩االستثمارية بين الدول النامية، وبصورة خاصة منذ منتصف الثمانينات، كما يتبين من دراسة حديثة

  
 في الدول النامية، ١٩٩٧ و١٩٧٣نسب النفقات الترسملية الحكومية إلى الناتج المحلي بين : 13 رسم

 المعدل الوسطي واالنحراف المعياري

 
  .Arestoff & Hurlinالمصدر 

                                                 
Laurens Hoppenbrouwer58" :٢٠٠٤ أيلول –برنامج االستثمار العام، حزيران : لبنان."  

Florence Arestoff and Christophe Hurlin59 :٢٠٠٥ات رأس المال العام في الدول النامية إنتاجي.  
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التعليق األولى أن نسب االستثمار العام في هذه الدول قريبة جداً، في المعدل، من القيم الملحوظة لدول "
المعدل الوسطي لنسبة اإلنفاق الترسملي في العينة ). OECD(ية قتصادمنظمة لتعاون والتنمية اال

  .١٩٨٥فقط بعد % ٣,٨٠ إلى ١٩٨٤ – ١٩٧٤لفترة % ٥,١٥وهو قد انخفض من %. ٤,٤٢
والمالحظة البارزة في . لكن االستنتاج المبني على المؤشرات الوسطية يخفي حقيقة متباينة العناصر

فبينما تراوح االنحراف المعياري لنسب . هذه المرحلة تتعلّق بدرجة تقلب نسب االستثمار العام
 – ١٩٦٠خالل الفترة بين ).OECD(ية قتصاداالستثمارات الحكومية لدول منظمة لتعاون والتنمية اال

، يتبين أن االنحراف المعياري الموازي للدول النامية تراوح خالل %١,٨٠و % ١,٠٠ بين ٢٠٠١
  ".١٩٧٧سنة % ٤,٢٨ و ١٩٩٦سنة % ١,٧٥ بين ١٩٩٧ – ١٩٧٤الفترة من 

نفقات االستثمار في . لكنه ال يصح لنفقات االستثمار أن تخضع لضغوط محدات سريعة التقلب
إذا أضفنا . حد بعيد إلى مشاريع، نتيجة كونها، بحكم بطبيعتها، تمتد على عدة سنوات، قليلة المرونةال

إليها نفقات الصيانة التي تتعلّق بمخزون من رأس المال يبقى عملياً ثابتاً لفترة عدة سنوات، يفترض أن 
 سنة لنسبة النفقات الترسمليةى  إل ملحوظين من سنةارتفاعا أو انخفاضاوعندما نلحظ . تزداد استقراراً

 أو )حماس متزايد أو توقّف شبه إجمالي(الناتج المحلي، فإن ذلك يعني انقالباً في منح العقود إلى 
 أم الصيانة والفعالية، اإلنتاجية"أنظر .( قاسٍ في نفقات الصيانة مع التأثيرات السلبية التي تنتج عنهاانقطاع

  ).٧٧، صفحة "؟ جديدة استثمارات
كثيرة التقلب أمر قليل  أو قيود مبالغ في شدتها إلى يقضي التعليق الثاني بأن إخضاع نفقات االستثمار

كما (ية الفائدة في الممارسة الواقعية، إذ يظل على الدوم ممكناً استبدال نفقات االستثمار بنفقات جار
كما يظل ممكناً تأجيل تسجيل ). تلزيم الوظائف أو يفعل القطاع الخاص عن طريق التأجير التمويلي

... تحميلها لمؤسسات عامة ال يتم تجميع حساباتها مع حسابات الدولة، الخ أو بعض النفقات اصطناعياً
ذاتها تنطبق " دوى المعرفيةالج"إن عدم : "وقد كتب اختصاصي مشهود له في مجال الدين العام ما يلي

والسبب يعود . على مستويات وعلى التغيرات المرتقبة في المستقبل القريب لعجز الحكومة األولي
 المستقبل سواء بشطارة محاسبية إلى أنّه من السهل جداً تحويل تدفق نقدي ما من الحاضر إلى ببساطة

، تطاول النفقات )ب غير قابلة لالحتمالوفي الغال(ياً اقتصادبإجراءات تجميلية، مكلفة أو 
  ."٦٠واإليرادات

ي بين قتصادتميز تمارين االرتقاب اال. يتصل التعليق الثالث بالتمييز بين التمويل الخارجي والداخلي
 انتباها خاصاً لهذا ٢٠٠٤يخصص برنامج صيف . نوعي التمويل وتضع سقفين مختلفين لكل منهما

لكنّه بالعمالت األجنبية وقد تصبح كلفته . خارجي أقل كلفة بصورة عامةصحيح أن التمويل ال. العمل
ثقيلة جداً في حال انخفاض سعر الصرف؛ عالوةً على ذلك يجتذب لبنان تدفقاً مهماً جداً للرساميل 

الدين الخارجي تأثير كبير على تحرير الموارد المالية  إلى الخاصة نحو مصارفه، و ليس لعملية اللّجوء
وفرة لصالح االستثمار الخاص؛ أخيراً ومن جراء هذا الجلب للرساميل الخارجية واالدخارٍ المحلي المت

ويجب . فإن غالبية الدين العام اللبناني يمكن اعتبار ممولة من الخارج)إن لم نقل السلبي(شبه المعدوم 
ار مرتفعة كلّما أصبح ربط أولوية كلفة االستثم إلى التذكير بأنّه كلّما كانت نسبة كلفة التشغيل والصيانة

االقتراض  إلى إذ أنه يستتبع زيادة مضاعفة في الحاجة. المشاريع بتوافر التمويل الخارجي خطراً
يسعنا القول باختصار إن المنفعة الرئيسية من التمويل الخارجي تتصل باالنضباط الذي . الداخلي

 وإنه ليس من المبرر اعتباره عامالً حاسماً ومستقالً يفرضه معظم الممولين في إجراءات اإلنفاق العام،
  .في مجال صياغة المحدات المقيدة لالستثمار

                                                 
60: Willem Buiter" ظواهر اإليداء الضريبي في بعض االقتصاديات االنتقالية" ،IMF Working Paper ١٩٩٧.  
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  ية و البعد الزمنيقتصادالمقاربة اال ٥,٣,٤

 الالمساواة التي يختصر عادة من خاللها أنيكمن في ) وهو األكثر أهميةً دون شك(التعليق الرابع 
ي وحول المدى الزمني الصالح لتقدير طرفي قتصادواقع االالمحد التمويلي يعتريها سوء فهم حول ال

  ").السقف المالي"، و"النفقات الترسملية("الالمساواة 
  :لنفقات االستثمار ميزتان واضحتان

فهي ال تعبر إالّ عن القسم األولي من سالسل زمنية طويلة من التدفقات النقدية التي تكون  •
 .  وتتحول فائضة طوال الفترة الطويلة المتبقيةعاجزة خالل مرحلة قصيرة في البداية

وهي تستولد حكماً مجموعة ملحقة من نفقات الصيانة والتشغيل التي تظهر في باب النفقات  •
 .الجارية

  ".النفقات الترسملية"إن أياً من هاتين الميزتين ال تؤخذ بعين االعتبار من خالل مفهوم 
ية يحدد اقتصادة كبرى إذ أن دعم الدين هو موضوع سيولة أهمي" للسقف المالي"وفي المقابل، ليس 

  .على المدى الطويل وليس موضوع سيولة مالية على المدى القصير
وما ينطبق على االستثمار ينطبق أيضاً على االحتمال؛ فالموضوع يتعلّق في الحالتين بالبحث عن 

ه التوازنات أكثر مما يتعلّق بصور توازنات على المدى الطويل وباستكشاف الطرق التي تقّرب من هذ
  .محاسبية جامدة
  :نتيجتين إلى يؤدي ما سبق

هذا . ياً وأن يرتكز على المدى الطويلاقتصاديجب أن يكون تقييم نفقة استثمارية ما تقييما  .١
 :يفرض بالتحديد احترام الشروط التالية

 .تجهيزات المنفّذةفعالية نفقات االستثمار وإنما أيضاً نفقات الصيانة والتشغيل لل 
ي للمشروع بما يسمح بتغطية كامل تكاليفه، قتصاداستعادة الدولة لقسمٍ من المردود اال 

 .سواء تم ذلك عبر جباية الضرائب و تسديد المستهلكين لبدالت الخدمات المؤداة
، وليس فقط لالستثمار، وذلك على الصعيد "للمشروع"ي قتصادمستوى كاف للعائد اال 

 .بصورة عامة وعلى صعيد المالية العامة بصورة خاصة قتصاداال
ي جزئي، ولكن يجب أن تتوافق مع مجموعة اقتصادتندرج هذه المقاربة ضمن منطق ظاهره 

وعليه يصبح . من القواعد التي تتيح دمج األبعاد الخارجية والمفاعيل الناجمة عن المشروع
ويشكّل تحديد هذا . ألساس في اختيار المشاريعالمعيار ا" ية الكافيقتصادمستوى المردودية اال"

ومن الممكن أن يكون هذا المستوى . يقتصادالمستوى بالتالي محطة حاسمة في التخطيط اال
  .ية للمستفيدينجتماعالفئات اال أو مختلفاً بين القطاعات وبين المناطق أو موحداً

 التي تبقى حاضرة ولو أنّها ال تشكل ية بشكل تلقائي المسألة الماليةقتصادال تحّل المقاربة اال .٢
أن األسواق المالية ال تتفاعل بالضرورة وفقا لمعايير  إلى معيار اختيار حاسم، ويعود ذلك

البنك (رقة من األسباب ألرئيسة التي تبرر وجود مؤسسات مالية دولية اهذه المف. المالءة
ليس من الخطأ اعتبار أن جميع هذه . ومؤسسات إقليمية موازية) الدولي و صندوق النقد الدولي

المؤسسات قد أنشئت لمواجهة المشاكل المالية للدول النامية، تلك المشاكل التي يتوقّع أن 
ي للمخاطر الطويلة قتصادتختلف حيالها ردات الفعل ألسواق الرساميل مؤقتاً عن التقدير اال

تبقى على عاتق الدول المعنية األجل؛ وليس دورها، في المقابل، حّل مشاكل المالءة التي 
 .ودائنيها

في حالة لبنان، بصورة خاصة، وبما يمثل مفارقة الفتة، ال تشكل المتطلبات المالية  
الصرفة على نفقات التجهيز ضغطاً ضيقاً، إذ أن حاجات الدولة للتمويل وإعادة التمويل 
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ل االستثمار دون أن يتوقف حد أنه، فيما لو تمت تلبيتها، يمر تموي إلى لكل سنة هي هائلة
 .عنده أي مراقب، وفيما لو تعطلت، فلن يكون ذلك بسبب تمويل االستثمار

بشكٍل عام، يجٍب أن يطبق المحد المالي ال على قيمة النفقات الترسملية وحسب بل على  
 :مجموع نفقات التجهيز والتشغيل والصيانة، وذلك لألسباب التالية

للعمليات إذا تم إظهار التكاليف  يةقتصادى الحقيقة االيتم التعرف بشكل أفضل عل  . أ
اإلجمالية وإذا تم دمج حصيلة المفاضلة بين النفقات الترسملية والنفقات الجارية البديلة 

 .في الصورة
 .نعطي األهمية التي تستحق لنفقات الصيانة والتشغيل . ب
ةً لتأثير تقلب يتم التعامل، بصورة إجمالية، بمبالغ أكبر تكون بالتالي أقل عرض . ت

على سبيل المثال، لو اعتبرنا مخزونا من الرساميل العامة (المحدات المالية السريع 
 إلى ، نصل%٥من الناتج المحلي وطبقنا عليه معدل اهتالك بنسبة % ٥٠قريبا من 

وإذا اعتبرنا نفقات التشغيل بمعدل . من الناتج المحلي% ٢,٥نفقات صيانة بمعدل 
 ).من الناتج المحلي% ١٢,٥معدل شبه جامد يمثل  إلى  المحلي، نصلمن الناتج% ١٠

إنما يجب التأكيد على أن هذه . ي والمالي ليست سهلة وال تلقائيةقتصاديبقى أن مزاوجة الوجهين اال
والتي تتمثّل " (التمويل غير السوقي"المزاوجة بين المقاربتين تتيح إعطاء تبرير محدد لمختلف صيغ 

فهي تعمل بمثابة رافعات لسياسة عكس دورية وبمثابة ): طرافالمتعددة األ أو لقروض الثنائيةأقربها با
  .أدوات لتصحيح انحرافات قد تعتري أسواق الرساميل

  ية والماليةقتصاداإلدارة المشتركة للمتطلبات اال ٦,٣,٤

م وعلى العجز وما  فرضته من شروط على الدين العا" المعاهدة األوروبية لالستقرار والنمو"أثارت 
وبعض هذه األعمال مفيد . العام جدالً وأبحاث تناولت في الكثير منها موضوع النفقات الترسملية

  .٥١للغاية
على الرغم من االنطالق من أوضاع شديدة االختالف، من حالة لبنان من جهة وحالة دول المجموعة 

  .بهةخالصات متشا إلى ، نصل)فرنسا وألمانيا بصورة خاصة(األوروبية 
تبقى نقطة االنطالق بسيطة؛ إذا كان هنالك من فئة من النفقات يظهر من الطبيعي، وربما من 

هكذا تمويل طبيعي ألن النفقات الترسملية . الضروري، تمويلها باالقتراض، فهي النفقات الترسملية
مويل هده النفقات وهكذا تمويل ضروري ألن ت. مركّزة في الوقت في حين أن منافعها مؤجلة ومستديمة

  .تحميل األجيال الحالية أثمان منافع سوف تستفيد منها األجيال الالحقة إلى من خالل الضرائب يؤدي
ياً تمويلها اقتصادجعل فئة النفقات التي من المبرر  إلى لكن الواقع أن الممارسات القائمة تؤدي

  .باالقتراض هي األكثر تعرضاً لضغط القيود المالية
  : تلخص أطروحات المؤلفين٦٢راحاتبضعة اقت

ينتج االستثمار عائدات . ليس مقبوالً تحميل الكلفة الكاملة لمشروع استثمار لسنة مالية واحدة" 
 .مستقبلية ويجب توزيع تكاليفه على السنوات التي تتكون فيها العائدات

                                                 
51 Olivier J Blanchard and Francesco Giavazzi: “Improving the SGP through a proper accounting of public 

investment” Discussion paper Series, No. 4220, CEPR, 2004  
 . أخذت المقاطع التالية حتى آخر الفصل من نفس المصدر 62
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وده المالي الصافي ية حتى لو كان معدل مردجتماعيكون االستثمار العام مجدياً من الناحية اال 
ي جتماعأدنى من كلفة التمويل والمتوقع أن تكون هذه األخيرة أدنى من معدل المردود اال

 . لمشاريع الحكومة
إذا كانت الدول ملزمة بتسيير موازنة خالية من أي عجز عندما يكون الناتج قريباً من طاقته  

من الناتج المحلي % ز بنسبة سالصفر وإذا كان عج إلى القصوى، فإن نسبة الدين سوف تصل
 .س مقسوماً على معدل النمو إلى مسموحاً فإن نسبة الدين سوف تصل

إذا لم يتضمن اإلنفاق الجاري إال اهتالك رأس المال وتكاليف الصيانة وإذا فرضت قاعدة  
الناتج لتصبح مساوية لنسبة  إلى التوازن على اإلنفاق الجاري، عندها سوف تتجه نسبة الدين

وإذا كان رأس المال العام، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، . الناتج إلى أس المال العامر
الناتج  إلى مستقراً، تتيح هذه القاعدة للحكومة إدارة عجز يكون موازياً لنسبة رأس المال العام

 )".٦٣%١٠أي في لبنان (المحلي مضروبةً بمعدل نمو الناتج المحلي 
لعجز الموازنة بإدخال الفوائد واهتالك النفقات الترسملية في متنها، ولكن ليس يتوجب إذاً وضع سقف 

  .النفقات الترسملية بحد ذاتها
 فهو يؤدي، بدل خفض الطلب،: تتطلّب القاعدة المعدلة ضبطاً مالياً ولكنه ضبط من نوعٍ مختلف جداً

  . استبدال اإلنفاق الجاري بمبلغٍ موازٍ من االستثمار العامإلى 
القائمة على ) القائمة في صيغة مجلس اإلنماء واإلعمار التأسيسية(نجد في هذه المقاربة الفكرة القديمة 

  ".الموازنة االستثمارية"عن " الموازنة الجارية"فصل 
  .من الجائز أن ينفّذ هذا الفصل عن طريق إنشاء وكالة استثمار دون أن يكون ذلك ضرورةً ملحة

للفصل بين الموازنة الجارية والموازنة الترسملية تقاليد : وكاالت االستثمار إلى ليس خطًأ اللجوء"
ال تميز حسابات هذه الوكاالت، على سبيل . ما ليس مالئماً هو نقص الشفافية. عريقة في المالية العامة

 العام المثال، بين االستثمار القائم واالستثمار الصافي وهي بالتالي ال تعترف بأن اهتالك رأس المال
ال توجد عادة . يوازي نفقات جارية ويجب معالجته على هذا األساس في حسابات الحكومة المجمعة

تكون السندات التي تصدرها مكفولة من . حدود واضحة للمبالغ التي تستطيع الوكاالت أن تقترضها
دين التي تصدره جزءاً ولذا ال يعتبر ال. الحكومة لكن تلك الكفاالت ال تسجل في ذمة الحكومة ودفاترها

وقد ولّد الفشل في معالجة االستثمار العام بصورة مختلفة عن اإلنفاق الجاري حافزا ... من الدين العام
  .خارج الموازنة إلى في بعض الدول لنقل القروض

يمثل  kAلنفترض أن . لنفترض أن وكالة تنشأ، بهدف تمويل وتشغيل مشاريع استثمارات عامة جديدة
تقبض الوكالة مردوداً من مشاريعها وتنفق على . أس المال الذي تديره في وقت من األوقاتمبلغ ر

تحصل من الموازنة دعماً يعكس واقع أن للمشاريع مردوداً مالياً صافياً قد يكون . الصيانة واالهتالك
  .ويسمح للوكالة بإصدار سندات بقيمة الفرق. أدنى من مردود األسواق

الوكالة،  إلى عدة التي تقضي بأن يكون اإلنفاق الجاري، بما في ذلك التحويالتلنفرض اآلن القا
  .متوازناً

الصفر ويصبح الدين العام الوحيد ذلك الذي أصدرته  إلى سوف تتجه نسبة دين الحكومة تدريجياً
 ذلك، عندما يحصل. الوكالة ويبقى دين الوكالة دائماً مساوياً لمخزون رأس المال العام الذي مولته

تصبح الضرائب تغطي اإلنفاق الجاري زائد الدعم الممنوح للمشاريع التي تشغلها الوكالة، زائد كلفة 
  .الصيانة واهتالك رأس المال القديم، ناقص العائدات المالية للوكالة

                                                 
 %.٢,٥٠، معدل النمو %٤٠رأس المال على الناتج : هذا على أساس اعتماد القيم التقريبية التالية للبنان 63
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ي المرتفع بالقدر جتماعيجب تنفيذ جميع مشاريع االستثمارات العامة ذات المردود اال"نتيجةً لذلك 
وهذا يماثل واقع أنه يجب أيضاً . هذا ما تسمح به القاعدة المعدلة طالما أنّه تلغي القيود النقدية. كافيال

  ".تنفيذ جميع االستثمارات الخاصة ذات المردود الخاص المرتفع بالقدر الكافي
لدين، وهي تضغط باتجاه خفض مخزون ا. تسمح القاعدة المعدلة أن يمول االستثمار الصافي بالقروض

 إلى فنسبة الدين تتجه تدريجيا لتقارب نسبة مخزون رأس المال العام: إنّما ال تدفعه باتجاه نقطة الصفر
  ".الناتج، وهي نسبة أدنى من نسب المديونية العامة في معظم الدول

  يجب تخفيضها بصورة أولية؟ أو أية نفقات يمكن ٧,٣,٤

 تكون قد. نظرة من الناحية القطاعية إلى  الضريبيية، يحتاج التصحيحاقتصاد -عدا التأثيرات الماكرو
 والمحافظة على مستوى الطلب على منتجات اقتصادن غيرها في أي بعض القطاعات أكثر مركزية م

 لناحية مدخالتها قتصادوهي القطاعات ذات أعلى درجة اندماج في اال(تلك القطاعات الرئيسة 
 يجب وضع هذه االعتبارات في مواجهة األبعاد األخرى .قد يحمي النمو في المدى القصير) ومنتجاتها

. ية األكثر تعرضاًجتماعللخيارات القطاعية بما في ذلك سهولة إدارة الطلب والعدالة وحماية الفئات اال
  .لكنّها تمثّل بصورة عامة عنصراً مهماً من استراتيجية التصحيح المالي

  .نتائج حاسمة إلى ال تؤدي) sectoral multipliers(غير أن احتساب المضاعفات القطاعية 
المدى الذي يستعمل فيه أحد القطاعات مدخالت وسيطة من إنتاج : هنالك عامالن يحددان النتائج

يظهر بوضوح من ضمن هذه المقاربة . قطاعات أخرى وحصة االستيراد من العرض اإلجمالي
ستيراد هي األدنى بغية المحافظة القصيرة المدى أنّه يجب المحافظة على القطاعات حيث حصة اال

وإذا كان التركيز على المحافظة على فرص العمل يجب عندئذ أن . على النمو، أي الزراعة والخدمات
يخفف الضرر الالحق بالخدمات الخاصة والعامة إذ أن مضمون منتجاتها من العمل يفوق المعدل 

  .الوطني
والً، بأن مستوى المضاعفات القطاعية متدن وهذا التدني تبقى االنطباعات الناجمة عن هذا التمرين، أ

يعكس تدني مستوى االندماج بين القطاعات؛ وثانياً بأن الفروقات بين القطاعات ليست كبيرة إذ أن 
وال يبرر غياب ... من الناتج المحلي قياسا على المعدل الوسطي% ٠,٢انحرافها األقصى ال يتعدى 

ويبقى في . قطاعات معينة خالل عملية التصحيح إلى لقطاعات أي حماية تعطىالفروقات الكبرى بين ا
الواقع أن مخاطر إدخال انحرافات جديدة عند محاولة حماية أحد القطاعات الخاصة قد تفوق المكاسب 

  .المتوخاة من الحماية
 الحكومي على النمو بشكل أعم، لم تقدم التجارب الدولية بينة واقعية على مدى تأثير تركيب اإلنفاق

حاولت بعض الدراسات أن تميز بين اإلنفاق المنتج وغير المنتج لكن االستنتاجات تبقى . يقتصاداال
، وعلى تأثير )يةقتصادبالوظائف اال(وقد تركّزت األبحاث على تركيب النفقات الجارية . غير واضحة

  .النفقات الترسملية في مقابلة النفقات الجارية
ويبقى الجدل بين . إن اإلنفاق الخاص والعام هما مكمالن لبعضهما: محصلة استنتاج واحديبرز في ال

ما يبدو أكيدا أن الفوائض والنواقص . يين حول المستوى األنسب لإلنفاق العام غير مقفل فعلياًقتصاداال
  .نفاق العام للنمومن اإلنفاق العام تؤثر سلبياً على النمو، مما يوحي بأن ثمة مستويات فضلى من اإل

: أوالً. هنالك عدة عوامل وراء هذا االستنتاج. نمو أعلى إلى ال يؤدي بالضرورة إنفاق ترسملي إضافي
قد يكون الحجم المطلوب لإلنفاق الترسملي أدنى في الدول النامية نظراً للمستوى المرتفع لالنحرافات 

قد : ثانياً. مية في مثل هذه الحالة غير مجدفيكون اإلنفاق اإلضافي على السلع العمو. في هذه الدول
قد تتضمن عدة عناصر من : ثالثاً. تكون النفقات اإلنتاجية ظاهريا غير مجدية إذا تضمنت فوائض
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وفي حالة لبنان فإن . اإلنفاق العام، كالتشغيل والصيانة، معدالت مردود أعلى من النفقات الترسملية
غير أنّه قد ال يبكون .  وال تمثّل مصدراً رئيسياً ألي ادخار محتملالنفقات الترسملية متدنية جداً

مستحسنا رفعها في فترة سوف يكون فيها الطلب مضغوطاً ومعدل استعمال القدرات اإلنتاجية القائمة 
قد يكون األجدى الحفاظ على مستوى كاف من نفقات التشغيل والصيانة للحفاظ على إنتاجية . منخفضاً

  . المال العاممخزون رأس
لذا فإن أهم عناصر اإلنفاق الحكومي التي يجب الحفاظ عليها خالل فترة التصحيح المالي هي عادةً تلك 

ية جتماعالخدمات اال. ١: ومنها فيما خص لبنان. التي ال تنافس القطاع الخاص إنّما تكون مكملة له
الخدمات اإلدارية والتنظيمية . ٢ية األساسية، والبنى التحت) العناية الصحية األولية والتربية(األساسية 

، )ي والبيئة األعمال في القطاع الخاصقتصادإدارة عامة فاعلة، وتنظيم حقوق الملكية، واالستقرار اال(
  .نظام فاعل إلدارة النفقات العامة. ٤ية فاعلة، اجتماعشبكات حماية . ٣

  آلية تخطيط متداخلة ومتحركة ٤,٤

استباق الوقت، فإن عليها بدورها أن تطور مع  إلى لتخطيط والبرمجة ترميبقدر ما يصح أن أعمال ا
  .ليس أسوأ من غياب أي خطة إال خطة جامدة ال تتغير مع الوقت. الوقت

في الفترة الالزمة كي يؤثر التخطيط في : ذلك أن البعد الزمني حاضر مرتين في عملية التخطيط
  .جهات التخطيط وخياراتهالواقع وفي الفترة الالزمة كي تختمر تو

من التأثيرات السلبية على البرمجة في لبنان، دلك التشابه والتكرار في لوائح المشاريع الناتجة عن 
خالل ثالث ).  سنوات٣(وهذا التشابه ليس إالّ نتيجة مدى البرمجة القصير . أعمال البرمجة المتتالية

مشاريع التي سبق إطالقها ألن فترة النضوج سنوات، ال يمكن توقع أي تغيير محسوس قياسا على ال
. للمشاريع هي في الواقع أطول من فترة البرمجة) التفاوض على القروض(والمالي ) الدراسات(الفنّي 

 الفترات المتوسطة الواقعية لمختلف مراحل دراسة المشاريع وفقا لتجربة مجلس ٢٥يظهر الجدول 
  .اإلنماء واإلعمار

 مدة تحضير المشاريع: 28 جدول
 )باألشهر(معدل المدة  النشاط 

 ٦  دراسة األثر البيئي 
 ٣   التأهيل للدراسات 

 ٣   استدراج العروض للدراسات
 ١٢   دراسات التصميم 
 ٢٤  مجموع مراحل التصميم 
 ٣   الدعوة للتأهيل 

 ٣   الدعوة لمناقصة األعمال
 ٦  لمجموع مراحل التحضير لألشغا

 ٣٠  المجموع العام 
  :يجب أن تكون عملية التخطيط والبرمجة متداخلة ومتحركة

 ٥ إلى ٣سنوية بالنسبة للموازنة، من (متداخلة بمعنى أن تكون فيه المقاسات الزمنية متعددة  
 سنة ألعمال التوقع ٣٠ إلى ٢٥ سنة للتخطيط، ومن ١٥ إلى ١٠سنوات للبرمجة، من 

 . المدى الزمني أقصر كلما كانت الدقة المتوخاة في التقدير أكبر، وكلما كان)المستقبلي
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ومتحركة بمعنى أن يتوجب إعادة النظر بمختلف مستويات التخطيط والبرمجة وتصحيحها  
 .بصورة دورية وفقاً للتطورات الحاصلة

  :حركتين إلى على سبيل التصوير، يمكن التعرف
  . على أهداف متوسطة وطويلة األمد) سنويا(ويب تقوم البرمجة على المدى القصير على التص 
وفقاً ) خمس سنوات أو كل ثالث(يقوم التخطيط المتوسط والطويل األمد على تحريك األهداف  

 .للتطورات الملحوظة ولتغير التوجهات السياسية
 باإلشارة) CDR-MSC(تتطابق هذا المقاربة عملياً مع المقاربة الواردة في مستندات الفريق االستشاري 

  : المنشورات األوروبية بهذا الصددإلى 
 العامةهداف األالطريقة األكثر فعالية واألقل كلفة لتحقيق  إلى يقضي التخطيط االستراتيجي بالتعرف

لتحقيق تلك ) االستراتيجيات(وهو عملية تتم خاللها المفاضلة بين طرق بديلة . على المدى البعيد
  .ل معمقةتحالي إلى األهداف استناداً

  .تحقيق األهداف العامة ذاتها إلى اإلستراتيجية هي مجموعة سياسات متالزمة ترمي
 الموازنةالبرنامج المتوسط المدىالخطة المتوسطة المدى الخطة البعيدة المدى

 اإلستراتيجيةتحدد 
  والسياسات الكبرى

 لإلدارة شامالاتحدد إطار
تحدد خطة عمل تفصيلية

برنامجى  إليحول الخطة
  لالستثمار العام

القيود المالية لالستثمار 
  العام

التخطيط على  أو ط المسائل العامة ذاتها عندما يتعامل بالتخطيط على المدى الطويليواجه المخطِّ
  :تحضير المشاريع أو المدى المتوسط

لمستقبل إذا ؟ وهي تعني الحالة التي سوف تسود في ا) الحالة المرجعية(ما هي الحالة القائمة  
 .لم يتّخذ أي تدبير

 ما هي الحالة المنشودة ؟  
 "الحالة المنشودة ؟ إلى كيف ننطلق من الحالة القائمة 

  
 ترابط مراحل التخطيط والبرمجة: 14 سمر

التخطيط
البرمجة

إعادة النظر والتصحيح

الموازنة السنوية 
لالستثمار والصيانة 

والتشغيل

السياسات القطاعية
البرنامج المتوسط األمد    

(3 إلى 5 سنوات)

دورة المشروع

المحدات والسياسات 
االجتماعية واالقتصادية

المحدات المالية واإلدارية والفنية

اإلستراتيجيا    الخطة 
الشاملة لترتيب 

األراضي           
(25 إلى 30 سنة)

الخطة الطويلة األمد   
رؤيا التجهيزات 

والخدمات العامة     
(10 إلى 15 سنة)

الخطة المتوسطة األمد  (3 إلى 5 
سنوات)
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الخطة الشاملة لترتيب األراضي بين : التخطيط على المدى الطويل ١,٤,٤
   سنة٣٠ و٢٥

نتائج المعطيات الثابتة واالتجاهات ) SDATL (بنانيةاللملة لترتيب األراضي تستخلص الخطة الشا
، وتحدد الخيارات لجهة استخدام األراضي والهيكلية )المعطيات المادية، السكّانية، الخ(الطويلة المدى 

وهي تفرض ذاتها على الوزارات وتحد من هامش رسم السياسات . المدينية والتجهيزات البنيوية
  .طاعية بغية تأمين تضافرهاالق

   سنة ١٥ و ١٠الرؤية ما بين : التخطيط على المدى المتوسط ٢,٤,٤

الخطة مستلهمة من ) ويقدم هذا التقرير صيغتها األولية( سنة ١٥ و ١٠رؤية التخطيط على مدى ما بين
يع وهي تعبر عن خيارات الدولة في مجاالت التوز) SDATL (بنانيةاللالشاملة لترتيب األراضي 

، وتوضح السياسات القطاعية، وتحدد برامج االستثمار )ية والمجاليةجتماعبأبعادها اال(وإعادة التوزيع 
  .وأعمال اإلصالح المؤسسي

  .البرامج أو  سنة المدة الالزمة لتغطية كامل دورة المشاريع المهمة١٥ إلى ١٠توازي الفترة من 
الخطة الشاملة لترتيب ح صياغتها فرصة مراجعة تُفرض رؤية التخطيط على أعمال البرمجة، وتتي

  ).SDATL (بنانيةاللاألراضي 

   سنوات٥ إلى ٣من : البرمجة ٣,٤,٤

 سنوات مستلهمة من التخطيط على المدى المتوسط، وهي تحدد المشاريع المطلوب ٣البرمجة لفترة 
المسؤوليات (ه المشاريع وتفصل الصيغ العمالنية العائدة لهذ. إلغاؤها أو إطالقها وتحضيرها وتعديلها

  .وتضع تقديرا مكمما للوسائل الضرورية). والمراقبة والتقييم
تجدر المالحظة أن هامش التحرك على مستوى أعمال البنى التحتية القابلة للتنفيذ من ضمن برنامج 

هامش لكن ال. معين محدود ألن فترة إنضاج هذه األنشطة تتعدى بصورة عامة المدى المحدد للبرمجة
  .القيام بأعمال تنظيمية أو تعديل مشاريع الحقة أو واسع وحاسم فيما خص إطالق

 –من خالل قوانين (توفّر البرمجة إطارا لوضع الموازنات السنوية لنفقات التجهيز والصيانة والتشغيل 
  ).من خالل توجيهات وتعليمات خاصة بنظم الموازنة أو برامج

  . رؤية التخطيطعةوتتيح صياغة البرامج فرصة مراج

  سنة بعد سنة: وضع الموازنة ٤,٤,٤

 سنوات، وهو العمل السنوي الذي ٥ إلى ٤إعداد الموازنة السنوية مستلهم من البرمجة على مدى 
تستعيد الموازنة الحصة التي تلحظها قوانين . تظهر فيه توقعات اإلنفاق وتحصل بحكمه األذون باإلنفاق

كافة اإلدارات لكي تضمنها النفقات  إلى وجيهات والتعليمات الموجهةالبرامج للسنة المعنية وتلتزم بالت
ومن الضروري، بغية إعادة معناه لعمل الموازنة، أن يوضع . الضرورية للتجهيز والصيانة والتشغيل

السنة  إلى حد نهائي لعادة نقل االعتمادات غير المستخدمة وغير المتصلة بعقود قيد التنفيذ وتدويرها
  .الالحقة

 . البرامج وقوانين البرامج في حال وجودهاوتتيح صياغة الموازنة فرصة مراجعة
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  اللبنانيةالخطة الشاملة لترتيب األراضي : المرجع ٥,٤

والقصد التذكير .  بصورة واضحة)SDATL (بنانيةاللحددت توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي 
ع السياسة العامة للتجهيز وتظهير البعد المجالي بها في هذا التقرير ضمن صيغة تتيح إدراك مفصلها م

  .لهذه السياسة

 اللبنانيةاألهداف العامة للخطة الشاملة لترتيب األراضي  ١,٥,٤
)SDATL(  

  :ثالثة عناوين رئيسيةالخطة تحت من المفيد إعادة تجميع توجهات 
 ية ذات جودةاجتماعخدمات  إلى جعل كل السكان قادرين على الوصول: ياجتماععنوان  
البيئة، الحياة الثقافية، (وتوفير إطار حياة جذّاب ومتنوع لهم ) الصحة والتربية بصورة خاصة(

 ).التسلية والترفيه
ية مع السهر على قتصادتأمين تموقع إقليمي معزز للبنان من الناحية اال: ياقتصادعنوان  

 .لقطاعيةتحسين القدرة التنافسية الخارجية لكلٍّ من أقطاب مناطقه وألنشاطته ا
تقوية التضامن الوطني من خالل زيادة ترابط المناطق والمجموعات الطائفية : عنوان سياسي 

 . بنتيجة تخصصات وظيفية
يؤدي . تعتمد مجموعات األهداف الثالث على سلسلة من الخيارات المتجانسة لناحية انعكاساتها المجالية

  :ما يلي إلى كل من هذه الخيارات
السعي قائم كي تتميز كل منطقة بوظائف خاصة :  وترابط مجالي قويفصل مجالي للوظائف 

 .بها، ومكملة لوظائف المناطق األخرى
فاالوتوسترادات يجب أن تبقى محصورة ببعض خطوط : تراتبية مقر بها للمراكز وللشبكات 

بنت جبيل  أو بيروت بمثابة عاصمة أو  زحلة بمثابة قطب توازن–السير، وأوضاع شتورا 
 .ابة مدينة وسيطة يجب اإلقرار بها وتعزيزهابمث

نعتبر هذه الموارد بمثابة رأس ماٍل : المحافظة على الموارد الطبيعية والثقافية، وإبراز قيمتها 
 . يجب توظيفه بشكل مستدام وليس سلعة معدة لالستهالك التدريجي

دور مركزي  إلى ديدة ويحتاجية شاقتصاديتطلّب تحقيق هذه التوجيهات وهذه الخيارات مراعاة محدات 
  .من الدولة" األقل"من  أو "المزيد"للعمل العام متمحور حول دولة أفضل، بدال من 

 يجب أوالً االعتراف بأن هذه التوجيهات تختلف عن الممارسات المتبعة حتى اليوم، حول عدة نقاط
  :أساسية

عن تساوي المناطق، ) لمستحيلا(فهي تحّل محّل مفهوم اإلنماء المتوازن القائم على البحث  
جميع المناطق للمساهمة  إلى مفهوما جديدا أكثر اندماجا، ومبنيا على تكافؤ الفرص الممنوحة

 . الوطني وفي مشروع إنماء وطنيقتصادفي اال
 .وهي تعطي األفضلية ألعمال التجهيز المركّزة على األعمال المشتتة 
التجهيزات القائمة قياسا على إطالق وهي تعطي األولوية للصيانة ولتحديث مخزون  

 . استثمارات جديدة، وتفترض معايير اختيار مشددة لالستثمارات الجديدة
تفترض تخفيض ممارسات إعادة التوزيع التعسفية والدعم الضمني وتعزيز جودة الخدمات  

 .المؤسساتية
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ق دون شك حمالت إعالمية وهو تستح. من الواضح أن إصالحاً كهذا ال يمكن إالّ أن يكون تدريجياً
  . ومناقشات لينال أوسع قدرٍ ممكن من القبول والتأييد

 اللبنانيةترجمة توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي  ٢,٥,٤
)SDATL (بشكل خطوط عمل  

في الخطة، وعليه، إذا توجب تحديد مشاريع بنيوية تتيح تجسيد توجهات ترتيب األراضي المحددة 
  : أطر العمل التاليةكون هذه المشاريع ضمنت

العاصمة، أقطاب مناطقية، مدن (إرساء تراتبية المراكز المدينية ضمن أربع فئات واضحة  .١
 .وتخصيص وظائف معلنة لألقطاب اإلقليمية) وسيطة، وسائر المناطق األخرى

ية للمنطق وتعزيز المسؤوليات والسلطات قتصادتنسيق التقسيمات اإلدارية واإلنتخابية واال .٢
مناطق األقطاب األولية (رية والمالية للهيئات المحلّية وبصورة خاصة البين البلدية التقري

 ...).والثانوية، ومناطق التنمية البيئية
إرساء تراتبية البنى التحتية للنقل واإلتصاالت وتخصص المحاور والتجهيزات ذات المدى  .٣

 .اإلقليمي والدولي
 إلى اكز المدنية على أساس عالقات مباشرة من نقطةتقوية الروابط الداخلية الكبرى بين المر .٤

 .نقطة
المفاضلة بين الخيارات القطاعية خاصةً فيما يختص بالحصص العائدة لكل من القطاعين العام  .٥

والخاص ولشروط التكامل بينهما في التربية والصحة لتفادي االزدواجية واستمرار أنظمة ذات 
 .سرعتين مختلفتين

وتحميل المفاعيل ) لصالح المنفعة الجماعية(ة للمفاعيل الخارجية اإليجابية إعادة التقاط الدول .٦
؛ فك التراكب اآللي بين آليات إعادة )لقاء بدل أو مباشرة(مسببيها  إلى الخارجية السلبية

: مثال على نوع هذا التراكب(التوزيع وآليات تقديم الخدمات الجماعية التجارية وغير التجارية 
 ).م تسديد فواتير خدمات المياه والكهرباءالتغاضي عن عد

 قتصادإذ أن الشق العقاري يمثّل أعباء غير عادلة على اال(اعتماد آليات دائمة للتحكم العقاري  .٧
ولألعمال االستباقية على فئات محددة ) وعلى كلفة السكن وعلى موازنات التجهيزات العامة

 ...).، عرض األراضي الصناعيةتوسع المدن، مرور بنى تحتية(من العرض العقاري 
 .الحماية ضد المخاطر الطبيعية والصناعية بحسب درجة خطورتها وفداحة ضررها .٨
 .حماية المواقع الطبيعية والثقافية وإبراز قيمها وإعادة تأهيل المواقع المتضررة والمشوهة .٩
 . استعادة االستخدام العام للشواطئ وللمجاالت الطبيعية١٠

عمل المذكورة أعاله بشكل إجراءات ومشاريع بنيوية في الفصل المخصص تم تفصيل خطوط ال
  .للمرحلة األولى من التطبيق في التقرير الرئيسي للخطة الشاملة لترتيب األراضي
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  المقاربة الجديدة   ٥٥٥
  إجراءات التطبيق القطاعي

بلـورة الخيـارات    عرض المقاربة التي ينبغي اتباعها عملياً لكلٍّ قطاع من أجل            إلى   يرمي هذا الفصل  
الممكنة على صعيد السياسات القطاعية، في مرحلة أولى، ومالمح رؤية تخطيطية لفترة تـراوح بـين                

  . عاماً، في مرحلة ثانية١٥ و ١٠
التحاليل التي سبق عرضها في الفصول المختلفة من هذا التقرير وينبغـي تطبيقهـا               إلى   تستند المقاربة 

  .سابقما ورد في الفصل ال إلى استناداً
 

وضع منهجية محددة وموحدة لتقويم وضع كل من القطاعات، وثانياً، فور            إلى   الهدف هو الوصول أوال   
  .إنجاز األعمال االستكمالية المطلوبة، تكميم هذا التقويم

يفترض هذا التقويم اتفاقاً مسبقاً في المجتمع اللبناني، وبالتالي على مستوى الدولة، حول عدد من القـيم         
  : تسمح بتحديد أو ة التي تحددالمرجعي

  مدى مسؤوليات الدولة في كل قطاع
 .التصور المرغوب للمجال الوطني وأشكال التكافل الوطني ومستوياته

  .هذه القيم المرجعية ال يمكن اختزالها بتقديرات فنية وهي تعبر عن خيارات مجتمعية
 أو   األولى ثم تبين مختلف أوجـه الخيـار        تنطلق المقاربة التي نعرضها فيما يلي من النقطة المرجعية        

فإما أن تؤكد هذه المقابلـة      . وضع النتيجة الحاصلة في مقابل النقطة المرجعية الثانية        إلى   التقدير لتصل 
  .تتطلّب تكرار دورة المفاضلة أو صالحية النتيجة الحاصلة

  . سوف نحدد إطار التقديرحيث هو مرغوب به في هذه المرحلة من العمل، لكننا إلى لن يسعنا الذهاب

  المعتمدةالقطاعات والقطاعات الفرعية  ١,٥
  .تعرض الالئحة أدناه القطاعات والقطاعات الفرعية وفقاً للتعريفات الذكورة أعاله

  التجهيز العقاري
  )السكني، الصناعي، الشبكات(العقارات المدينية  
 )االستصالح، الري، الضم والفرز(العقارات الزراعية  
 ).الساحل، الجبل، الغابات، المواقع(لمناطق الطبيعية تجهيز ا 
  الطاقة

  الكهرباء  
 الغاز  
 .الطاقة الشمسية لالستخدام المنزلي 

  االتصاالت 
 االتصاالت الثابتة، الصوت 
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 االتصاالت الثابتة، المعلومات 
  االتصاالت المنقولة، الصوت والمعلومات 
 .البريد 

  النقل
  النقل البري الخاص لألشخاص 
  البري المشترك لألشخاصالنقل 
 النقل البري للبضائع 
 القواعد اللوجستية وأسواق الجملة 
 النقل البحري  
 .النقل الجوي 
  التربية

  حضانة األوالد 
 التعليم العالي واألبحاث 
 التعليم العام االبتدائي 
 التعليم العام المتوسط  
 التعليم العامة الثانوي 
 التعليم الفنّي 
 الرياضة  
 ).المكتبات والمتاحف، الخ(لثقافية الخدمات ا 
  الصحة

  العناية بالمسنين  
 العناية المتخصصة بالمعاقين  
 الصحة االستشفائية  
 الصحة الوقائية  
 .المسالخ 
  المياه

  . مياه الشفة 
 .المياه المبتذلة 
  النفايات 
  . النفايات الصلبة 
الري  

 الري.  
   سياديةالخدمات ال

 .اإلدارات المركزية 
 .محلّيةاإلدارات ال 
 . الدفاع 
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 الشرطة  
 ).اإلطفائية، اإلغاثة، الخ(الدفاع المدني  
 .العدل 
 .السجون 

  المقاربة المؤسسية والتقنية  ٢,٥
حد ما، لكنّها ليست منفصلة تماماً وليست ثابتـة فـي            إلى   تشمل هذه المقاربة ثالثة أقسام مستقلّة ذاتياً      

  :الزمن
  ،"عامة"بها تعريف مسؤوليات الدولة التي تصبح الخدمة بموج 
 تعريف الخيارات الفنية التي ترعى إنتاج الخدمة، 
  .تعريف الصيغ المؤسسية لوضع الخدمة في متناول اليد 

  .للخدمة وترسم شبكة تقدير مفاعيلها" العامة" تتحكم هذه الخيارات بالطبيعة 

  تحديد مسؤوليات الدولة في كل قطاع  ١,٢,٥

تي تتوخاها الدولة من تأدية الخدمات المعنية في كل قطـاع            ال لألهدافبالتحديد الدقيق   هنا  يتعلق األمر   
  :، وذلك بتحديد"خدمات عامة"وقطاعٍ فرعي على أساس اعتبارها 

  فئات المستفيدين،  
 صيغة االلتزام العام، 
  .درجة تغطية التكاليف من األموال العامة 

  
 مسؤوليات الدولة: 29 جدول

 مثلةتعليقات وأ الموضوع
  : تكون تأدية الخدمة فئات المستفيدين 

طريق دون جعالة يـشكالن أو   الدفاع الوطني : معممةً 
  .خدمات عامة معممة على المواطنين

التعليم اإللزامي يعنى بجميع األوالد حتى سـنٍ: فئويةً 
 .محددة

 .تأمين معالجة المياه المبتذلة لمنطقة ما: مخصصةً 
  :تأمين إلى تزام العام يسعىاالل  شكل االلتزام العام 

التعلـيم(فرض استعمال الخدمة    : احترام معيار إلزامي   
  ).اإللزامي

الشطر األول مـن(تقديم الكمية الدنيا    : توفير حد أدنى   
 ).استهالك الكهرباء مدعوم

فرض تعميم القدرة على الوصول    : قدرة على الوصول   
مـصالح أو   تؤمن مؤسسة كهرباء لبنـان    (الخدمة  إلى  
لمياه الوصل بالشبكات وتؤمن الهواتف النقّالة التغطيةا

 )الكاملة
تستكمل الخدمة العامة النواقص المحتملة: صيغة رديفة  
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تغطّـي وزارة الـصحة العنايـة(في الخدمة الخاصة    
الخاصـة، أو   االستشفائية في غياب التغطيـة العامـة      

تستقبل الجامعة اللبنانية الطـالب الـذين ال يريـدون
 ).ق بالجامعات الخاصةااللتحا

 درجة تغطية التكاليف من األموال
 العامة

يؤمن استعمال األموال العامة تغطية التكاليف بصورة:  
الممتلكـات(يؤمن التمويل كلياً من الـضريبة       : كاملة 

  ).العامة الصافية كالشرطة والدفاع، الخ
يغطي(يدفع المستهلك جزءاً من كلفة الخدمات       : جزئية 

من ثمـن% ٨٥ي  جتماعق الوطني للضمان اال   الصندو
 ).األدوية، وتفرض الجامعة رسوماً محدودة

تصرف األموال العامة على شكل مـساهمة: مشروطة 
بعـض الظـروف أو   حين تطـرأ بعـض الحـوادث      

المساعدات الطارئة في حالـة الـزالزل، والحريـق،(
أيضاً حـصة الـدعم المخصـصة أو   والفيضان، الخ، 

ف الهامشية المرتفعة نتيجة التوصيلالمتصاص التكالي 
 )في الشبكات للمستهلكين البعيدين

  :مالحظات
: نشوء كلفة تتحملها من األموال العامـة       إلى   يؤدي التزام الدولة بالخدمة العامة حكماً      .١

تعبر عـن ذلـك بـصورة       . فرض التغطية الشاملة له كلفة ما حتى وان كانت ضمنية         
مـداخيل   إلى   ذ أن التنازل عن هذا الموجب كان سيؤدي       واضحة حالة الهاتف النقّال إ    

 .أكبر للدولة
يـة  جتماعفازدواجية تأمين الخـدمات اال    : شكل االلتزام العام له حكماً مفاعيل توزيعية       .٢

مـن  . األساسية من قبل القطاعين الخاص والقطاع العام تفرض جملة من نتائج البالغة           
بشرط أن يتم دفع الـضرائب وأن يتـرجم         (وجهة إعادة التوزيع، تولد عملية مزدوجة       

إال إذا اعتبرنا أن فروقـات النوعيـة        ) ضرائب إضافية  إلى   الدين، في نهاية المطاف،   
 .كافية إلقامة التمييز بين خدمتين مختلفتين

التغطية المشروطة للتكاليف هي النتيجة الحتمية لتطبيق تعرفات موحدة مبنيـة علـى              .٣
ويبرز ذلك بصورة خاصـة حـين تكـون         : فة الحدية الكلفة المتوسطة وليس على الكل    

 أو  على سبيل المثال ميـاه الـشفة      (تكاليف التجهيزات كثيرة التغير بين حالة وأخرى        
) ما عدا االستهالك والصيانة والتوظيـف     (، فيتحقّق تمويل االستثمار     )الصرف الصحي 

 إذا كانـت  ؛ تكون هذه الحتميـة أقـل    )أو بشبه ضريبة مضمنة في التعرفة     (بالضريبة  
الهـاتف، خـارج الحـاالت       أو   الكهربـاء (تكاليف التجهيزات والتوصيل أقّل تغيـراً       

 .ألن الفوترة يمكن أن تغطي حينئذ االستثمار والتشغيل) الهامشية

  الخيارات الفنية  تعظيم منافع ٢,٢,٥

لكل . تاج الخدمةيتعلق األمر هنا بتحديد الخيارات الفنية، من بين مختلف الخيارات المتوافرة، لتأمين إن
من المرونة على  أو مزيد من الصالبة إلى ية محددة، وهو يؤدياقتصادخيار فني تكاليف ومنافع 

  .مستوى الخيارات المؤسسية التي ترعى إنتاج الخدمة
  :مالحظات
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ية الراهنـة،   قتصادينبغي أن تأخذ الخيارات الفنية بعين االعتبار، بالطبع، المعطيات اال          .١
تمد أيضاً على تقديرات حول التطورات المحتملـة لهـذه المعطيـات            لكن ينبغي أن تع   

ينطبق هذا بشكل خاص على القطاعات التي يتطلّب إنتاج الخدمات فيهـا            . يةقتصاداال
 أو  استهالك هذه الموارد كالمياه    أو   موارد نادرة وغير القابلة العادة االنتاج      إلى   اللجوء

خيارات  أو   و مرتفعة الكلفة في اللحظة الراهنة،     إن تقنيات قد تبد   . النفط والغاز وسواها  
لعدم استعمال أخرى قد تبدو غير مبررة أيضاً، يمكن أن تكـون             أو   لتخصيص موارد 

فارتفاع أسعار النفط والغاز المستمر منذ مـدة        . في الواقع تقنيات وخيارات حكيمة جداً     
وهرية في قطـاعي    وارتفاع فاتورة استيراده يستدعيان إعادة نظر في خيارات فنية ج         

 .الطاقة والنقل
يجب أن تأخذ الخيارات الفنية بالحسبان أيضاً االعتبارات االسـتراتيجية واعتبـارات             .٢

 أو  تزداد أهمية هذه االعتبارات كلما كانت االستثمارات الثابتة ثقيلـة،         . سالمة التموين 
تعرقـل  ) رالحصا أو   التقنين أو   ارتفاع األسعار (كلما كانت االحتماالت وقوع مشاكل      

 وهكذا وجِد خطّا انابيب النفط الواصـلين      . مورد محدد احتماالت مرتفعة    إلى   الوصول
 .لبنان مقطوعين ألسباب سياسية، ويبقى تموين الغاز قضية إشكالية إيضاًإلى 

 أو طريقة معالجـة النفايـات  (للخيارات الفنية تأثيراتٌ شديدة بصورة عامة على البيئة          .٣
 ).خيارات الوسائل على صعيد النقل  أوإنتاج الكهرباء

بعض التقنيات يمكن أن تعزز حالة االحتكار الطبيعي وتحد من إمكانيات تدخّل القطاع              .٤
، في  )إنتاج الكهرباء من السدود التي تؤمن أيضاً أعمال الري وتنظيم األنهر          (الخاص  

شـراك  حين أن تقنيات أخرى، على العكس، يمكن أن تشجع المنافسة وتساعد علـى إ             
وحدات حرارية ضـئيلة الحجـم       إلى   اإلنتاج الذي يستند  (منتجين من القطاع الخاص     

 ).نتيجة االنخفاض الملحوظ خالل السنوات األخيرة لوفورات الحجم
عرفت قطاعات عديدة تطورات فنية سريعة خالل السنوات األخيرة وبصورة خاصـة             .٥

 .على صعيد االتصاالت السلكية والالسلكية

  ماط التنفيذ المؤسسيةاختيار أن ٣,٢,٥

 المعتمدة لتأمين تأدية الخدمة، وبالتحديد فيما يتعلق بالعالقات الوسائل المؤسسيةحديد تيتعلق األمر هنا ب
  .الالمركزية أو بين القطاع العام والقطاع الخاص وما يتعلق بالمركزية

  
 امةاألنماط المؤسسية لتأدية الخدمات الع: 30 جدول

 تعليقات وأمثلة الموضوع 
العالقات بين القطاع العام والقطاع 

  الخاص
  :قد تكون الخدمة العامة

من قبل هيئة  أو منتجة مباشرة ومؤداة من قبل الدولة 
  ).مياه الشفة أو الكهرباء(عامة 

منتجة من قبل القطاع الخاص ومشتراة ومؤداة من قبل  
 ).ني العامةأشغال الطرقات، تشييد المبا(الدولة 

منتجة ومؤداة من قبل القطاع الخاص وممولة من قبل  
 العناية الطبية المدفوعة من قبل وزارة الصحة(الدولة 

التعليم ألوالد الموظّفين الذين يستفيدون من منح أو 
  )مدرسية

  :قد تكون الخدمة ومؤداة  الالمركزية أو المركزية
 ) ت الوطنيةشبكة الطرقا أو الكهرباء(بطريقة مركزية  
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تجميع النفايات الصلبة على مستوى (بطريقة المركزية  
  ).كل بلدية

  :مالحظات
 .تتوقف األنماط المؤسسية على تعريف الدولة لمسؤولياتها وعلى الخيارات التقنية المعتمدة

 الخدمات التي تشتريها الدولة مـن  أو يجب تمييز الخصخصة الحقيقية عن التقديمات الخاصة من السلع       
فاألولى يجب أن تتضمن تحمال للمخـاطر التجاريـة مـن قبـل             . خالل المناقصات والصفقات العامة   

علهـا تـستطيع    " للسلطات الناظمة "وتتطلّب الحلول الوسطية دوراً جوهرياً      . الرأسمال الخاص المنتج  
 ).العام والخاص(تغطية النقص في المنافسة وتجنّب حاالت االحتكار 

ة عن الالحصرية في ممارسة الوظائف المركزية، واألخيرة ليست سوى نمـط            يجب تمييز الالمركزي  
 .عملي يعزز تأثير المركزية

  ية والقطاعية قتصادالمقاربة اال ٣,٥
  :ية إلنتاج ولتأدية الخدمة العامة على عدة مستوياتقتصادالتأثيرات اال إلى يجب أن ينظر

  .ة وتأديتهاالفعالية والكفاية الملحوظة والمحتملة في إنتاج الخدم
 .  الحاصل بسبب تأدية الخدمةاإلنفاقية على الطلب الناجمة عن قتصادالتأثيرات اال 
 . ية على اإلنتاج الناجمة عن تأدية الخدمةقتصادالتأثيرات اال 
 .تأثيرات المفاعيل الخارجية الناجمة عن تقديم الخدمة 

 ة المؤسسية والفنية،أو بالعكس، قد تـدفع      قد نعزز نتائج التقدير الخيارات المعتمدة على مستوى المقارب        
  .إعادة النظر بها وتعديلهاإلى 

  الفعالية والكفاية في اإلنتاج وفي تأدية الخدمة ١,٣,٥

) غايتها وتصيب المـستفيدين المقـصودين   إلى بمعنى أن الخدمة تصل  (يتعلق األمر هنا بتقويم الفعالية      
) م أقل قـدر مـن المـوارد الماديـة والبـشرية           بمعنى أن إنتاجها بأفضل نوعية يتم باستخدا      (والكفاية  

التبرير األول لالستثمارات العامة هو تحـسين هـذه         . ية في إنتاج الخدمة العامة وفي تأديتها      قتصاداال
من أجل قياسهما، كلفةً ونوعيةً، وفي ظل غياب أحكام السوق الموثوقـة، تبقـى              . الفعالية وهذه الكفاية  

تكون هذه المقاربة سوية ومنمطة، من الضروري إعادة تجميع مختلف          ولكي  . المقاربة الفنّية ضرورية  
  :نذكر أربع أنواع من هذه األشكال. القطاعات تبعاً للنمط وللشكل التقني لعمليات إنتاجها وتأديتها

  أشكال الشبكات المفتوحة 
 أشكال الرصف 
 أشكال الشبكات الشعاعية 
 أشكال العقد 

  .ن معايير التقويم التقنييخضع كلٌّ من هذه األنواع لجملة م
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 األشكال التقنية إلنتاج الخدمات العامة وتأديتها: 31 جدول

 تعليقات وأمثلة الموضوع 
يستفيد كّل شخص، بمجرد اتصاله بالشبكة، من كامل خـدماتها أشكال الشبكات المفتوحة

البـريتنطبق الحالة علـى االتـصاالت والنقـل        (المعروضة  
  ).لألشخاص والبضائع، الخ

ال إختناق(المسألة هي في السهر على حسن تحديد حجم الشبكة          
تالفـي حـاالت(وعلى جودة هندستها    ) وال فائض في الطاقات   

االزدواجية، والحرص على التراتبية، وتقليل حاصـل ضـرب
 ...) المسافات بالتدفق

تفيدين من تجهيزات معينةتستفيد كل مجموعة جغرافية من المس       أشكال الرصف
وهي حالة المـدارس، المراكـز الـصحية،(تؤمن لها الخدمة    

  )المطامر الصحية ومعامل معالجة النفايات، الخ
المسألة هي التأكد من أن تشمل المرصوفات كامـل الحاجـات
المكانية دون ازدواجية غير مبررة وأن يراعي نوع الرصـف

المقبولة لوفورات الحجم مـنشروط الفعالية   ) الحجم والكثافة (
.) التجهيزات من جهة أخرى إلى جهة، ولكلفة النقل والوصول

كل مجموعة جغرافية من األشخاص، ومن خالل شبكة تغطـي أشكال الشبكات الشعاعية
الشبكة من تجهيـز إلى   منطقتهم الجغرافية، تستفيد فور وصوله    

الـة علـىتنطبق الح (من عدة تجهيزات تغذي الشبكة       أو   واحد
  ) الكهرباء ومياه الشفة والمياه المستعملة وأنظمة الري، الخ

هذه األشكال أكثر تعقيداً من الحالتين األولى والثانيـة، وهـي
يتم ربط مجموعـة مكانيـة مـن. تجمع، بشكل ما، ميزاتهما   

المستهلكين من خالل الشبكات بمورد، وعلى هذا األساس تشكل
  .ها قطعة مرصوفةهذه المجموعة المأخوذة برمت

من جراء عدم تماثل الشبكات تبقى األسئلة المتعلّقـة بـالموارد
مطروحة غالباً في هذه الحاالت سواء على الصعيد اإليجـابي

 ).الضرر(السلبي  أو )التوافر(
كل مجموعة جغرافية من األشخاص تستفيد من تجهيزات تشكل  أشكال العقد

 في النقل البحري والجوي،كما. (شبكة مفتوحة  إلى   نقطة ولوجٍ 
  )ومكاتب البريد والمباني اإلدارية، الخ

هذه األشكال أكثر تعقيداً من الحالتين األولى والثانيـة، وهـي
ان المجموعة المكانيـة مـن. تجمع، بشكل ما، ميزاتهما أيضاً    

المستهلكين الموصولين بالشبكة من خالل نقطة ولـوج معينـة
مرصوفة ذاتها مترابطة داخلوالقطع ال . تشكل قطعة مرصوفة  

  .الشبكة
هــذه األشكال على أنها تماثــــل أشكال إلى   يمكن النظر 

 . الشبكات الشعاعية
  :مالحظات

ينتج عن كل من األشكال تأثيرات متمايزة لالستثمارات المركزية والمناطقية وحساسية مختلفة             .١
 .حيال ضرورة أعمال الصيانة
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اسية بالنسبة ألشكال الشبكات المفتوحة وبشكل أخص ألشـكال         إن مسائل المتصلة بالهندسة أس     .٢
وهي أقل وطأة بالنسبة ألشكال العقد التي تقترب، من هذه الناحيـة، مـن              . الشبكات الشعاعية 
 .أشكال الرصف

الخدمات التي تقدم انطالقاً من أشكال الشبكات        إلى   تبقى تمايزات الجودة محدودة التأثير بالنسبة      .٣
لكن هـذه   .  أشكال العقد أو، بدرجة أقل أيضاً، من الشبكات الشعاعية الواسعة          من أو   المفتوحة

 .التمايزات قد تصبح خطرة في حاالت الرصف وال سيما في حاالت المرصوفات الكبيرة
المرصوفات الصغيرة في أشكال الرصف تشجع المنافسة جـراء إنخفـاض تكـاليف النقـل                .٤

 .والوصول

تترب منشآت البنى التحتية : "بويب وإنما بطريقة قليلة الوضوحهذا الت) Hulten(اقترح هلتن  .٥
على سبيل المثال (من أن تكون سلعاً عامة مكتظة منظّمة ضمن شبكات مكثّفة بالرساميل 

الطرقات والجسور، الخطوط الحديدية، النقل الجوي والبحري، أنظمة مياه الشفة والصرف 
تتعلّق ). ية الالسلكية والسلكيةقتصادلتسهيالت االالصحي، توليد الكهرباء وشبكات التوزيع وا

فعالية أي قسم من أقسام هذه الشبكة بحجم وبشكل الشبكة بأكملها وقد تحصل حاالت من 
وال مجال لإلحاطة . التكامل بين بعض األجزاء في حين تحصل حاالت من التنافس بين أخرى

تظهر دراسة أرستوف وهرالن . ٦٤"يبغنى هذه اإلمكانيات وبتنوعها من خالل أي إطار تجميع
)Arestoff & Hurlin (هي أيضا مدى أهمية ظاهرة الشبكات. 

  ية من خالل مفاعيل النفقات العامة على الطلب قتصاداآلثار اال ٢,٣,٥

ي للنفقات العامة على االستثمارات وإنما على التـشغيل أيـضا           قتصاديتعلق األمر هنا بتقدير التأثير اال     
  .على الطلب

 تبرير الخدمات العامة بالتأثير الذي تتركه نفقاتها على المداخيل وعلى الطلب، ألن الـسياسات               ال يمكن 
لكن المطالبات  . الضريبية وسياسات إعادة التوزيع كفيلة بأن تخدم هذه األهداف بشكٍل أدق وأكثر فعالية            

لذا ينبغي  . ن االعتراف به  السياسية بالتجهيزات العامة غالباً ما تصوب، في الواقع، نحو هذا الهدف دو           
اإليجابي مـن جهـة،      أو   تقدير التأثير المحتمل السلبي   : تحديد هذه المفاعيل كمياً خدمة لهدف مزدوج      

  .ومقارنة تأثيرها التوزيعي المنتظر بالتأثير الذي تنتجه في الواقع
  :مالحظات

ات على تقلـيص    يجب عدم فصل تأثير اإلنفاق على توسيع الطلب عن مفاعيل تمويل هذه النفق             .١
 .باالستدانة أو الطلب، سواء من خالل الضرائب

ستثماري مفاعيل اإلنفاق اال   ".أنظر(تأثير توسيع الطلب تأثير مركّب وقد سبق تحليله بالتفصيل           .٢
مفاعيل  إلى   تنقسم بدورها (تضمن مفاعيل أولية    وهو ي .). ٨٥ . صفحة ،"والتشغيلي على الطلب  

يتوقف مدى هـذه المفاعيـل علـى        . مولدة أو   ومفاعيل ثانوية ) مباشرة ومفاعيل غير مباشرة   
ولكن هذه األخيـرة    . ية والصناعية للبلد  قتصادتركيب اإلنفاق وإنما يتوقف أيضا على البنية اال       

 .ية المحليةقتصادغير مؤاتية أبدا لتوسيع وتعظيم المفاعيل اال
وبالتعريفات وبآليات التمويل   ) المركزية والمحلّية (يتعلّق تأثير تقلص الطلب بهيكلية الضرائب        .٣

 ).وال سيما في حال حصول أزمة مالية(بالدين وبالتالي بالسياسة النقدية وبتطور المالية العام 
 :إلنجاز هذا العمل على نحو جيد، من الضروري .٤

 أو  محلّية(جاز المشاريع وصيانتها وتشغيلها وفقا ألنواع المدخالت        أن يتم تفكيك تكاليف إن     
 ).مستوردة، مردود عوامل اإلنتاج، الخ

                                                 
64 Hulten, op cit  
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ية وأن يجري تحديث هذا التقـويم       قتصادأن يتم تقويم مفاعيل النظام المالي والضريبي اال        
 .دورياً

 من تأثير سواء وإذا أمكن تفكيك حلقات التأثير المباشرة وغير المباشرة وفقاً لما تتركه 
على صعيد المناطق الوظيفية كما حددت في الخطة الشاملة ( المناطقي قتصادعلى اال
 الوطني، يصبح من الممكن قتصادعلى بقية اال أو )SDATL اللبنانية األراضيلترتيب 

  .ية المناطقيةقتصادالحصول على فكرة جيدة حول التأثيرات اال

  ى إنتاج عرض الخدمات العامةية المترتبة علقتصادالتأثيرات اال ٣,٣,٥

  . ي لتأدية الخدمة العامة على اإلنتاج واالستهالكقتصاديتعلق األمر هنا بتقويم التأثير اال
لكن القيام بتقـويم هـذا      . ياًاقتصاديشكّل هذا التأثير هدف الخدمة العامة وسبب وجودها، معبراً عنهما           

ويتطلّب األخـذ بالحـسبان لـداالت       . اخيل وعلى الطلب  التأثير أكثر تعقيداً من تقويم التأثير على المد       
  .وكالهما يصعب تكميمه دون القيام بتحقيقات ميدانية واستقصاءات. اإلنتاج ولداالت اإلشباع

  :مالحظات
 : تمثّل الخدمات العامة .١

 االنتقالالصحة، الخدمات الثقافية، الكهرباء المنزلية،      (بالنسبة للبعض، مادة استهالك نهائي       
والمقاربات القائمة على مستويات المنفعة والكلفـة       )  المرتبط بالعمل، مياه الشفة، الخ     غير

 .هي التي يجب تطبيقها
 المـرتبط   االنتقـال نقـل البـضائع،     (بالنسبة للبعض اآلخر، مدخالت في عمليات اإلنتاج         

فـة  ، وتبقـى اعتبـارات الكل     )بالعمل، الكهرباء الموزعة على المؤسسات، مياه الري، الخ       
سارية المفعول، إال أنه يجب تقدير مساهمة الخدمة في دالة اإلنتـاج، وهـو أمـر أكثـر                  

 .صعوبة

وليس ) الكهرباء، النقل، االتصاالت السلكية والالسلكية(لكن الحاالت المختلطة تبقى عديدة  
  .من السهل التفريق بين مكوناتها

٢.        تقويم التأثير عبر مقاربات كن هذه المقاربات هي أكثر شمولية من       ية رياضية، ل  اقتصادقد يمر
غير أنّها تبقى ضرورية جداً لضبط قـيم        . على برنامج معين   أو   أن تطبق على مشروعٍ منفرد    

 . المعايير
والنقطة األولى أن الخدمات العامة تـأتي بـصورة         . ينبغي إذاً البحث عن تقنيات أقل شمولية       .٣

ياً، مقارنة الخدمات العامة مع الخـدمات       ويمكن بالتالي، عمل  . عامة مشتركة مع خدمات خاصة    
 :وبشكل تطبيقي، يتوجب تمييز الحاالت التالية. الخاصة لتقدير تأثيرها

النقل، والسلع  (الخدمات المخصصة لالستهالك النهائي دون إمكانية استبدالها بخدمة خاصة           
 ).كان القضاءالتحكيم الخاص بدأ يحل م إلى أن اللجوء إلى العمومية الصرفة، مع اإلشارة

الخدمات المخصصة لالستهالك النهائي مع إمكانية متفاوتة الستبدالها بمنتجات االسـتثمار            
البئر بدل شبكة المياه، مولّد الكهرباء بدل مؤسسة كهرباء لبنان وكذلك التربية و             (الخاص  
 ).الصحة

مكانيـة   باالشتراك مع منتجات القطاع الخاص، في ظـل إ         اإلنتاجالخدمات المساهمة في     
 ).الشبكات الخاصة لنقل المعلومات، مولّدات الكهرباء في المؤسسات(إحالل متفاوتة 

الطـرق الرئيـسية، المطـار،       محـاور (الخدمات التي يستحيل االستثمار الخاص بدونها        
 ).المرفأ
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 متوافرة، يمكن تقدير الفروقات في الكلفة، كما يمكن أيضاً تقدير اإلحاللحين تكون إمكانية 
المحقق  إن تقدير الوفر. منها" الفائض"على  أو في التجهيزات" النقص"فاعيل المترتبة على الم

هذا الوفر يوازي . من التكاليف للحصول على كمية ثابتة أسهل من تقدير تغير الكمية ذاتها
 إلى وتحرير عوامل اإلنتاج يؤدي. من الواردات أو اإلنتاجاستخدام كميات أقّل من عوامل 

  . الفائض يمكن االكتفاء بدالة إنتاج مجمعة بسيطةالتقدير هذ. ي اإلنتاجفائض ف
الـدنيا  ) من اهـتالك وتـشغيل    (ما هي الكلفة اإلجمالية     : يمكن تقدير الفعالية على النحو التالي      .٤

والفعالية تكون إذاً نسبة هذه     . الالزمة مثاليا إلنتاج الخدمة بكمية ونوعية مساوية لما هو محقق         
 .الكلفة التي يجري تحملها فعلياً  إلىالكلفة

حتى اختالل األسعار ) Riojia & Hulten(بدءاً من الصيانة : إن مفاعيل الجودة عديدة وأساسية .٥
كما يحصل في (مفاعيل إعادة التوزيع الطفيلية  إلى وصوالً أيضاً) المياه أو الكهرباء(والنفقات 

 ). التي تتضخم تكاليفهاالصحةمجال 

يل الخارجية المترتبة على إنتاج الخدمات العامة تأثيرات المفاع ٤,٣,٥
  وتأديتها

 من خالل العوامل الخارجية     قتصادي لتقديم خدمة عامة على اال     قتصاديتعلق األمر هنا بتقدير التأثير اال     
صـفحة  " الخدمة العامة والمفاعيل الخارجية    "راجع بهذا الصدد الفصل   . السلبية واإليجابية المرتبطة بها   

٨٨.  
يصعب القيام بهذا العمل من الناحية الكمية، لكن المقاربات التحليلية واألعمال علـى األرض المبنيـة                

  .من قبل المواطنين تسمح بتوجيه التقديرات" لدفعلجهوزية "على 
). ١١مراجعة الرسـم    (ثانوية   أو   ية يمكن اعتبارها ظاهرة ملحقة    هذا ال يعني أبداً أن المفاعيل الخارج      

بل، بالعكس، فإن المفاعيل الخارجية تشكل جوهر القنوات التي تؤثر التجهيزات والخدمات العامة مـن               
 األربـاح إن تخفيض النفقات وتوسيع األسواق يفترض بـأن         :  لكي تزيد إنتاجيته   قتصادخاللها على اال  

فـي عمليـات    " مفاعيل خارجية إيجابيـة   "ات وعن الخدمات العامة تنخرط بمثابة       الناجمة عن التجهيز  
وكلّما تم االستئثار بهذه العوامل الخارجية على شكل أرباح خاصة، كلّما ضعف رابط الـسببية       . اإلنتاج

  .سلبيةهذه الظاهرة نفسها تتكرر بطريقة مماثلة بالنسبة للمفاعيل الخارجية ال. بين االستثمار واإلنتاجية
 أو  من الضروري جداً إذاً السهر، في كل مشروع، على أال يحدث مثل هذا اإلفساد لالسـتثمار العـام                 

  .على األقل حصره في أضيق الحدود الممكنة

  ية والمكانيةجتماعالمقاربة اال ٤,٥
لي ية إلنتاج الخدمة العامة وتقديمها، لكن على المـستوى المجـا          قتصادينبغي إعادة تقويم التأثيرات اال    

  .ي هذه المرةجتماعواال
. ية للدولة جتماعتشكّل إعادة التقويم هذه مراجعة لتطابق تأدية هذه الخدمات مع االعتبارات المكانية واال            

 إلـى   وهي قد تعزز الخيارات المتّخذة على مستوى المقاربة المؤسسية والتقنية أو، على العكس، تدفع             
  .إعادة النظر بها وتعديلها

وقد تم توصيف هذه األوجه في الفـصل        . على ثالثة أوجه مستقلة في إعادة التقويم هذه       يمكن التعرف   
٤٠٣.  
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  الطاقات والمخاطر المناطقية، اعتبارات حول العرض  ١,٤,٥

الفرق في أفق تقدير القرارات  إلى تلتقي هذه النقطة مع مسألة المفاعيل الخارجية، وتُعزى أيضاً
ات المعنية هنا عند أفق أبعد من أفق األطراف الناشطين في تقع التأثير. وتأثيرها من قبل األطراف

فهي يتعلّق بالتالي . القطاع الخاص ومن األطراف المسؤولين عن قطاعات محددة في القطاع العام
  .)SDATL(" الخطة الشاملة لترتيب األراضي اللبنانية"مباشرةً بالمقاربة التخطيطية التي عبرت عنها 

شروطاً لمنع أنشطة عن مناطق معينة وتحدد خيارات        " لترتيب األراضي اللبنانية  الخطة الشاملة   "تحدد  
صحيح أن هـذه الـشروط والخيـارات تتطلـب ترجمـة علـى مقاسـات            . تعيد رسم البنى المجالية   

لكي يصبح تطبيقها أسهل ولكي تشكل مرجعية للمخططـات التوجيهيـة والتفـصيلية             ) مناطقية(أصغر
لكن، على مستوى المـشاريع  . لتالي الصفة التي تجيز تطبيقها على المواطنينللتنظيم المدني فتكتسب با 

" الخطة الشاملة لترتيب األراضـي اللبنانيـة      "العامة، وبالتحديد المشاريع األكثر أهمية من بينها، تشكّل         
ل تحديد  يجب التحقّق مسبقاً من انسجام أي خيار يتناو       . بوضعها الراهن مرجعاً إلزامياً ودقيقاً بما يكفي      

وينبغي أن يمر أي تغيير في الخطة عبر مراجعة لهـا           ". الخطة  "موقع أي مشروع عام ذي أهمية مع        
محطة الكهرباء في   (وهذا يفترض منذ اآلن العدول عن خيارات إقامة بعض التجهيزات           . وفق األصول 

  ).سلعاتا على سبيل المثال

  تلبية الحاجات المشروعة وسياسة إعادة التوزيع ٢,٤,٥

  :أن يقيم البعد المجالي للمشاريع تمييزاً دقيقاً بينيجب 
  ذاك الذي قد يتطلّبه مشروع معين، أو تحديد موقع هذا التجهيز 
المدى المجالي للخدمة التي يقدمها المشروع، مع التذكير بأن أي مشروع ال يـتم تحديـده إالّ                  

 .أن يكون صريحاًوأن تحديد المدى هذا ينبغي " مجموعة محددة من المستفيدين"لخدمة 
  .المفهوم الثاني هو الصالح فقط لتقويم الحاجات ومدى تلبيتها

. نقاشات خاطئـة   إلى   لكن هذا التمييز ال يطبق حالياً، لألسف، وااللتباس المترتب على ذلك مؤذ ويجر            
فيمـا  وال يحصل تطابق بينهما إالّ      . ذلك أن العالقة بين هذين المفهومين، فـي الحقيقة، ليست مباشرة         

وقد يكون التطـابق    . خص الخدمات التي تتعلّق تقنية إنتاجها بنموذج الرصف على مقياس صغير جداً           
، بل قد يكون    )توسيع معبر ضيق على طريق للسيارات يفيد منه سكان مناطق بعيدة جداً عنه            (معدوماً  

لة أمر مؤذ من حيث     عدا عن القاذورات، فان عبور أوتستراد في منطقة مأهو        (في أحيان كثيرة، سلبياً     
 إلـى   إالّ إذا قام القاطنون على جانبيه بتحويله      .  ومن حيث الضجيج، الخ    قطاعيهاانقطاع التواصل بين    

  ).ية للمشروعقتصادبولفار مما يخفض من المنفعة اال
  :تستدعي مسألة الحاجات التي سبق الحديث عنها أعاله بعض المالحظات

تنظيمية معلنة، األمـر الـذي يجعـل         أو   عن قواعد قانونية  الحاجات المعيارية هي التي تنتج       
لكن مجرد االعتراف الشكلي بها ال يكفي بـل يجـب إعطـاء الـذين ال                . إشباعها بمثابة حق  

ويتطلّـب  .  الحقوق وسائل تمكنهم من فرض احترامها وتلبيتها       –يحصلون على هذه الحاجات     
 عن تأدية هذه الخدمات، وإيالء المواطنين       ذلك تحديدا مباشرا وواضحا للهيئة العامة المسؤولة      

 .وسائل المراجعة والمالحقة
المشروعة لفئتين من المواطنين، ولكن مع فـرق فـي مـستوى            "في حال تمت تلبية الحاجات       

" مغبونـة "الخدمات المؤداة، فإنه من الطبيعي والمشروع أن تطالب المجموعة التي تشعر بأنها             
 :تدعي بعض التعليقاتلكن هذا السلوك يس. بالمساواة
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فهل يتوقف األمر عند امكانية : ليس تقدير الفروقات والمساواة دائماً بالعمل السهل -
 الحصولأنه يشمل أيضاً إمكانية  أو )ما يسمى مساواة الفرص(الخدمة  إلى الوصول

 على الخدمة ؟
  السعي يمكن للمطالبة من أجل المساواة في الخدمات أن يمر بفعالية وهدوء أكبر عبر             -

رفع سقف الخدمات المتعارف على مشروعية الحق في الحصول عليها منه عبر            إلى  
. تغطية فوارق نسبية متبدلة ومتغيرة في مستويات الخدمـة بـين الفئـات             إلى   السعي

 .المشاريع" حمالت"رفع المستوى األساسي للخدمات عادة في  إلى ويترجم السعي
تلبية الحاجات فقط وال حتـى أساسـا باالعتبـارات          الخدمات و  إلى   ال تتعلّق شروط الوصول    

 .الجغرافية
يجب أن ال يكون تحديد موقع التجهيزات مرتبطاً بتموضع النفقات الناجمة عنها إنّما بمنطـق تعظـيم                 

سواء كان مطلقاً فيما إذا اعتمدت المعـايير        (وحين يتعلق األمر بسد العجز      . منافع الخدمة التي تنتجها   
، يجب أن يتركز اإلنفاق على هـذا األسـاس،          )اً إذا نتج عن مقارنات بين المجموعات      نسبي أو   لقياسه،

والمقاربة التي تقول بالمساواة في توزيع نفقات االستثمار اإلجمالية بين المناطق وفقاً لنسبة سكانها، ال               
 التوزيع ترتبط   إن وظيفة إعادة  . ما يشبه نوعا من الدعم المعمم      إلى   معنى لها، وهي تحول االستثمارات    

بإعادة هيكلـة التوزيـع المكـاني        أو   بآليات إعادة التوزيع المستقلة عن عمل التجهيز والخدمة العامة،        
  .للنشاطات

  هيكلة المجال، واألعمال ذات التأثير المؤجل على العرض والطلب ٣,٤,٥

  .هايمثل هذا البعد في آن معاً مجال تأثير أساسي لالستثمارات العامة وأحد أبرز مبررات

تجسيدها الخطة  إلى وهو يتعلّق بصورة مباشرة بمقاربة التخطيط على المدى الطويل الذي هدفت
  . )SDATL(الشاملة لترتيب األراضي اللبنانية 

 .مدى فائدتها" رزم المشاريع"وعلى هذا المستوى تبين فكرة 
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 الخطوط العريضة للرؤية    ٦٦٦
   سنة١٥-١٠على مدى 

  لخدمات العامة عرض معياري موحد ألحوال ا ١,٦
  :  سيتعلّق األمر بإنتاج مصفوفة تُقدم عن

 كل قطاع  
 وكل قطاع فرعي  

المعلومات الخاصة بكل من أوجه المقاربات الثالث التي وردت أعاله، مـع الحـرص علـى إدراج                 
  : التقديرات الكمية الخاصة بها، بقدر ما تكون متوافرة، والمتعلّقة، من بين أمور أخرى، بما يلي

حصة األصول   إلى   من قبل القطاعين، العام والخاص، مع اإلشارة      (مة رأس المال المستثمر     قي 
 ).العقارية

  الصيانة وكلفة التشغيل -مبلغ نفقات االهتالك 
 مؤشرات األداء والنوعية ذات الصلة بكل من األشكال الفنية المطبقة  
 . تحصيلة عمليات تأدية الخدمة على صعد إعادة التوزيع والتحويال 

   نبذة عن القطاعات  ٢,٦
 سنة، لكل قطاع على حدة، مقدمة في الفصول المخصصة في التقريـر             ١٥ -١٠إن الرؤية على مدى     

  .القطاعي
، مـن خـالل     لبعض القطاعات األساسية  وفي ما يلي عرض لبعض األوجه األساسية من هذه الرؤى           

  .نبذات معبرة ذات بعد عام

                التجهيز العقاري ١,٢,٦

  وتخمين كلفتها اإلجمالية " العقارات للبناء" قطاع تحديد

 والمصانع والمؤسسات الخدماتية جميعا، بشكل مكاتبالو ةيالتجار مراكزالو مساكنيتطّلب إنتاج ال
 إنشاء" فكرةتوازي إذاً . رق وشبكات الخدمات المختلفةلط قابلة للبناء، تخدمها اأراض تجهيزمسبق، 
 زراعي أو طبيعي مجال لتحويل بها القيام المتوجب التحتية البنية إلى ائدةالع األشغال "للبناء عقارات
   .للبناء معد مجال إلى للبناء قابل غير
 بحوالي لبنان في للبناء إعدادها تستوجب أراضٍ على التحتية البنية إلى العائدة األشغال كلفة معدل يقدر
 من النوعية تتم في معقول ستوى بمأشغاال لكلفةا هذه تشمل.  المبنيالمربع للمتر أميركيا دوالر ٨٤

 ارض قطع تجهيز توجب حال في ارتفاعاً أكثر شك دون وهي. نسبياً ذات كثافة متوسطة إفرازإطار 
  .)المبعثرالعمران ( األخرى عن الواحدةمتباعدة 
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 مليون ٦٠٠ حوالي سنوياً التحتية بالبنية لبناءحركة ال الضرورية األراضي لتجهيز اإلجمالية الكلفة تبلغ
  .١دوالر

 البدء قبل القائم على عدم تنفيذ أعمال البنى التحتية عادة الواقعوال يغير في حجم هذه المبالغ شيئا 
 في دائماًتنفّذ ) من خاصة وعامة( البديلة حلول وفأعمال الشبكات أ. التحتية البنية أشغال بالبناء أن

 هذاللتعويض عن " والبلديات الدولة التي تتكبدها الغالمبخير دليل على ذلك و. وقت من األوقات
  . التحتية البنية أعمال في "التأخير

  المقاربة المؤسساتية والفنية 

  : التالية الواجبات الدولة مسؤولية تشمل
 .الطلب لتلبي كافية األسواق في والموضوعة للبناء المعدة األراضي كمية تكون أن 
 في القاطنين ألمن بالنسبة مقبول غير خطر أيلعمران  لالمساحة تلك تخصيص يمثل الأ 

 الطبيعية( األساسية للموارد وال للسكان مقبولة غير أضرار أي أو العامة وصحتهم المستقبل
 . المحيط في )والتراثية

 خدمات من مقبوال مستوى المستقبل في للقاطنين المنفذة التحتية البنية أشغال جودة تضمن أن  
 وجمع الصحي رف الصومعالجة الهاتفية واالتصاالت الكهرباء وتأمين بالمياه والتغذية الطرق
 .النفايات

 ارتفاع من المستفيدون يتحمل كي األقل على عادل بشكل واألرباح التكاليف توزيع يتم أن  
 التحتية البنية في االستثمارات تمويل )هامبالغ بتسديد أو مباشرة بصورة سواء( العقاريةالقيم 

  ).  قاموا بها مباشرة أو نفذتها الدولةسواء(
يعود الريع العقاري الناتج عن تغيير وضعية األرض : تختصر الحالة في لبنان على الشكل التالي 

بصورة (بكامله إلى المالك العقاري الذي لم يدفع إال جزءاً ) من غير قابلة للبناء إلى معدة للبناء(
تتحمل الدولة من جانبها أشغال البنية التحتية لمواكبة . لتحتيةمن تكاليف البنية ا) عامة ضئيالً جداً

ال يعيد . الحي أو القرية" الستدراك تأخير تجهيز"العملية، وتتحمل من ثم أشغال البنية تحتية أخرى 
 المستفيدين إلى المكلَّف من( التوزيع إعادة قيمة تبلغ. المكلَّف يمولها التي النفقات هذه أبدا المالك
  . األميركية الدوالرات ماليين مئات سنوياً )العقاري لدخلا من

  النواقص المؤسساتية المطلوب تصحيحها 

   :التالية النقاط حول جهود خاصة بذل يجب انه سبق مما نستنتج
  . للبناء المعدة العقارات وضع يطال الذي التنظيمي اإلطار تحسين 
 . دنيالم للتنظيم المحلية المخططات تحضير وتيرة تسريع 
 عند خاصة بصورة( واسع نطاق على تجهيز عمليات إنجاز في الدولة قبل من اكبر مساهمة 

  )كبيرة السكنيةتخوم التجمعات ال
 .اإلفراز طلبات معالجة في واألضرار المخاطر من الحماية بصدد اكبر صرامة إبداء 
  . العقارات بتجهيز المتعلقة العامة للنفقات واضحة حسابات مسك 

  اقص الفنية المطلوب تصحيحها النو

  :التالية االسئلة لبنان في يمارس كما التحتية البنية شبكات موضوع يطرحعلى الصعيد التقني البحت، 
 عقارات الوضع هذا عن وينتج. األرضية وضع في تغيير عامل، ذاتها بحد الطريق تعتبر 

  .صحيحة بصورة معدة غير للبناء قابلة

                                                 
 مالیين مترا مربعا من البيوت على هذه ٧ية للمتر المربع ألرضية البيت المطلوب بنائه لـما مجموعه أ آلفة البنية التحت.د٨٤: اساس الحساب ( 1

  ).المناطق الجدیدة الُمُدنية
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 في، المجاورة لعقارات تجهيز لعوامل، السريعة والطرقات، المدن ينب الرئيسية الطرق تعتبر  
 السالمةمن مسبقاً  محددة شروط ضمن االتصال تأمين هو األساسي موضوعها أن حين

 . والسرعة
، الطرقات بإنجاز سوى، التحتية البنية مستوى على، العقارات يفرزون الذين معظم يقوم ال  

 . األخرى التحتية البنية أشغال امإلتم التدخل في الدولة وتتأخر
 بصورة االعتبار بعين معزولةي على عقارات العقار والتجهيز اإلفراز مواقع تحديد يأخذ ال  

 .واألضرار والصحة سالمة المخاطر كافية
  . تحقيقها صعوبة في وتزيد التحتية البنية كلفة العمران من بعثرة تزيد  

  المقاربة االقتصادية  

 دوالر مليون ٦٠٠ حوالي تبلغ النفقات بأن ونذكر، القطاع هذا تمويل سنة كل يؤمن نأ المكلف على
  . أميركي

 المتبقي القسم لألبنية المشيدة بتحمل كلفة النهائي المستهلك يقوم بكامله المبلغ هذا المكلف يؤمن لم اذا
 توليد ومجموعات يةارتواز آبار( بها القيام على يضطر بدائل في استثمارات طريق عنمن الخدمات 

  .مما يزيد كلفة اإلستثمار وقيمة الضرر على البيئة ).الخ ، كهربائية
 الناجمة  العديدة المفاعيل الخارجيةإلى خاصة بصورة اإلشارة تجدر المفاعيل الخارجية، صعيد على
 تغذيةال شبكات نواقص نتيجة المياه موارد تدهور : لبنان في للبناء عقارات تجهيز الممارسات عن

 وتدهور في تطبيق األنظمة، التسامح نتيجة والتراثية الطبيعية المواقع وتدهور، الصحي والصرف
  .الخ ، السكان صحة أوضاع وتدهور، الكبرى المحاور في السير وحركة السالمة أوضاع
   : التالية بالنقاط يتعلق ما في خاصة وبصورة لبناء لعقارات تجهيز التنظيم الضروري من انه إذا يتبين

  . العقارات لمالكي التحتية البنية كلفة تحميل 
 بمثابة تميل مؤقت على أن يتم تسديدها من ارتفاع القيم العقاريةبدال العامة األموال استعمال  

  .لمكلفينمن تحميلها ل
 . صرامة اكثر مدني تنظيم طريق عن  السلبية المفاعيل الخارجيةمن الحد  
   .التحتية البنية خدمات مستوى رفع طريق عن  السلبيةة المفاعيل الخارجيتحديد  

  المقاربة المكانية واالجتماعية  

 اللبنانية     المناطق     كافة    يعني   للبناء    معدة    أراض      إلى    وزراعية       طبيعية  من  جديدة     مساحات     تحويل    إن  
  )هكتار ١٠٠٠( ٢كلم ١٠ مجموعها مساحة سنة كل في ويمثل
. عادلة غير توزيع إعادة يمثل وهذا. العقارات تجهيز أعمال من ألكبرا القسم بتمويل المكلف حالياً يقوم
 هو الذي المكلف حساب على ، مرتفعة القيمة ذات المناطق في خاصة، غنى العقارات مالكي تزيد فهي
  .واألجير المستهلك لبنان في

 حتى وا ثابتة مئوية نسبة حسب( العقاري الريع على ضرائب وضع في العادلة المقاربة تكمن
 وبنفس المناطق كافة في جيد مستوى على التحتية البنية لتحقيق المبلغ هذا وتخصيص )تصاعدية
  . المعايير

   سنة ١٥ الى ١٠الخالصة للرؤية على مدى 

 ١٥  إلى    ١٠  حتى   اآلن     من   للبناء    المعدة     العقارات      نظام تجهيز    إصالح    إعادة      في   يأمل    إن    لبنان    يستطيع 
   : يلي ما على الحاإلص هذا محاور تكمن. سنة

 جميع تستثني، و"للبناء القابلة األراضي" تحديد حول وضوحاً اكثر تكون أنظمة وضع 
 والقرى المدن حدود عن جداً البعيدة المناطق في اقلّه، كافية بصورة المجهزة غير األراضي
  .القائمة

  .مخططات الإنجاز تسريع بغية المدني التنظيم الدارة مكثّفة أساليباعتماد  
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 المدنالتجهيز، ال سيما عند تخوم و المدنية إعادة الهيكلة عمليات في الدولة تدخل قدرةزيادة  
 .الكبرى

  . التحتية البنية كلفة العقاري الريع من المستفيدين يحمل ضريبي إصالح  
 

                            الطاقةقطاع  ٢,٢,٦

  لخصائص الرئيسةا

  : الطاقة الكهربائية باآلتييمكن تلخيص الخصائص الرئيسة لقطاع

 .نسبة التغطية الكهربائية مرتفعة، بحيث تشمل التغذية جميع المواطنين تقريباً .١

 : موثوقية الشبكة متدنية، وحاالت االنقطاع ما زالت حاضرة، لألسباب اآلتيةلكن .٢

 أو زيادة في األحمال، أعطال طارئة 

 أقصىلب ط ميجاوات لتلبية ١٦٨٥  بـعدم كفاية الطاقة اإلنتاجية الحالية، المقدرة 
 ٢٠٠٤ ميجاوات، في عام ١٩٠٠  بـمقدر

لط مع الشبكة السباعية، مما يحول و كيلوف٤٠٠ النقل، بما فيها وصلة عدم اكتمال شبكة 
عمال غير منجزة على شبكة  باإلضافة ألدون استيراد الطاقة في الحاالت الطارئة،

  تحكم الوطني  كيلوفولط، والتأخير في إنشاء مركز ال٢٢٠

 :نفقات التشغيل مرتفعة، لألسباب اآلتية .٣

 في دير عمار والزهراني ومعملي الدورة المفتوحة في الدورة المختلطةملي تشغيل مع 
 لغاية اآلن على الديزل عوضاً عن الغاز الطبيعي، مما يرتب زيادة في صور وبعلبك
 .%٧٥الكلفة تفوق 

ميات متزايدة من الديزل لمعملي صور تشغيل غير اقتصادي للمعامل مما يتطلب ك 
ويتطلب معمل . معملي ذروةبصفة معملي أساس وليس بصفة وبعلبك، نظرا لتشغيلهما 

 .لفعاليته المتدنيةلتقادمه والجية الحراري كذلك كميات متزايدة من الفيول نظرا 

  كيلوفولط، مما يزيد من نسبة٢٠ كيلوفولط والتوزيع ٢٢٠عدم اكتمال شبكة النقل  
  %١٥الهدر الفني، التي تفوق 

 :العائد المالي لمؤسسة كهرباء لبنان منخفض، لألسباب اآلتية .٤

سعر البترول حوالي ثالثة أضعاف  مي ألسعار المحروقات، حيث تزايداالرتفاع العال 
 سنوات العشر األخيرةالتقريباً في 

  غير الفني نسبة الهدريرفعتعديات مستمرة ووصالت غير شرعية على الشبكة، مما  
  %٢٥إلى ما فوق 

وعدم كفاية الدعم من قوى ، من االستهالك المفوتر% ٨قدر بنسبة يالجباية، نقص في  
 )ثناء أدائهم لمهماتهمعتداء ألالهم تعرض العديد منيحيث (األمن للجباة 

ى ارتفاع الفوائد على العجز المالي المذكور آنفاً يحول الخسائر السنوية من تراكم بسيط إل .٥
 تراكم متسارع 
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 :تعاني إدارة مؤسسة كهرباء لبنان من مشاكل مؤسساتية أساسية .٦

 ما غالباتخاذ القرارات المناسبة، وال والالزمة  الكافيةافتقار مجلس اإلدارة للسلطة 
 . تكون قراراته متأثرة بالتجاذبات السياسية والمخاوف من الدعاوى القضائية

 ساسها تقييم أداء مؤسسة كهرباء لبنانعدم وجود معايير واضحة يمكن على أ 

 التدريب غيابأواسط الخمسين، وبيقدر هو موظفي المؤسسة، وأعمار ارتفاع متوسط  
الفني وقلة الكفاءة، هذا باإلضافة إلى قلّة الفعالية والنقص في التكيف مع األنظمة 

 المعلوماتية الحديثة

  التنسيق بين المديريات ضمن المؤسسةفقدان 

 )مالية، إحصائية، معايير أداء، الخ( أي تقارير موثوقة فرتواعدم  

  استثمارات القطاع

  :تلخص المشاريع األساسية التي نفذها مجلس اإلنماء واإلعمار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان باآلتي

  إلنتاجا .١

 ميجاوات للمعمل الواحد، في دير ٤٣٥ مختلطة، بقدرة دورةإنشاء معملي إنتاج ذات  
 .١٩٩٩ عام ما مليون دوالر، تم انجازه٥٧٥: نيعمار والزهرا

 .١٩٩٨ عام هانجازإ مليون دوالر، تم ١٠٩: إعادة تأهيل المعامل الحرارية والمائية 

 ميجاوات للمعمل الواحد، في صور ٧٠ مفتوحة، بقدرة دورةإنشاء معملي إنتاج ذات  
 .١٩٩٦ عام ما مليون دوالر، تم انجازه٦١: وبعلبك

  لنقلا .٢

 مليون دوالر، تم انجازها جميعا ٨٠:  كيلوفولط٢٢٠ هوائية من خطوط إنشاء شبكة 
 . عرمون- البحصاص، وبصاليم – حاالت، حاالت –باستثناء خطوط بصاليم 

 كيلوفولط في وسط بيروت، عرمون، المكلس، الحرش، رأس ٢٢٠إنشاء محطات  
بين عامي  ا مليون دوالر، تم انجازه١٨٥: بيروت، حاالت، كسارا، بصاليم، وصور 

 .٢٠٠١ و١٩٩٩

 مليون دوالر، ١١٢:  كيلوفولط للكابالت الجوفية في الشمال وبيروت٢٢٠إنشاء شبكة  
 .١٩٩٩ عام اتم انجازه

 عام ا مليون دوالر، تم انجازه٨٥:  كيلوفولط٦٦ و١٥٠إعادة تأهيل شبكة النقل  
١٩٩٧. 

  لتوزيعا .٣

 .١٩٩٧ه عام  مليون دوالر، تم انجاز١١٢: إعادة تأهيل شبكات التوزيع 

  الرؤيا 

تتضمن الرؤيا الشاملة لقطاع الكهرباء انجاز جميع اإلصالحات الفنية، المالية، والمؤسساتية، مما 
  . من تأمين خدمة جيدة بأسعار مقبولة كذلك، ويمكنهيخوله إلغاء عجزه وتمويل استثماراته ذاتياً

ضرورية، على جميع المستويات الفنية ولتحقيق هذه الرؤيا، على القطاع القيام بكامل اإلصالحات ال
  :والمالية واإلدارية، كما هو مقترح أدناه
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  على المستوى الفني .١

زيادة الطاقة اإلنتاجية، وتتضمن إضافة المعدات الالزمة لمعملي دير عمار والزهراني  
 ميجاوات قبل ١٠٠٠لزيادة قدرتهما، أو إنشاء معمل إضافي، فيجب تأمين طاقة مقدرة 

 .٢٠١٠العام 

 الغاز الطبيعي لمعملي دير عمار والزهراني عبر خط الغاز جراراإلسراع في است 
 .) لمعمل الزهراني،ناقلة عائمة للغاز المسيل، كخطوة أولىبواسطة أو (العربي، 

 مركز تشغيلاستكمال األعمال غير المنجزة من شبكة النقل، بما فيها اإلسراع في  
 .ه مؤخرا مناقصتبعدما أنجزتالتحكم الوطني، 

تقريباً، بصورة أساسية عبر استكمال  % ١٢تخفيض الهدر الفني، ليصل إلى مستوى  
األعمال غير المنجزة من شبكتي النقل والتوزيع، وتتضمن األخيرة تغيير التوتر إلى 

 . كيلوفولط في مناطق متعددة، وخاصة في بيروت٢٠

 .وضع مخطط توجيهي حديث لقطاع الكهرباء •

  اليعلى المستوى الم .٢

تقريباً، بصورة أساسية عبر إزالة  % ٨تخفيض الهدر غير الفني، ليصل إلى مستوى  
 .التعديات غير الشرعية

 تحسين الجباية وتحديثها  

 على المستوى المؤسساتي .٣

إرجاع صالحيات المؤسسة العامة المستقلة لمؤسسة كهرباء لبنان وتعزيز استقالليتها  
 .ة وتوصيف الوظائف والتعاقد وغيرهافي مجاالت التوظيف واإلدارة المالي

 لتأمين إدارة سليمة لهذا القطاع أو بدء عملية إعادة ذي كفاءةتعيين مجلس إدارة  
 على أسس تجارية مع ،هيكلية المؤسسة لتتماشى مع المتطلبات الحالية إلدارة القطاع

 .تأمين الكهرباء لكل المواطنين

  سنوات ومساعدة مجلس ٥ – ٣ مدة لالتعاقد مع شركة متخصصة إلدارة المؤسسة 
 اإلدارة في إعادة هيكلة المؤسسة وتدريب الموظفين الجدد

 ٢٤/٢٤ المواطنين لجميعالقيام بعدد من االستثمارات الضرورية لتأمين الكهرباء  
، وتتضمن المشاريع الفنية األساسية المذكورة آنفاً ساعة وبأرخص تكلفة ممكنة

 ).، الخكة الربطإكمال شبيدة،  جإنتاجمحطات (

فة تعكس حقيقة قيمة يفة للوصول إلى تعريدراسة التعرحديث، ووضع نظام محاسبة  
  .المستقبليةالتشغيل والصيانة وخدمة الدين وتأمين االستثمارات 

                                  االتصاالت قطاع  ٣,٢,٦

 ٢٠٠الخطوط العاملة اقل من      ألف خط وعدد     ٤٢٠ كانت سعة الشبكة الهاتف بحدود       ١٩٩٤عند نهاية   
وقد تسببت بهذا الوضع األضـرار      . ألف خط، وهذه األخيرة لم تكن تعمل بصورة مستمرة أو مرضية          

المباشرة التي لحقت بالمراكز الهاتفية وبالشبكة على حد سواء خالل الحرب، فضالً عن عـدم القـدرة                 
  .على إجراء الصيانة أو إصالح المنشآت أو تجديد التجهيزات
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كان من الضروري اتخاذ الخطوات الكفيلة بتحسين الخدمات، لذلك أعطيت األولوية في هـذا المجـال                
إلعادة تأهيل وتوسيع شبكة الـهاتف الثابت، بعد اعتماد األنظمة الرقمية الحديثة، فـتم خـالل فتـرة                 

 المناطق التي    تأهيل جميع أبنية المراكز الهاتفية الموجودة وبناء مراكز جديدة في جميع           ١٩٩٧-١٩٩٥
كانت تفتقر إليها، وجرى تجهيز هذه المراكز بتجهيزات حديثة مع إجراء التوصـيالت الالزمـة بـين     

 ١,٨لقد أصبحت الشبكة الحاليـة تـستوعب حـوالي          . المراكز بعضها ببعض وبينها وبين المشتركين     
  .مليون مشترك بمعدل خط واحد لكل ثالثة أفراد

ة االتصاالت وكل من شركة الكاتيـل، اريكـسون وسـيمنس لتجهيـز             أبرمت ثالثة اتفاقات بين وزار    
 مقسم للتخابر المحلي وثالثـة مقـسمات        ٣٠٠وتركيب شبكة مقسمات هاتفية حديثة تم خاللها تركيب         

 نقطـة   ١,٦٠٠,٠٠٠حيث أن البنية التحتية للشبكة تتيح خدمة عدد يصل إلـى            . هاتفية للتخابر الدولي  
  .اشتراك للمستخدمين

ة لشبكة بمعدل وحدات سعة خزن عالية فإن وزارة االتصاالت تقدم فعليـاً خـدمات خطـوط                 وبالنسب
. ثانية/  ميجابت   ٢ بمعدل أولي وتردد نطاقي      ISDN بمعدل أساسي ودخول     ISDNتأجيرية فقط بدخول    

فـالخطوط  . ٢٠٠٢ وتم توسـعتها عـام       ١٩٩٦كما وان ادخلت هذه الخدمة الى حيز االستخدام عام          
هي دوائر مخصصة تشغلها وزارة االتصاالت مباشرة بين موقعين مخصـصين للزبـائن،             التأجيرية  

 .وذلك عن طريق تقديم وصلة دائمة على سرعة محددة بين الموقعين
 ذات القيمة المضافة علـى الـشبكة الثابتـة وتعـرض     خدماتمن السلسلة  أدخلت  ٢٠٠٤بنهاية العام   

) تليكـارت (وأكشاك هـاتف للعمـوم      ) كالم(بكة الذكية   خدمات مثل البطاقات المدفوعة سلفا عبر الش      
  .موزعة على كافة المناطق اللبنانية

وبالنسبة لخدمة االنترنت، أبرمت وزارة االتصاالت عقدا تقوم بموجبـه الـشركة الملتزمـة بتـأمين                
بحـري  االتصاالت الدولية وخدمة االنترنت من مركز الجديدة الى الواليات المتحدة وذلك عبر الكابل ال       

  .Flagومن اإلسكندرية يتم الربط الى نيويورك عبر الكابل البحري . الذي يربط لبنان باإلسكندرية
إن غالبية البنى التحتية الحالية لشبكات االتصاالت اللبنانية سواء كانت المقـسمات أو نظـم اإلرسـال                 

 بحيث قـد وصـل    سنة١٥ سنة وهي تعتمد على تقنيات طورت منذ أكثر من    ١٠عمرها ما يزيد عن     
بعض هذه التقنيات الى عمرها االفتراضي وتزداد كلفة صيانتها وتحديثها إلبقائها في الخدمـة أكثـر                 

  . فأكثر
كما وإن احتياجات السوق اليوم لخدمات فعالة تلقي بثقلها وضغوطها على المـشغلين لالنتقـال الـى                 

. ناميكية المنافسة هي من محفزات التغيير     وإن دي . التقنيات الجديدة التي ال يمكن تجاهلها أكثر من ذلك        
وينبغي على وزارة االتصاالت كونها المشغل اإللزامي، لكي تدخل في أجواء التنافس، إن تقدم سلـسلة       
من الخدمات الجديدة المبتكرة التي يطلبها المشتركون وفي طليعتها تقديم خدمات جديدة تكون مـصدر               

 .عائدات إضافية
، الـذي اقـره     ٤٣١ات، تبنت الحكومة اللبنانية، عبر قانون االتصاالت رقـم          انطالقا من هذه المعطي   

 والذي لم ينفذ بعـد حتـى اآلن،         ٢٣/٧/٢٠٠٢البرلمان اللبناني والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ        
إلى سوق تنافـسية مفتوحـة      ) ملكية احتكارية (سياسة اتصاالت هدفها نقل هذا القطاع من ملكية الدولة          

وقد سعت وزارة االتـصاالت     . اركة القطاع الخاص بغية المنافسة لجذب االستثمارات الخاصة       أمام مش 
إلى اعتماد هذه السياسة لتأمين ركائز قضايا مستقبلية مبنية على التقارب بين االتصاالت والبث وتطور               

امة متطورة فعالة   الخدمات والتشريعات االلكترونية تلبية لمتطلبات التجارة االلكترونية محورها إدارة ع         
  .مرتكزة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

إن تطبيق هذه السياسة يؤدي إلى تعزيز االقتصاد وتفعيله بحيث يعود بالمنفعة علـى المـواطنين مـع     
  .تحسين فاعلية وأداء المشغل أو اإلدارة العامة

هذا القطاع نحو الخصخـصة     إن خطوة تحرير قطاع االتصاالت يعتبر الجزء األهم في عملية تطوير            
  :في االقتصاد حيث إن المنافسة ستكون هي الضمانة األكيدة في تحقيق النتائج المرجوة
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  تخفيض األسعار والكلفة على المشترك 
تطوير وتوسعة البنية التحتية وأجهزة القطاع انطالقا من حاجـات الـسوق بـدل الخـدمات                 

 االجتماعية المبنية على اعتبارات سياسية 
 يز نوعية الخدمةتعز 
 جلب استثمارات جديدة 
 على الشبكة الثابتة والخلوية) متطورة(تقديم خدمات إضافية  
 زيادة واردات القطاع 

  :إن تحرير القطاع يتطلب، في مرحلته األولى القريبة، إطار عمل تنظيمي فعال يتمحور حول
  إعادة تحديد المسؤوليات والصالحيات في وزارة االتصاالت  
 ٤٣١/٢٠٠٢ وفقاً لقانون االتصاالت رقم ”TRA“هيئة المنظمة لالتصاالت إنشاء ال 
إنشاء ليبان تلكوم ملكيتها للدولة، تنتقل إليها موجودات الوزارة وتحافظ علـى مبـدأ الخدمـة                 

 .العامة في المرحلة األولى قبل الخصخصة
 تنظيم الرخص القائمة لمزودي خدمات االتصاالت  

 ولبنان تلكوم تكون وزارة االتصاالت قد وضعت تحرير القطاع فـي إطـاره              عند تنظيم الهيئة الناظمة   
  :التنفيذي مما يمكن

ــة ــرخص الخلوي ــشعلهما  : ال ــين ت ــبكتيهما اللت ــع ش ــوي م ــاتف الخل ــصتي اله ــرح رخ   ط
FAL DETE / MTC للمزايدة ومنح رخصة ثالثة لليبان تلكوم  

 .أسهمهامن % ٤٠خصخصة لبنان تلكوم عن طريق بيع نسبة ال تتجاوز  
طرح رخصا لمشغلين إضافيين لتأمين خدمة التخابر الدولي عند انتهاء          : رخص التخابر الدولي   

 .حصرية ليبان تلكوم في خدمة التخابر الصوتي الدولي
وهكذا يكون تقويم .  عند انتهاء حصرية ليبان تلكومUnbundled Servicesتحرير شبكة الولوج  

خاضعاً ...) االنترنت، المعطيات، الخطوط التأجيرية   (طورة  سائر بقية الخدمات األساسية والمت    
  .لشروط تنافسية تضعها الهيئة المنظمة

                               النقلقطاع  ٤,٢,٦

  الخصائص الرئيسية والقيود في القطاع
  :يشتمل قطاع النقل حاليا على العناصر التالية

  رقات مصنفة وما تبقى غير مصنف كلم ط٦٣٨٠ كلم من الطرقات منها نحو ٢١,٧٠٠حوالي  
وسيارات ) ميني باص (م وخاص وفانات    انظام نقل عام يشتمل على مزيج من باصات قطاع ع          

 . وتكسيات خدمةأجرة
 .بحرم مرور محجوز لهيملك نظام سكك حديد خارج الخدمة حاليا  ولكن  
 .د، وهو المطار الرئيسي الوحيد في البل في بيروتمطار رفيق الحريري الدولي 
 األخـرى مرافئ تجارية في  كل من بيروت وطرابلس وصيدا وصور وعدد مـن المـوانئ                 

 . ترفيهيةنشطةألوالصغيرة تستخدم للصيد 
  :العوائق الرئيسية في القطاع

ففي القطاع الفرعي الخاص بالطرق فقط      . هيكلية مؤسساتية متشعبة ومعقدة في مؤسسات النقل       
 العامة والنقـل، وزارة الداخليـة والبلـديات،         األشغال، وزارة   واإلعمار اإلنماءهناك مجلس   
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دوار في هذا القطاع الفرعي ولكن بدون تقسيم وتنظيم واضح          أوالسلطات المحلية وجميعها لها     
  .األدوارلهذه 

 .اآلخروجود فائض في البعض وعدم كفاية كادر ومالك الموظفين في بعض المؤسسات  
 .عدم كفاية التمويل 
 . الخطط والمخططاتأولوياتالتنظيمية لتحديد ووضع سلم  اإلجراءاتنقص في  

  :الرئيسية خالل السنوات األخيرةاالستثمارات 
 تنفيذ طرقـات اختراقيـة      إلى إضافةاستثمارات في صيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق المصنفة          

   .أخرىرئيسة في بيروت وفي مناطق 
 .بالباصاتقطاع النقل العام تجهيز  
 في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت من اجل تجهيز           أساسيةكفاءة  اعمال تحديث ورفع     

المطار بمدرج اضافي وممرات جانبية وساحة وقوف الطائرات وتوسـعة الـصالة الرئيـسية              
 .ومبنى جديد للتموين وخزانات تعبئة الوقود ومواقف سيارات والمنشآت الثانوية المساندة

 .ودعات ومبنى مساندة ثانوي في مرفأ بيروتمنطقة شحن جديدة ومحطة للحاويات ومست 
 .في مرفأ طرابلس حوض ورصيف جديد يجري تنفيذهما حاليا 
  :األجلطويلة ال األهداف
 األهدافالخدمات التي تقدمها منشآت البنى التحتية للنقل غاية بحد ذاتها ولكنها وسائل تساهم في               ليست  

 سياسية واقتصادية وعـسكرية     أهدافون مزيجا من     تك أن والتي يمكن    األجلطويلة  الالوطنية الشاملة   
لذلك فإن الهدف الرئيس هو تحديد سبل وطرق تخطيط وتطوير المجتمعات بطريقة قابلـة              . واجتماعية

 ومـع متطلبـات     األراضـي  تقديم نقل يكون متوازنا مع تطوير استعمال         إلىلالستمرار والتي تؤدي    
 األهـداف عددا من   الخطة الشاملة لترتيب األراضي      تحدد. األخرى االقتصادية واحتياجات القطاعات 

وهذه تتـضمن   .  سنة ٣٠- ٢٥ تكون منفذة في غضون      أنالتنموية الرئيسة، خارج قطاع النقل، يجب       
ومن اجـل تـسهيل قيـام هـذه      . تنميات حضرية وسياحية وصناعية وزراعية وتعليمية وحماية البيئة       

 البنـود  أما.  ب تحسين شبكة النقل بالتوازي مع خطوط عديدةالتنميات وبالتالي تنمية البلد ككل فإنه يج  
طريق علـى طـول     : سنة فتشمل    ٣٠ -٢٥ تكون جاهزة خالل الفترة الزمنية       أنالرئيسية التي يجب    

الساحل وعلى الوصالت الدولية، طرقات ثانوية تربط جميع المدن االقليمية الرئيسية في البلـد، نظـام                
كبرى، وصلتي سكة حديد لنقل البضائع، مطار رفيـق الحريـري فـي             نقل فعال في منطقة بيروت ال     

 بيروت  ا النقل البحري الرئيسية يقوم بها  مرفأ       أنشطةبيروت بسعة تكفي لحاجة النقل الجوي في لبنان،         
  .  مراكز لوجيستية لنقل البضائع باستعمال وسائط نقل متنوعةةوطرابلس، ثالث

  حقيق الرؤية المستقبليةالوسائل في المدى القصير والمتوسط لت
 اإلنـشاءات  تكـون كافـة   أنهو  )  سنة١٥ – ٧(الهدف الذي يجب توخيه في نهاية المدى المتوسط     

 اإلجـراءات  الى جميـع     إضافةالمؤسساتية الضرورية جاهزة في مكانها ومزودة بالموظفين لتشغيلها         
ه قطاع متلق فقط الى قطاع يـساهم        وبهذا الوقت فإن التغيير في قطاع النقل من كون        . الالزمة للتشغيل 

ومن االهميـة انـه بنهايـة هـذه الفتـرة            . في االقتصاد القومي،  يجب ان يكون جاريا بشكل مرئي         
المتوسطة االجل يجب ان تكون وجدت هيئات للنقل ذات هيكلية تنظيمية جديدة  وبمسؤوليات واضحة               

 أولويـات  لتحديد ووضـع سـلم       اتاإلجراء أنكما  . ومحددة وعالقات بينية موضوعة بشكل صحيح     
 إشـراك  تكون سارية مع     أن التمويل يجب    وإدارة لقطاع النقل    اإلضافيللمشاريع وطرق رفع التمويل     

  . النقل بشكل مناسبأنشطةالقطاع الخاص في  
 ومخططات الطـرق الـسريعة كـالطريق         UDTP التحسينات الميدانية للطرق مثل انجاز اقتراحات        إن

يجب دعمها بتطبيق متشدد لالنظمـة المروريـة        " A2" معاملتين     –طريق انطلياس   الدائري لبيروت و  
كما انه من الضروري تطوير وتوسعة النقل العام من اجل اسـتيعاب            .  المرور إدارة أساليبوباستخدام  
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وهذا يتحقق من خالل تنظـيم      . الطلب المتزايد على الرحالت ومن اجل تخفيض االزدحامات المرورية        
 النقل الجماعي واختيار تصميم لتطوير شـبكة سـكك          إلطالقم النقل العام وتنفيذ مشروع      أفضل لنظا 

 ; وال سيما إلقامة ربط سيريع بين وسطي مدينتي بيروت وطرابلس لتقريب سوقي العمل بينهمـا          الحديد
كما يجب تشغيل هيئة الطيران المدني وشركة مطار بيروت كذلك انجاز توصيات المخطط التـوجيهي               

 انجاز مدرج للحاالت    إلىطار رفيق الحريري الدولي مع تعزيز ضوابط التخطيط ودراسة الحاجة           في م 
 األنـشطة  لتـسجيل    وأنظمة وضع وتنفيذ قانون للمرافئ مدعوما بهيئة للمرافئ         أيضاويجب  . الطارئة
 نقل  ومن اجل تسهيل  .  السالمة كما يجب تنفيذ التحسينات المقترحة في مرفأي بيروت وطرابلس          وإدارة

وشحن البضائع والسلع من خالل المرافئ وتسهيل النقل فيما بين مختلف الوسائط يجب انجاز وتشغيل               
  .عدد من المرافئ الداخلية

 متوسطة وطويلة األمد لقطاع النقل هناك عدد من الخطوات يجب اتخاذها في             األهدافمن اجل تحقيق    
المطرد في انجاز عـدة مـشاريع قـوانين         وتتضمن هذه ، خصوصا، التقدم      . غضون السنوات القادمة  

. الواجب اعتمادها والمصادقة عليها بحيث يتم وضع التغييرات المؤسساتية والتنظيمية موضع التنفيـذ            
 فإن الدراسات الجارية والسابقة قد حددت بعض النواحي لمـشاريع القـوانين التـي               أخرىومن ناحية   

  .اجل النظر فيها ويلزم دراستها بشكل عإلعادةتحتاج 
 تنفيـذ فـي المـدى القـصير         أو/ التي تحتاج لدراسة و    األخرى األمور ذلك هناك عدد من      إلى إضافة

 المرور في المناطق الحضرية، تعزيز اكبـر لفـرض          إدارة إلجراءات أوسعاستخدام  : وتتضمن هذه   
ـ         األنظمةشي مع   اأنظمة المرور والسير، التم    روت،  والضوابط في مطار رفيق الحريري الدولي في بي

  . للمشاريعأولويات لوضع سلم اإلجراءات وتصاميم المرفأ وتطوير إجراءاتودراسة التحسينات على 

                             التربيةقطاع  ٥,٢,٦

 تصور استراتيجي حول تطـور      إلعدادبالرغم من تعدد المحاوالت التي قامت بها جهات رسمية عدة           
يه، إالّ أن هذه المحاوالت لم تتجاوز،بشكٍل عام، صيغة المشاريع،          قطاع التعليم وموقع التعليم الرسمي ف     

مقرة رسمياً ، يتحدد بموجبها مسار هذا القطـاع فـي           " رؤية مستقبلية   "ولم يرتق أي منها إلى منزلة       
  .المدى البعيد

ن في حين   ولك. يتشكّل نظام التعليم في لبنان من مكونين أساسيين، هما التعليم الرسمي والتعليم الخاص            
الذي كان قد حقق نجاحات بارزة، كمـاً        –يضطلع التعليم الخاص بدور المسيطر، فإن التعليم الرسمي         

وال ينطلق هذا التوصيف فقط من      .  يكتفي باالضطالع بدور الرديف    -ونوعاً، في الستينات والسبعينات   
على نسبتهم فـي    ) إلى التعليم  المنتسبين   إجماليمن   % ٦٠نحو  (تفوق نسبة الملتحقين بالتعليم الخاص      

، بل ينطلق أيضاً من تفوق نوعية التعليم الخاص على تلك المحققة في التعلـيم               ) %٤٠(التعليم الرسمي 
  .الرسمي

  النظر في بنية االلتحاق بالتعليم الرسمي يشير بشكل عام إلى ازدياد نـسب االلتحـاق بهـذا                  إمعانإن 
ففي المرحلة ما قبل االبتدائية تبلغ هذه       . تعليمية إلى مرحلة أعلى   التعليم، كلّما جرى االنتقال من مرحلة       

، وترتفع إلى   )٢٠٠٤ – ٢٠٠٣السنة الدراسية   ( الملتحقين بهذه المرحلة   إجماليمن   % ٢٤النسبة نحو   
. في المرحلة الثانويـة    % ٥٤في المرحلة التكميلية، فإلى      % ٤٦في المرحلة االبتدائية ثم إلى       % ٣٥

فإن نسب االلتحاق ظلّت بشكٍل عام عند مـستويات         ) الجامعة اللبنانية (عليم الجامعي الرسمي    أما في الت  
في فترة ما بعد الحرب، إالّ أنّها شهدت في السنوات القليلة المنصرمة بعض التراجع               % ٦٠تزيد عن   
صة التـي    عدد الطالب الجامعيين، بفعل االنتشار الواسع للجامعات الخا        إجماليمن   % ٥٠إلى حدود   

إن نسب االلتحاق هذه، التي ال تشمل تالمذة التعليم الخـاص المجـاني، ال              . رخّص لها في هذه الفترة    
تتعدل إالّ في المرحلة االبتدائية، إذا ما أخذ هذا التعليم في االعتبار، مع اإلشارة إلى أن هذا التعديل ال                   

سمي، التي تعكس ازدياد درجة انخراط الدولـة ،         يغير بشكٍل جذري من واقع بنية االلتحاق بالتعليم الر        
ومن األهمية بمكان المالحظة أن هذه البنية تختلف بشكٍل جذري عن           . بالتزامن مع تقدم مراحل التعليم    
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مثيلها في الدول المتقدمة، حيث تميل درجة انخراط الدولة في قطاع التعليم إلى التراجع نسبياً ، كلّمـا                  
وربما يطرح ذلك ضرورة إعادة صياغة أولويات الدولة وتدخالتها فـي هـذا             . ليمتقدمت مراحل التع  

  .القطاع
ويبين تحليل المعطيات المتاحة حول مرحلة التعليم ما قبل االبتدائي، أن نسبة االلتحاق الوطنيـة فـي                 

) ٢٠٠٤– ٢٠٠٣( % ٣٧،٤ ال تزيد عن     – المكونة من ثالث سنوات      -السنة األولى من هذه المرحلة    
ويعود ذلك بشكٍل أساسي إلى أن      . في السنة الثانية   % ٩١، في حين أنّها ترتفع بصورة حادة إلى نحو          

، مما يجعل قسماً    )  سنوات ٤في عمر   (التعليم الرسمي ال يبدأ في هذه المرحلة إالّ في السنة الثانية منها           
الدولة في توفير الفرص التعليميـة      كبيراً من األسر ال يرسل أوالده إلى المدرسة إالّ لدى بدء انخراط             

  .لهؤالء األوالد
وهذا ما يؤكّده التفاوت الحاد في      . كما يبين تحليل هذه المعطيات وجود فروقات كبيرة في نوعية التعليم          

والمنـاطق  ) خـاص /رسـمي (مؤشرات معدالت النجاح والسقوط والتسرب بحسب قطـاع التعلـيم           
 تلميـذ   ١٠٠٠فمن أصل كّل فوج من      . ية واالجتماعية والثقافية  وأوضاع األهل االقتصاد  ) أرياف/مدن(

البكالوريـا  (يدخلون السنة األولى من المرحلة االبتدائية، ال يصل إلى السنة األخيرة من التعليم العـام                
ويتفاوت هذا المعدل بحسب المناطق إذ يبلـغ        .  تلميذاً   ٧٥من دون التعرض للسقوط إالّ      ) القسم الثاني 

كما يتفـاوت بحـسب األوضـاع       .  تلميذاً في البقاع   ٢٤ذاً في مدارس بيروت وينخفض إلى        تلمي ١٦١
 تلميذاً في األسر المنتمية إلـى الطبقـة الوسـطى والميـسورة             ٢٢٤االجتماعية لألهل ، إذ يصل إلى       

ـ          .  تلميذاً في األسر الفقيرة    ٢٧وينخفض إلى    اع بيد أن التفاوت يصل إلى ذروته عندما يتعلّق األمر بقط
  .  في التعليم الخاص٢٢٥ تالمذة فقط في التعليم الرسمي مقابل ٩التعليم حيث ينحدر المعدل إلى 

من الناتج المحلّي القائم، وتتحمـل األسـر         % ١١،٤ على التعليم في لبنان بنحو       اإلنفاقويقدر إجمالي   
 وتعتبر مساهمة األسر    .)٢٠٠١أرقام عام   ( % ٤،٤منه والقطاع العام     % ٧) والقطاع الخاص عموماً  (

فـي   % ٢،٢فـي فرنـسا و     % ٠،٤(، كنسبة من الناتج المحلّي ، بين األعلى في المقارنات الدولية            
ومن المفيد اإلشارة إلى ارتفاع نصيب الدولة من فـاتورة          ...). في كوريا    % ٢،٨الواليات المتحدة و  

العلم أن هذه الزيادة لم تترافق ال        ، مع    ٢٠٠١في العام    % ٣٩ إلى   ١٩٧٣عام   % ٢٩التعليم من نحو    
كذلك . مع ارتفاع  في عدد تالمذة التعليم الرسمي وال مع تحسن في نوعية هذا التعليم خالل تلك الفترة                 

يستفاد من تطور بنية ميزانية األسرة، أن ما تنفقه األسرة على التعليم ، كنسبة من إجمالي انفاقها ، قد                   
  .٢٠٠١عام  % ١٣  إلى١٩٦٦عام  % ٨ارتفع من 

إن جوهر المشكلة التي يواجهها نظام التعليم في لبنان يتمثّل في التفاوت الحاد في نوعية التعليم بحسب                 
القطاعين الرسمي والخاص، ال سيما أن هذا التفاوت يتزامن مع تقارب في متوسط كلفة التلميذ الواحد                

 مقابل نحـو    ٢٠٠١ل في التعليم الخاص عام      .في كال القطاعين، حيث بلغ هذا المتوسط نحو مليوني ل         
  .ل في التعليم الرسمي. مليون ل١،٧٢٥

  :توجهات مستقبلية على مستوى التعليم العام ما قبل الجامعي
إن الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العام تبرز الحاجة الماسة إلى ترشيد وإعادة هيكلة االنفاق العام في                

أمـا  ). في شكل موارد بشرية وأبنية وتجهيزات     (فادة من الموارد الموظفة فيه      هذا القطاع وتعظيم االست   
  :  فإنّها تتضمن اآلتياإلصالحيةأبرز التوجهات 

تطوير دور القطاع الرسمي على مستوى مرحلة التعليم ما قبل االبتدائي، عبر توسيع قاعدة  
ديدة مستقلّة، بحسب ما تدعو إايه هذا التعليم سواء في المدارس الرسمية القائمة أو في أبنية ج

ويصار في إطار هذا التطوير إلى مد عدد سنوات . الحاجة الملموسة في كّل حالة على حدة
كما يصار إلى إعادة تأهيل . نياثنتالتعليم الرسمي ما قبل االبتدائي إلى ثالث سنوات بدالً من 

 .الموارد البشرية المعنية بهذا النوع من التعليم
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 حتى نهاية المرحلة االبتدائية، والعمل من ثم على تطويره اإللزامي تنفيذ قانون التعليم استكمال 
في الفئات العمرية  بحيث يغطي كامل المرحلة التكميلية، مما يساعد على اإللغاء الالحق لألمية

 . سنة٢٤– ١٥
 المدن إلغاء نظام الدوامين المعمول به في بعض المدارس الرسمية القائمة خصوصاً في 

الكبرى والضواحي المكتظة، عبر تشييد أبنية مدرسية جديدة بحسب ما تطلبه الحاجات في كّل 
 . حالة على حدة

استكمال إحالل التعليم الرسمي مكان التعليم الخاص المجاني، بما يسهم في إعادة هندسة بنية  
 .االلتحاق بالتعليم الرسمي

  :يتوجهات مستقبلية على مستوى التعليم المهن
أما بالنسبة للتعليم المهني ، فقد شهد هذا األخير نمواً متسارعاً في الفترة التي تلـت انتهـاء الحـرب،                    

غير أن هذا النمـو المتـسارع       . وينطبق ذلك على التعليم الرسمي وعلى التعليم الخاص على حد سواء          
وال . ة التعليم المهني عمومـاً    طغى عليه البعد الكمي ، ولم يتزامن مع تطور مماثل على مستوى نوعي            

برامج ومواد التعليم، حجـم ونـوع       (يزال هذا األخير يواجه مشكالت معقّدة سواء من جانب العرض           
التجهيزات والماكينات والمعدات المستخدمة داخل المدارس، نوعية الموارد البشرية ومـدى مالءمـة             

الطلب على العمل من قبل المؤسسات،      (لب  أم من جانب الط   ...) تخصصاتها الحتياجات التعليم المهني     
وانطالقـاً مـن هـذه      ...). اقتصادية المختلفة التي سبق تحليلها في متن هذا التقرير        -العوامل الماكرو 

  :المشكالت القائمة على جانبي العرض والطلب ، تتحدد التوجهات األساسية للرؤية المستقبلية كاآلتي
ي التعليم الثانوي والعالي بهدف تدعيم الجسور بين أنواع  التعليم المهني في إطار مرحلتإدخال 

التعليم المختلفة ، وتعزيز فرص الحراك المهني ، وإضفاء قدرة أكبر على التكيف مع 
 . متغيرات سوق العمل

، بين تالمذة التعليم المهني من جهة وعالم األعمال  كماً ونوعاًوالعالقات،تقوية شبكة الروابط  
 إلى ٢٥ال سيما أن خريجي التعليم المهني النظامي يشكّلون نحو . جهة ثانيةوالمؤسسات من 

 . في المئة من إجمالي الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنويا٣٠ً
ترشيد االستثمار العام في هذا القطاع من خالل إعادة هيكلة توزعه على بنود االستثمار  

وينبغي أن يستأثر ..). مار في الموارد البشرية واآلالت ، االستثالتجهيزاتالبناء، (المختلفة
االستثمار في التجهيز واآلالت بقدر أكبر من االهتمام، خصوصاً مع تعاظم تطور تقسيم العمل 

 .وانساق اإلنتاج
اإلحالل التدريجي لمروحة االختصاصات الناشئة والواعدة وذات القيمة المضافة العالية مكان  

تقادمة، مع توفير الشروط المالية واإلدارية والبشرية إلنجاح هذا االختصاصات التقليدية والم
 . التحول

  :توجهات مستقبلية على مستوى التعليم العالي
 التي تستأثر وحدها بأكثر مـن نـصف         -على مستوى التعليم العالي، يبرز تفاقم أزمة الجامعة اللبنانية        

النمو العـشوائي الـسابق للفـروع       :  صعيد  على أكثر من   –اجمالي عدد الطالب الجامعيين في لبنان       
واألبنية، معوقات االنتقال إلى المبنى الجديد الموحد في ضواحي العاصمة، الوزن الثقيل لالختصاصات             
األدبية وغيرها من االختصاصات غير المتفاعلة مع احتياجات األسواق، طغيان البرامج المتقادمة فـي              

لموارد البشرية واإلدارية المـشتتة علـى عـشرات الكليـات ،            العديد من السياسات ، الضعف العام ل      
االلتباسات التي تحيط بآلية اختيار وتنسيب هذه الموارد، التكرار غير المجدي للكليات نفسها في معظم               

ومن بين  . ناهيك عن التخلّع بين مخرجات نظام التعليم العالي عموما ومتطلبات سوق العمل           ...الفروع
 على الطالب الجـامعي     اإلنفاقوي على داللة بالنسبة لحجم هذه األزمة أن متوسط          المؤشرات التي تنط  

 علـى   اإلنفـاق في الجامعة األجنبية األعلى شأناً وسمعة في لبنان يكاد يوازي عشرة أضعاف متوسط              
 في الجامعة األولى عن ضـعفي مثيلـه فـي           األستاذالطالب في الجامعة اللبنانية ، بينما ال تزيد كلفة          

  .ثانيةال



 ٢٠٠٩-٢٠٠٦ التنموي جالبرنام  التقرير الرئيسي
 

L0538-RPT-PM-02 REV.A   ١٤٤/161 

  : للرؤية المستقبلية للتعليم العالي ، تتحدد كاآلتياإلصالحيةإن التوجهات 
 أنساق من الخريجين، ال تتوفّر لديهم القدرات والمهارات إلنتاجتحويل الجامعة من مصنع متخلّف  

التي تتيح لهم مواقع فاعلة وواعدة ومجزية في سوق العمل، إلى مركز استقطاب للبحث العلمي ، 
 . لمتفاعل مع احتياجات االقتصاد والمجتمعا
الحد من تكرار الكلّيات نفسها لما ينطوي عليه ذلك من بعثرة للموارد ومن تأكيد التوجه نحو  

، عبر استكمال البناء الموحد في ضواحي بيروت والعمل تدهور في نوعية الكادر البشري التعليمي
 . والبقاععلى تشييد أبنية موحدة في الشمال والجنوب

ترشيد التدفقات السنوية للطالب في اتجاه الجامعة اللبنانية ، من خالل التعميم التدريجي المتحانات  
 التي يسمح - في السنة الجامعية نفسها-القبول في الكليات كافة، ووضع سقف لعدد سنوات السقوط

 .بها للطالب ، ال سيما في السنة الجامعية األولى
ات اختيار وتنسيب األساتذة ، وربط شروط عملهم بمعايير أكاديمية وتربوية إعادة النظر في آلي 

 .واضحة ومحددة، بما يعزز تحول الجامعة فعالً إلى مركز استقطاب للبحث العلمي
 .تأكيد استقاللية الجامعة ودور مجالسها التمثيلية المنتخبة على اسس مهنية بحتة 

                                 الصحةقطاع  ٦,٢,٦

وتبـرز هـذه    . يعاني قطاع الصحة في لبنان من العديد من التشوهات التي تراكمت على مدى سنوات             
التشوهات في مجاالت عدة تشمل بنية العرض وصيغ التمويل و نوعية الخدمة، فـضالً عـن بعـض                  

عالجـة  والتوجهات اإلصالحية المستقبلية التي تـستهدف م      . الجوانب المتصلة بالطلب على هذه الخدمة     
  .هذه التشوهات، يفترض أن تنطلق مما آلت اليه األوضاع الراهنة في هذا القطاع

االنفـاق، التمويـل، االنتـاج      : يمكن بشكل عام النظر الى قطاع الصحة من زوايا عدة، أهمها ثـالث            
  ).الموردون(
سواء من حيـث    ، تسجل فاتورة انفاق المجتمع على الصحة مستويات جد مرتفعة،           لى مستوى االنفاق  ع

قيمتها الحقيقية المطلقة، أو من حيث نسبتها الى الناتج المحلي القائم، وهي تتجاوز بوضوح المستويات               
وبحـسب  . المماثلة في بلدان الشرق االوسط وشمال أفريقيا، بل حتى تلك المسجلة في البلدان المتقدمة             

ق الفرد على الصحة في لبنان نحـو        االحصاءات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، بلغ متوسط انفا        
.  دوالراً فـي تـونس     ١٢٦ دوالراً في األردن و    ١٦٥، بالمقارنة مع    ٢٠٠٢ دوالراً أميركياً عام     ٥٦٨

 في المئـة    ١١,٥ مليار دوالر أي الى نحو       ٢,٠٧٥وهذا ما يرفع اجمالي الفاتورة الصحية السنوية الى         
 الفاتورة الصحية الى عوامل عـدة، بعـضها يتـصل           ويعود هذا االرتفاع في   . من الناتج المحلي القائم   

 بالرغم من وجود فائض نسبي في المعـروض مـن هـذه           -بمستوى أسعار الخدمات الصحية المرتفع    
 في حين يتصل بعضها االخر بوجود نوع من االنتفاخ في الطلب بفعل صيغ وآليات التمويل                -الخدمات

بمكان تبرير هذا الحجم من االنفاق، بـالرغم مـن          وفي جميع االحوال من الصعوبة      . الرسمية السائدة 
 .التحسن النسبي في عدد من المؤشرات الصحية خالل العقد المنصرم

بما في ذلك اجمالي تقـديمات فـرع        (، ال تزيد المساهمة الرسمية وشبه الرسمية        على مستوى التمويل  
ئة من اجمـالي الفـاتورة       في الم  ٣٠عن  ) المرض واألمومة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي      

 في المئة في حـالتي األردن  ٥٠ في المئة و٤٦الصحية في لبنان، في حين ترتفع هذه النسبة تباعاً الى  
مما يعني أن القسم    .  في المئة في دول اإلتحاد األوروبي      ٨٠ أو   ٧٥وتونس، وتتجاوز بشكل عام نسبة      

أشكال مختلفة، على عـاتق اُألسـر والقطـاع         األعظم من تمويل االنفاق الصحي في لبنان، إنما يقع، ب         
ويفتقد أكثر من نصف اجمالي المقيمين الى تغطية صحية نظامية تؤمنها صـناديق وبـرامج               . الخاص

وهذا يجعل، على األقل نظرياً، موضوع تـوفير        . التأمين الصحي، العامة والخاصة، العاملة في البالد      
ومن . وزارة الصحة " عهدة"، في   "المكشوفة"لهذه الفئات    - السيما االستشفائية منها     -الخدمة الصحية   

جهتها فأن نظم التأمينات الصحية الرسمية وشبه الرسمية تشهد تباينات واسعة فـي وجهـة ومعـايير                 
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، وحجم ونوع تغطيتها وكذلك في حجم المساهمات المالية للمـستفيدين  )eligibility criteria(استهدافاتها 
ألنظمة يمول عبر اقتطاعات من األجور، وبعضها االخر عبـر مـساهمات            فبعض هذه ا  . من خدماتها 

وهذا مـا يـنعكس     . متفاوتة من المستفيدين، فيما يمول بعضها الثالث بالكامل عبر اإليرادات الضريبية          
 .المأجور نحو االرتفاعبأشكال متفاوتة على فئات المستفيدين، ويدفع بصورة خاصة كلفة العمل 

، فإن محورين أساسيين يـستأثران باالهتمـام، همـا          )الموردون (اج الخدمات الصحية  على مستوى انت  
موضوع الدواء وموضوع المستشفيات، وتعتمل في اطارهما بعض أوجه االختالالت، مما يؤكد ضعف             

. أداء الدولة في هذا القطاع، بالرغم من الجهود االصالحية الحثيثة التـي تقـوم بهـا وزارة الـصحة                  
الى موضوع الدواء تبرز المشكلة االساسية في إغراق السوق بعدد كبير من أصناف االدويـة               فبالنسبة  

المسجلة وفي تحكّم قلة من الموردين، السيما المستوردين، بآليات عمل هذه السوق، االمر الذي دفـع                
راً  دوال ١٢٥المتوسط السنوي الستهالك الفرد من الدواء الى مستويات نسبية قياسـية ال تقـل عـن                 

السـيما  (ومن الواضع ان اإلطار التشريعي الناظم       ). أي ما يمثل نحو ربع انفاقه على الصحة       (أميركياً  
وصيغ الرقابة الفنية وآليات التسعير المعتمدة سابقاً،       ) ما يتعلق منه بقانون التمثيل التجاري وبالوكاالت      

وبالنـسبة الـى    . بيعي ومنتظم لم تساعد على ضبط هذه السوق وعلى جعل هذه األخيرة تعمل بشكل ط            
موضوع المستشفيات، ال تبدو صورة االختالالت أقل تعقيداً، حيث يتزامن الدور الهامشي للدولة فـي               

 في المئة من    ٧,٧ في المئة من اجمالي عدد المستشفيات و       ١١,٥(االنتاج المباشر للخدمات االستشفائية     
في التجهيز من جانب القطاع الخاص، األمـر        مع فائض في العرض االجمالي و     ) اجمالي عدد االسرة  

 سريراً، أي ما يتجاوز مثيله في معظم        ٣,٦الذي رفع متوسط عدد األسرة لكل ألف نسمة في لبنان الى            
هذا، بدالً  ) والتجهيزي(ولكن المفارقة األساسية تتمثل في أن فائض العرض االستشفائي          . دول المنطقة 

لخدمات الصحية نحو االنخفاض، فإنه يترافق مع استمرار ترسـيخ      من أن يعزز التنافس ويدفع أسعار ا      
مستويات االسعار المرتفعة، وذلك عبر الزيادة المصطنعة في الطلب االستشفائي الذي تغذيـه صـيغ               

 .التمويل المعمول بها في المؤسسات الرسمية الضامنة، السيما الضمان االجتماعي
تي يتميز بها القطاع الصحي في لبنان، يتحـدد جـوهر الرؤيـة             انطالقاً من السمات البنيوية الراهنة ال     

المستقبلية إلصالح هذا القطاع، في تحقيق قدر أكبر من االنسجام بين العرض والطلب على الخـدمات                
الصحية في البالد، وزيادة فعالية االنفاق العام والخاص على هذه الخدمات، وتوسيع قاعدة المـستفيدين               

وتندرج التوجهات االساسية التي تحكم هـذه       . ذلك من إعادة تحديد لوظائف الدولة     منها، مع ما يتطلبه     
  :الرؤية، على المستويات االربعة التالية

 :االستشفاء
  :يستهدف اإلصالح المقترح العمل على تحقيق اآلتي

توحيد األنظمة التي تحكم عمل المستشفيات، لجهة احترام المعايير وجداول توصيف االعمـال              
  ...ة والجراحية وااللتزام بالتعريفات والتحول نحو البدل المقطوع وبناء قواعد المعلوماتالطبي

استكمال مشاريع إعادة تأهيل وتجهيز المستشفيات الحكومية في المناطق المختلفـة و ترشـيد               
االستثمارات الجديدة العامة والخاصة في القطاع، في ضوء الخارطة االستشفائية التي يفترض            

ا من قبل الدولة، للحد من فائض العرض والتجهيز، مع شمول هذا الترشيد إمكان قيـام                انجازه
 .شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المضمار

 المطبقة على المستشفيات، والتثبت الدوري مـن مـدى          (Acreditation)االلتزام بنتائج االعتماد   
ديالت الالحقة التي قد تطرأ علـى هـذه         احترام هذه األخيرة للشروط المنصوص عنها، وللتع      

  .الشروط
  :الدواء

  :يستهدف اإلصالح المقترح العمل على تحقيق اآلتي
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 ألصناف األدوية المتماثلة لجهة تركيبها الكيميـائي، كـسقف       (Median)"األوسط"اعتماد السعر    
 الـى  لتطبيق المساهمة المتوجبة على الجهات الضامنة، على أن تخفض هذه المـساهمة   أعلى
   في المئة فقط من السعر الذي يزيد عن هذا السقف  ٢٠

 .تحديد الئحة أدوية تلتزم المؤسسات العامة وشبه العامة الضامنة التقيد بها 
، مكان انتاج واسـتهالك     )Genric(تشجيع اإلحالل التدريجي النتاج واستهالك األدوية األصلية         

  .األدوية المسجلة
  :مراكز الصحة األولية

  : اإلصالح المقترح العمل على تحقيق اآلتييستهدف
تدعيم دور وزارة الصحة في مجال الرعاية الصحية األولية، مع ما ينطوي عليه ذلـك مـن                  

ويتم ذلـك عبـر زيـادة       . مفاعيل إيجابية على مستوى تطوير البعد الوقائي للسياسة الصحية        
ل أعمال بناء وإعادة تأهيل     نصيب الرعاية الصحية األولية من ميزانية وزارة الصحة واستكما        

  .وتجهيز مراكز الصحة األولية في المحافظات كافة
تعزيز وتطوير الشبكة الوطنية التي ينتظم في إطارها عمل مراكز الصحة األولية مـع عمـل                 

المستوصفات والمراكز الصحية الثانوية، السيما تلك التي تديرها مؤسسات المجتمع المـدني،            
  ).MDG(أللفية اإلنمائية وذلك تحقيقاً ألهداف ا

  :المؤسسات الضامنة
  :يستهدف اإلصالح المقترح العمل على تحقيق اآلتي

تفصيل وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين المؤسسات الضامنة وتوحيد النظم التـي ترعـى               
عملها في المدى القصير، وصوالً الى تطبيق البطاقة الصحية والبطاقة االستـشفائية وتعزيـز              

  .مج هذه المؤسسات في المدى المتوسطفرص د
  .توسيع نطاق شمول الخدمات الصحية الى جميع المقيمين في المدى البعيد 

                         المياهقطاع  ٧,٢,٦

  . مياه الشفة
  تقييم الوضع الحالي

  .يواجه قطاع المياه في لبنان مشاكل متعددة على الصعيد التقني، المؤسساتي واالقتصادي
 فـائض مـن     لديـه عيد التقني، الموارد المائية المتوافرة في لبنان ليست كافية للقول إن البلد             على الص 

كمية الموارد القابلة لالستثمار كافية لالستعمال المنزلي       فالمياه، وليست ضئيلة للقول إن فيه شحا للمياه،         
. ها واستعمال تهاحسنا إدار والصناعي، والى حد ما كافية على المدى المنظور لالستعمال الزراعي إذا أ           

إال أن دورة المياه اآلن مهددة في بعض مفاصلها، فالمياه الجوفية مستغلة بشكل جائر، ممـا يـنعكس                  
المناطق، وتداخال لمياه البحر في المناطق الساحلية، ونوعيـة الميـاه           كافة  ها في   تايانخفاضا في مستو  

ما أن معظم الشبكات قديمة، والفاقد من المياه يزيد         ك. تأثيرات التلوث بالتالي  السطحية والجوفية تواجه    
ـ  باسـتثناء  و. في بعـض المـصالح     % ٤٠، ونسبة الفواتير غير المدفوعة تزيد عن الـ         %٥٠عن ال

  . مصلحتي مياه صيدا وطرابلس، فان المصالح األخرى ال تغذي المشتركين بشكل متواصل
علـى سـبيل    . نية غير محددة بشكل دقيق    على الصعيد المؤسساتي، بعض مسؤوليات المؤسسات المع      

المراسـيم  بينما تعطي   وزارة الطاقة والمياه ومصلحة الليطاني،      ل تعودالمثال، فان إدارة الموارد المائية      
أمـا فيمـا يتعلـق بالقـدرة        . لمؤسسات المياه ذاته   صالحيات في المجال     ٢٢١التطبيقية لقانون المياه    

تنقصها الخبرة والتقنيات الحديثة، ومعدل أعمـار       إذ  غير كافية    هيالمؤسساتية للمصالح والوزارات، ف   
  .  عاما٥٠الموظفين يفوق ال
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تم بشكل تقديري وسنوي، وهي غير عادلـة        يفاتورة مياه الشرب    تحديد  ن  إعلى الصعيد االقتصادي، ف   
ستثمار، تكاليف اال المبالغ المفوترة    تغطيفي أغلب المصالح، ال     و. وال تشجع على االقتصاد في المياه     

أمـا  . اتقد اعتادت الوزارة أن تغطي االستثمار     ففي ميزانياتها المالية،    أخذها المصالح بالحسبان    وال ت 
  . تقدر حسب المساحة المزروعةبدالتها فان فيما خص مياه الري، 

 مليـون دوالر    ١٣٥٠ ب٢٠٠٢قُدرت القيمة األساسية للبنى التحتية في قطاع مياه الـشفة فـي العـام               
أضف إليه، فقد قُدرت الكلفـة      .  مليون دوالر أميركي   ٥٢٠بوقدرت القيمة الحالية لهذه البنى      . أميركي

  . مليون دوالر أميركي سنويا٧٢ًبالسنوية للتشغيل والصيانة في هذا القطاع 
، من دون احتساب مصاريف المصالح هي       ٢٠٠٤ و   ١٩٩٢ عاميناألموال المصروفة في القطاع بين ال     

 مليـون   ٣٣ مليون ألشغال البناء، و      ٨٨٥ون دوالر للمساعدات المؤسساتية والتقنية،       ملي ٦٥: كالتالي
  . مليون دوالر٩٨٣للتشغيل والصيانة، أي ما مجموعه 

  الرؤيا
 الحكومة وصانعي القـرار     تزويدتم تحضير رؤيا تقترح خيارات تقنية، مؤسساتية، واقتصادية، هدفها          

  :التالية في القطاعالتوجهات اإلستراتجية لبلوغ األهداف ب
  .توازن الدورة المائية من خالل االستخدام العقالني والمدروس للمياهتأمين  .١
تلبية الحاجات المائية لالستخدام المنزلي والصناعي بالدرجة األولى، وبدرجة ثانية لالسـتخدام             .٢

ة الزراعي، بحيث أن االستعماالت للري عليها أن تكون مقرونة بدراسة الجـدوى االقتـصادي             
  . واالجتماعية منها

  . األخذ بعين االعتبار الجدوى االقتصادية ألي استثمار جديد .٣
تطبيق توصـيات   بما يؤهلها ل  مؤسسات المعنية بالقطاع،    للمالية  التقنية و الحرص على الكفاءة ال    .٤

  . لحاجات المستعجلة للقطاعلتلبية االرؤيا و
 مـن جهـة     إدارة الطلب على الميـاه    بومن جهة   ية  الحلول التقنية المقترحة بإدارة الموارد المائ      تتعلق
  . أخرى

فيما خص الموارد المائية، فإننا نوصي باستخدام الموارد السطحية والجوفية على حد سواء، وبإعـادة               
هذا الحل يتناسب من النواحي اإلستراتيجية والسياسية والفنية مع بعض مبادئ           . استعمال المياه المبتذلة  

لذا، على مؤسسات المياه أن تحضر مخططاتها التوجيهيـة         . تكاملة للموارد المائية  اإلدارة الشاملة والم  
من المتوقع  . التي تسمح لها بتحديد مواردها المائية وحاجاتها من الموارد المائية ومن المنشآت الجديدة            

أن تحدد هذه المخططات حاجات وجدوى وأولويات مشاريع السدود والبحيرات المقترحة ضمن الخطة             
إضافة لما تقدم، على هذه المخططات أن تحدد أولويات المنشآت الجديدة من شـبكات النقـل                . العشرية

  . والتوزيع بهدف الزيادة التدريجية لنسبة تغطية المياه، والتخفيف من التسرب من الشبكات
انـات  إدارة الطلب على المياه، فإننا نوصي بالحفاظ على الوضع الراهن فيما يخص خز            ب فيما يختص   

المنازل حتى يتم البدء بتصميم الشبكات حسب الطلب اليومي بساعة الذروة، والبدء بتغييـر الـشبكات                
 .  سنة٥٠ ـالقديمة التي يزيد عمرها عن ال

 مؤسسات المياه، باالشتراك مع القطاع الخـاص، مهـام          ىمن الناحية المؤسساتية، فإننا نقترح أن تتول      
مع تقديرنا  .). غيل، صيانة، تأهيل، فوترة، عالقة مع المستهلك، الخ       تش(إدارة مختلف نشاطات المصالح     

لصعوبة اضطالع هذه المؤسسات بمهام إدارة الموارد المائية، فان إشراكها والجامعات في هذه المهام              
يعتبر من الخيارات المهمة، األمر الذي يجعل مؤسسات المياه على تماس مـع مؤسـسات األبحـاث                 

من جهتها، فان   . نتائج أبحاثها لتنفيذ قاعدة المعطيات المائية الضرورية لهذا القطاع        ويجعلها تستفيد من    
وزارة الطاقة والمياه يقتصر تدخلها على الرقابة على المصالح، ومن الممكن أن يضطلع مجلس اإلنماء               

  .واإلعمار بمسؤوليات بالتكليف من مؤسسات المياه
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قدراتها المؤسساتية من خالل توظيف العناصر المتخصصة       كذلك األمر، على مؤسسات المياه أن تبني        
عليها أيضا أن تحدد الطرق المالئمـة لتخفيـف هـدر الميـاه             . التي تعوض الضعف في هذا المجال     

  . وبخاصة ذلك الذي يعود ألسباب إدارية
به مشغلو   لكل مشترك خياراً استراتيجياً يلتزم       تمن الناحية االقتصادية، يمكن أن يكون تركيب العدادا       

المصالح سواء كانوا من القطاع الخاص أو العام، إذ أشارت الخبرة الدولية إلى أن حصيلة هذا الخيار                 
سعر المياه، فإننا نقترح أن     بأما فيما يختص    . ايجابية لناحية إدارة موارد المياه والطلب واستعمال المياه       
في هذه الحالة، ). (depreciation costتالك يغطي تكاليف التشغيل والصيانة، باإلضافة إلى تكاليف االه

 تكاليف االستثمار إلى الوقت الذي تصبح فيه هذه المؤسسات قـادرة            تمويلمن الممكن أن تتابع الدولة      
 .على القيام بذلك وحدها

 
 .المياه المبتذلة

 تحليل الوضع القائم
كنها تعمـل دون محطـات      إن معظم البلديات الكبيرة والمدن الرئيسة مزودة بشبكات صرف صحي ول          

أما البلـدات الـصغيرة فهـي فـي         . للمعالجة وإن كان بعض هذه المحطات قيد الدراسة او قيد التنفيذ          
. غالبيتها غير مزودة بشبكات صرف صحي والبلدات المزودة بمحطات معالجة تشكل حاالت استثنائية            

إن معظـم ميـاه     . المـصانع كما نلحظ غياب المعالجة المسبقة لمياه الصرف الصحي الصناعية فـي            
الصرف الصحي غير المعالجة يتم تصريفها في مجاري االودية واالنهار المحلية وفي طبقات خزانات              
المياه الجوفية التي تستعمل لمياه الشرب او إلى البحر االبيض المتوسط مما يؤدي الـى آثـار بيئيـة                   

  . خطيرة على مصادر المياه وآثار سلبية على صحة االنسان
وزارة الطاقة والمياه   ) ١ (:ؤولية ادارة قطاع الصرف الصحي مشتتة وموزعة بين السلطات التالية         مس

مجلـس اإلنمـاء واإلعمـار المـسؤول عـن ادارة           ) ٢(المسؤولة عن ادارة االستثمارات الداخليـة،       
سسات مؤ) ٤(البلديات المسؤولة عن تشغيل وصيانة الشبكات الصغيرة و         ) ٣(االستثمارات الخارجية ،    

 وهي المسؤولة عـن تـشغيل وصـيانة خطـوط     ٢٠٠٠المياه االقليمية االربعة التي تم تأسيسها العام     
إضافة الى ذلك فاننا نلحظ نقصا في آليات        . التجميع الرئيسية للصرف الصحي وعن محطات المعالجة      

كمـا أن هنـاك     .ميـة التعاون بين البلديات المختلفة، وكذلك األمر بين البلديات ومؤسسات المياه االقلي          
تضاربا للصالحيات في ادارة المياه المبتذلة بين مصلحة نهر الليطاني والبلديات في حوض الليطـاني               

هذه المؤسسات تعاني من نقص الخبرة في تشغيل مشاريع الصرف الصحي، كمـا ان              . وجنوب لبنان 
  .البلديات تواجه نقصا في الخبرة في ادارة القطاع

لتنفيذ انظمة الصرف الصحي الجديدة حصريا على الدولة التي تعتمد في بعض            يقع عبء االستثمارات    
 لقطـاع   ٢٠٠٤-١٩٩٢بلغت مصاريف المجلس بين عـامي       . المشاريع على مجلس االنماء واالعمار    

  . مليون دوالر امريكي، مقابل ما يقارب المليار دوالر لقطاع المياه٣٩٩الصرف الصحي  
رمي لتغطية تشغيل وصيانة نظام الصرف الصحي فقط، فالبلـديات تقـوم            ال يسترد من التكلفة إال ما ي      

بجباية الرسم عن المجاري واالرصفة والذي يمثل نسبة مئوية من قيمة االيجار الوحـدة الـسكنية أو                 
في المعدل الوسطي فإن التقديرات االولية تشير الى أن تكلفة تنفيذ شـبكة             . المبنى والمحالت التجارية  

للمتر الطولي وتكلفة تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي        /  دوالر ١٥٠تبلغ حوالي   الصرف الصحي   
 ٠,٥للشخص المخدوم بالمحطة وتكلفة التشغيل والصيانة للمحطات هـي بحـدود            /  دوالر ١٠٠تعادل  
  .السنة/للشخص/ دوالر
  الرؤيا

  :من خاللتسعى الرؤيا المعتمدة في هذا القطاع الى تحسين خدمات الصرف الصحي في لبنان 
الهدف هو زيادة النسب المئوية للسكان المخـدومين        : تحسين تغطية خدمات الصرف الصحي       

  .بالصرف الصحي، وزيادة النسبة المئوية المعالجة من مياه الصرف الصحي
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وذلك بتبني مبدأ المبادرة إلى الفعل، بدال من ردة الفعل، لحماية المجاري            : حماية مصادر المياه   
  .اه الجوفية من التلوثالمائية والمي

وبهذا يتم المحافظة على مصدر هام للعائـد اإلقتـصادي          : منع تلوث البحر االبيض المتوسط     
ويتيح للبنان التقيد بالمعاهدات والمواثيق الدولية واالقليمية التي وقع عليها لحماية البحـر مـن               

  . التلوث
ظم وخـدمات تـصريف ميـاه       وذلك عن طريق تقديم ن    : تحسين الصحة العامة ونوعية الحياة     

  .صرف صحي صحيحة لكافة السكان
االستفادة القصوى من المياه المعالجة للري  وبهذا يتم توفير مياه اضـافية للـشرب وللميـاه                  

  .المخصصة لالغراض البلدية والصناعية
وذلك بتجهيز المـصانع    .: خفض اآلثار السلبية لمياه الصرف الصحي الصناعية غير المعالجة         

كل المصدر الرئيسي للتلوث بمحطات معالجة مسبقة في المصنع لنفاياتهـا ومخلفاتهـا             التي تش 
  . الصناعية قبيل تصريفها إلى شبكات الصرف الصحي
في المناطق النائية وتنفيذ    ) الجور الصحية (لبلوغ هذه األهداف نقترح اعتماد الصرف الصحي الموقعي         

وهذا الحل يتطلـب    . كثر لكل حوض تجميع   شبكات مجاري ومحطة معالجة صرف صحي واحدة او ا        
بأن تقوم وزارة الطاقة والمياه بتحديد احواض التجميع لجميع المناطق اللبنانية ومناطق تدخل الصرف              

  .الصحي بين المؤسسات المعنية، ثم يصار الى اعداد المخططات التوجيهية ضمن نطاق صالحياتها
يتم التقدم مراحل، حيث يصار الى التنفيذ المرحلي للهيكلية         اما من الناحية المؤسساتية، فإننا نقترح بأن        

المؤسساتية، بحيث تتابع البلديات تولي عملية تشغيل وصيانة التوصيالت المنزلية وشـبكات التجميـع              
الثانوية وتتولي مؤسسات المياه االقليمية مسؤولية تشغيل وصيانة خطوط التجميع الرئيسية ومحطـات             

  . وقدراتها الذاتيةإمكاناتها على بناء أيضا تركز أنؤسسات الصرف الصحي ويجب على م. المعالجة
 من الناحية االقتصادية فنقترح بأن تستمر الحكومة بتحمل تكاليف االستثمار الكاملـة فـي قطـاع                 أما

 من حيث استرجاع الكلفة فسيكون فقط لتغطية نفقات التشغيل والـصيانة لنظـام              أما. الصرف الصحي 
 يتم استرجاع التكلفة عن طريق فرض رسـم         أنومن المقترح في المدى القصير      . لجةالصرف والمعا 

 في المدى المتوسط، واعتمادا على تركيب عدادات مياه فـي           أماثابت يجبى من قبل البلديات المحلية ،        
المؤسسات، فإن استعادة التكلفة ستكون من خالل بدل متحرك يرتبط باالستهالك الفعلي للمياه من قبـل               

  .كل مشترك
 يعطـى   أن ذلك، فإن وضع وتوضيح آليات التنسيق بين المؤسسات المعنية بالقطاع يجـب              إلى إضافة
ومن المهم جدا توضيح المسؤوليات بين مصلحة حوض نهر الليطـاني ومؤسـسات الميـاه               . األولوية

  .والصرف الصحي في الجنوب والبقاع
 

                                الصلبةالنفايات قطاع  ٨,٢,٦
 :الوضع القائم

التي أدارها مجلـس اإلنمـاء واإلعمـار     النفايات الصلبة إدارةخطة ل المتكبدة اإلجماليةالتكاليف  بلغت  
 أي أمريكي دوالر   ٥٩٧,١٨٧,٢٨٠ نحو   ٢٠٠٤ و   ١٩٩٧بين عامي   لحساب الصندوق البلدي المستقل     

 عرضه  أيضاوهذا يمكن   ) وات سن ٧على مدى فترة    (  سنويا أمريكي مليون دوالر    ٨٥,٣بمعدل حوالي   
 للطن الواحد بما فيه عمليات التجميـع والفـرز          أمريكي دوالر   ١٠٦بطريقة مماثلة بتكلفة تعادل نحو      

  .والمعالجة والطمر
 بعد عام ولكنه ال يزال متخلفاً عـن         ا عام تحسن النفايات الصلبة البلدية لمنطقة بيروت الكبرى ي       أداءإن  

 النفايات  إدارةة العاجلة واقل بكثير من التوقعات التي عولت عليه خطة            المرسومة له في الخط    األهداف
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 أرسـلت من النفايات التـي     %) ٧٩ – ٧٧( المرتفعةالنسبة المئوية   واضح من   وهذا  . المتكاملة الحديثة 
  .٢٠٠٤-٢٠٠٠ األعوام المطامر في إلى

، ولكنها عانت من عدد من       النفايات الصلبة في  منطقة بيروت الكبرى       إدارةنتج تحسن كبير عن خطة      
  :القصور ومنها

.  من الـبالد   أخرى أنحاء الخطة في    هاتكرارلإن التكاليف الكبيرة زادت بشكل من المعارضة         
ولكـن  . أدنى مما كانت عليه فعليا     تكون   أن التكاليف النموذجية لبلد كلبنان يجب       أن يرددحيث  

 أيمل وواف قبل استخدامها في اتخـاذ         للتكلفة بشكل شا   األرقام يتم تحليل هذه     أنمن الحكمة   
 . تخطيطأوقرار 

 الكلية للخطة وخصوصا بالنسبة للنواحي الفنيـة، والماليـة والـضبط االجتمـاعي              اإلدارةإن   
لـم تكـن    م المجدي والفعـال     اوالتقييم والشفافية واالعتمادية واالستخد   ) المؤسساتي (واإلداري

 .كافية
 لتـصحيح وسـد الثغـرات فـي     أو/ستكمال الخطة وإن تطوير التشريعات الصحيحة لدعم وا      

 . موضع التنفيذأبداالخطة، لم توضع 
هناك العديد من المشاريع أو العقود في طرابلس وزحلة وغيرها من المدن الصغيرة ولكنها تبقـى دون       

 أهـداف  لتلبيـة    أو/ خطط متكاملة أو برامج منسقة فيما بين المساهمين، بل تأتي  لحل مشاكل آنية و                
 . سياسية اجتماعية تنظيميةأو بلدية أوردية ف

  :الرؤيا المستقبلية
البيئيـة،   (نطقـة  النفايات الصلبة وعموما فإن خصائص  كل م        إلدارةهناك عدد من الخيارات المتاحة      

والمعرفة الفنية، واالقتصادية االجتماعية، والمالية، والمؤسساتية، والدروس والعبر المتعلمـة سـابقان            
 أو تحتوي على واحـد  أنهذه الخطة يمكن .  النفايات الصلبة فيهاإلدارةنسب األحدد خطة  ت) والسياسية

 االسـتخدام   وإعـادة  المكونات مثل خفض النفايات، الفـرز        إلدارةمجموعة من الخيارات المطروحة     
  . التدوير واالستعادة والتجميع والمعالجة والتخلص النهائيوإعادة

  : المراحل التاليةأما الخطة المقترحة فتتكون من
يتم التجميع بواسطة السلطات المحليـة والمعالجـة والتـصريف بواسـطة            : المرحلة األولى  

  .الحكومة
التحول تدريجياً إلى تأمين البنى التحتية بواسطة الحكومة والتشغيل بواسـطة           : المرحلة الثانية  

  .السلطات المحلية
  .طة السلطات المحلية بتوجه من الحكومة النفايات الصلبة بواسإدارةيتم : المرحلة الثالثة 
  .  النفايات الصلبة كليا بواسطة السلطة المحليةإدارةوبالنهاية يتم : المرحلة النهائية 

 إدارةممارسات  ل  شامال اقدم تقييم هي ت  نحو الرؤيا النهائية و    ا سلس انتقااله المقاربة المتدرجة    هذضمن  ت
لقيود والقوى المختلفة التشريعية القانونية، والمؤسساتية والفنية        باالعتبار كل ا   األخذالنفايات الصلبة مع    

  .والمالية واالقتصادية السياسية
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   المفاضالت الكبرى   ٧٧٧

ويتعين على مجموعة المفاضالت هـذه أن تـشكل لـب           . تفرض رؤية التخطيط عدداً من المفاضالت     
  .جه العمومالنقاشات حول برمجة نفقات االستثمار خصوصا والنفقات العامة على و

كل مفاضلة من هذه المفاضالت تجد ترجمتها في الواقع العملي بتعزيز بعض الخيـارات المؤسـساتية                
  .ية والمجالية على حساب غيرهاجتماعية واالقتصادواال

  .وسنحاول فيما يلي تقديم المفاضالت األساسية من بينها مصنفة وفق الموضوع

  المفاضالت المؤسساتية والتقنية ١,٧

   بين دور رديف غير محدود ودور نظامي محدد للدولةالمفاضلة ١,١,٧

 لهـذا   اإلنسانية أو   محصورة في دور رديف، مهما كانت المبررات التاريخية        لدولة أن تبقى  ال يجوز ل  
ولن نتمكن من استعادة هيبة الدولة ومن رد اعتبار المواطنين لها إال من خالل تحديد حقـوق                 . التوجه

  . طن في شكٍل صريحوواجبات كل من الدولة والموا
الهيئـات   أو   وبصح ذلك ليس على األفراد فحسب بل يصح أيضاً على المجموعات والجمعيات القائمة            

  .المحلية
ويمكـن  . يتوقف تدخلها الضروري عند هـذا الحـد       . بجعلها تتحقق  أو   ثمة أمور تلتزم الدولة بتحقيقها    

يم اإللزامي والمجاني حتى نهاية المرحلـة       التعل(التعبير عن هذه المسؤوليات من خالل تحديد الخدمات         
 طالب الجامعات الذين ينجحون في امتحان الدخول      (ومن خالل تحديد فئات المستفيدين      ) المتوسطة مثال 

، لكن في الحالتين ينبغي أن يـتم التحديـد بـشكل            )الذين تستوفي ملفاتهم المدرسية بعض المعايير     أو  
  .صريح وعلني

عملية اختيار الوسـائل     أما   . المترتبة على التزامها   باألعباءى الدولة القيام    ضمن هذا اإلطار، يتعين عل    
. إن وجود عدد كبير من المؤسسات التربوية الخاصـة ال يـشكل عائقـاً بالـضرورة               . فمسألة أخرى 

فالمؤسسات التي تلبي المعايير والقواعد التي تحددها الدولة تكون مؤهلةً الستقبال الطالب على حسابها              
  .الناجمة عن استدراج للعروض أو اً للتكاليف التي يتم االتفاق عليهاووفق

يتعين على الدولة أن تحـافظ      . إن مسألة توضيح وإعالن االلتزامات تصح أيضا تجاه الهيئات المحلية         
لكنه ال يتعين عليهـا االهتمـام       . على شبكة الطرقات المصنفة في حالة جيدة وتحافظ على حسن أدائها          

ليتها في  والتي ينبغي أن تتحسس مسؤ    )  تجمعاتها أو(ات المحلية ألن ذلك من شأن البلديات        بشبكة الطرق 
وهذه وسيلة ناجعة تماماً لحث البلديات على اعتماد مواقف متعقلة فيما يتعلق بعمليـات              . هذا المضمار 

 األعباءي  زيادة ف  إلى   اإلفراز، ألن كل توسع غير مبرر لشبكات الطرقات والخدمات المختلفة سيتحول          
  .المترتبة عليها

                في مجال الصحة، وبما أن الدولة تتحمل مسؤولية تأمين االستشفاء للمواطنين من خالل تغطية جـزء
وتمول ذلك من خالل الضرائب، فال مجال لإلبقاء على هـذه الوظيفـة             ) مثالً% ٨٥(كبيرٍ من النفقات    

 أمـا  .غيرهما من المؤسسات أو  الدولةتعاونية موظفي أو يجتماعضمن الصندوق الوطني للضمان اال   
نوعية الخدمة والرقابة، فعلى العكس، يجب تعزيزها وذلك عن طريق تجميع الكفاءات المتـوفرة فـي                

إن مركزة هذه التقديمات تسمح بمفاوضات أفضل مـع المستـشفيات حـول             . مختلف تلك المؤسسات  
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وتبقى . بمراقبة أفضل للتجاوزات  " قة الصحية البطا"األسعار، كما أنها تسمح أيضاً من خالل آليات مثل          
  . .الصناديق الحالية قائمة لتؤمن لمن يرغب الخدمات اإلضافية التي تتجاوز حدود الخدمة العامة

المفاضالت بين العمل على تعزيز الموارد والعمل على تكثيف  ٢,١,٧
  استخدامها

لذلك من الطبيعي السهر    . السكانالبيئة الطبيعية في لبنان هشة ومعرضة لضغوطات كبيرة بسبب كثافة           
 إلـى   وفي كل مرة تبرز فيها الخيارات التقنية بين تنميـة أفقيـة تـستند             . على المحافظة على الموارد   

تحقيق أرباح إنتاجية في االسـتخدام       إلى   تنمية عامودية تستند   أو   توظيف كميات متزايدة من الموارد،    
 يتمتع، من وجهة نظر الحسابات      األولى لو كان الحل     المحصور للموارد، ينبغي اعتماد الحل الثاني حت      

  .المالية، بأفضلية نسبية
األراضي الزراعيـة والمجـال الـساحلي،        إلى   استهالك المياه وبالنسبة   إلى   هذا األمر صحيح بالنسبة   

وينطبق على اإلنشاءات المائية، وعلى شبكة الطرقات وخاصةً علـى تمـدد        ... والمناطق الحرجية الخ  
  . المدينيالعمران

  المفاضالت بين أدور القطاع العام والقطاع الخاص  ٣,١,٧

بعض المواضيع تفرض ذاتها، والخصخصة هي أحد هذه المواضيع بالتأكيد في لبنان، كما فـي كـل                 
  . العالم

  . وهي تفرض جملة من الخيارات
  :لية،إعطاء األويجوز عدم االكتراث في سياق الخصخصة بمسألة ال  : الخصخصةأهدافعلى مستوى 

  ).المداخيل الفورية للخزينة، تخفيض حاجات االستثمار العام المستقبلية(لألسباب المالية  
 ).أرباح اإلنتاجية ، تعبئة موارد رأس المال والكفاءات(ية قتصاد لألسباب االأو 

  .ذلك أن صيغ الخصخصة والنتائج المترتبة عليها تختلف كلياً وفقا للغايات التي تتم لخدمتها
لم تكـن   : "ثبتت تجربة الخصخصة بشكل عام أن نجاحها كان أصعب بكثير مما اعتقد الكثيرون              وقد أ 

ولم تتحقق اآلمال الكبرى التي علّقت في بدايات التسعينيات         ... الشراكة مع القطاع الخاص جولة سهلة     
  ."٥٢على المساهمة الخاصة في البنى التحتية

 حقل الخصخصة، والتردد بين الصيغ المتعـددة ليـست          عملياً ليست المصاعب التي واجهها لبنان في      
على من يشرف على التنظيم أن يوفر التوازن بين مستويات المخـاطر وتوزيعهـا، وبـين                . "استثنائية

بكالم . مستويات الفعالية التي يمكن تحقيقها في مجال البنى التحتية والريوع التي تبقى بحوزة المشغلين             
القبـول بتوزيـع     إلى    التمويل والصيغة الناظمة قائمين، فقد يضطران      آخر، وحتى تستمر كل من آلية     

مرة أخرى تبرز مسألة المفاضلة بين      ". الحصيلة األكثر فعالية في تأدية الخدمات      إلى   للمخاطر ال يؤدي  
  .الفعالية والعدالة
ة على القطـاع    ان نجاح المساهمة الخاصة في البنى التحتية وحجم المسؤولية المتبقي         : "ال معجزات إذاً    

لـم  . كانت هذه الكلفة أكبر بكثير من المتوقع      . العام تختصر في كلفة القيام باألعمال في البلدان النامية        
 إلى  تكن بعض القطاعات وبعض البلدان، وهي لن تكون لمدة من الزمن، تمثل مجاالت ربحية بالنسبة              

 أو  االجارة على عقـود التلـزيم     أو   وهذا يشرح تفضيل عقود االدارة    (المستثمرين من القطاع الخاص     
  ٥٣)"الخصخصة في العديد من القطاعات

                                                 
، البنك الدولي، ورقة بحث أعدت "مسائل جديدة في سياسات البنى التحتية في البلدان النامية، استعراض لألبحاث الحديثة: "أنطونيو إستاآي 52

  ٢٠٠٤اع برلين في تشرين أول الجتم
  المصدر ذاته 53
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  المفاضلة بين المركزية والالمركزية ٤,١,٧

يجب أوالً التفريق بدقة بين الالمركزية والالحصرية بحيث أن الالمركزية تعني تفويض المـسؤوليات              
حصرية ليست سوى تكثيـف     هيئات مستقلة عنها، بينما الال     إلى   والصالحيات من قبل السلطة المركزية    

  .لتشعب السلطة المركزية من خالل زيادة عدد ممثليها المحليين
وفي هذا األمر   . الحجة الرئيسية لصالح الالمركزية هي أنّها تشجع التفاوض حول خيارات اإلنفاق العام           

ما هـي   ": دون شك رافعة حاسمة لعقلنة اإلنفاق العام، بشكل أجدى بكثير من صيغ التخطيط المركزي             
اإلجراءات المتوجب اتخاذها لمواجهة حاالت التقصير والعجز؟ لعل المقاربة الفضلى تقوم على محاولة             

لكـن  . المحلي المطلوب لتغطيتـه    أو   تحليل األرقام ومعرفة مدى قُصر التموين وكمية اإلنفاق الوطني        
للسلطات المحلية، كونها هي    مقاربة أكثر جدوى تقوم على وضع البنى المؤسساتية التي تسمح للدولة و           

والطريقـة  . مالكة معظم رساميل البنى التحتية، أن تجد المستوى األفضل في نظرها لهـذا المخـزونٍ              
  . ٥٤"األنجع الممكن اعتمادها هي إصالح النظام المعتمد حاليا لتمويل استثمارات البنى التحتية

التفتيتية في المجتمـع اللبنـاني وفقـا        يرتكز الرأي المعاكس، وهو ال يخلو من الصحة، على النزعة           
  .لألسس الطائفية المعروفة جيداً

نعتقد أن إرساء تقسيم المناطق على القواعد التقليدية ذاتها التي أسست السلطات السياسية التقليدية يشكل               
  . كما أن هاجس التمسك بالتكافؤ يشكل هو أيضاً عامالً سلبياً خطراً. تحريفاً الموضوع

أن الالمركزية في الدول النامية تَميل نحو زيادة مجموع اإلنفاق على البنى التحتية أكثر              "تجربة  تبين ال 
 لصالح الزراعة   االستثمارإعادة ترتيب برامج     إلى   وقد أدت الالمركزية  ... مما هو في الدول الصناعية    

  .٧٤"والتربية والمياه والصرف الصحي
ـ  . ليست الالمركزية ترياقاً  ٧٥)Bardhan & Mookherjee(ة حديثـة لبـرذان ومكرجـي    قـدمت دراس

تظهر : "إيضاحات مفيدة على صعيد الالمركزية ومفاعيل الفساد والصيغ التمويلية المعتمدة على أدائها             
مختلف الطرق التي تسلكها ظواهر الفساد المحلّي وضعف مقرات اإلدارة المحلية على فعاليـة كلفـة                

فتراضات معتدلة، إذا تم تمويلها من رسوم المستهلكين        ا الالمركزية، وفق    وتظهر أيضاً أن  . الالمركزية
على التحويالت الحكومية، هي األفضل بغض النظر عـن          أو   بدال من اعتمادها على الضرائب المحلية     

واألهم من ذلك أنه، في حال لم تستخدم رسوم المستهلكين للتمويـل، ال             . سوء أداء الديمقراطية المحلية   
فوق الالمركزية على الصيغ المركزية لتأدية الخدمات بذاك الوضوح كما يعتقد الكثيـرون مـن               يعود ت 

  ".االستشاريين السياسيين عندما يتركز البحث على مسائل الفساد 

  ية والقطاعيةقتصادالمفاضالت اال ٢,٧

  المفاضلة بين النمو والرفاه  ١,٢,٧

  . لعل هذه المفاضلة هي األشد إيالماً
يين قتـصاد ي الذي عرفه لبنان منذ التسعينات مع توقعات وتـصورات اال          قتصادمو اال تُظهر مقارنة الن  

 اقتـصاد  "انظـر (بوضوح أن فائض الدين قد حصل بدالً من مزيد من النمو كان متوقعاً وعلى حسابه                
  ).٣٨ صفحة" بين التوقّعات والوقائع: إعادة اإلعمار

                                                 
  المصدر المذآور: غرامليش 54
  .أنطونيو إستاآي، المصدر ذاته74

75  Pranab Bardhan & Dilip Mookherjee " :  ٢٠٠٠الفساد والمركزية البنى التحتية في الدول النامية، أيار.  
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، مخصصة لدرس مفاعيل تحويل الرساميل،      ٧٦)Chatterjee(وقد أفضت دراسة حديثة قام بها شاترجي        
نتـائج   إلى   المرتبطة منها باالستثمار والحرة لناحية وجهة استخدامها، على النمو والرفاه العام للسكّان،           

  :جات التي توصلت إليها هذه الدراسة ونذكر هنا أهم االستنتا. مشابهة للنموذج النظري
بما إذا كان   ) أ:  بصورة حاسمة على األمور التالية       قتصادبصورة عامة يتوقّف تأثير التحويل على اال      "

تتضمن النتائج الرئيسية للنموذج    . بكيفية تعامل الحكومة معه   )  العام أم ال، ب    باالستثمارمقيداً   أو   صافياً
  : ما يلي 

يل دائم وغير مقيد على أية مفاعيل بين زمنية؛ فهو يرفع ببساطة االسـتهالك الجـاري                ال ينطوي تحو  
  .بصورة فورية ويرفع مستوى الرفاه بما يوازي ذلك

مـضرة   أو   ولكن مسألة أن تكون نتائجه نافعـة      . خالفاً لذلك، ينشىء التحويل المقيد تصحيحاً ديناميكياً      
 يـشهد  قتصادوفي معظم الحاالت، عندما يكون اال  . س المال العام   تتعلّق بالمخزون األولي لرأ    قتصادلال

نقصا في التجهيز، فإن التحويل المقيد يرفع معدل النمو بشكل دائم ويرفع مستوى الرفاه بمبلغٍ يفوق ما                 
 يشهد إشباعا في التجهيز، فإن تحويالً مقيداً قد يقلّص          قتصادلكن إذا كان اال   . ينتج عن تحويل غير مقيد    

 .لنمو ويصبح مؤذياًا
عالوةً على ذلك، يتبين كيف تستطيع الحكومة تعظيم منافع التحويل المقيد بتحديد مالئم لنفقاتها 

من جهة أخرى، نظهر أنّه إذا تجاوبت الحكومة عن طريق اختيار أدوات سياستها . ولمعدالت ضرائبها
وعليه يتبين أن هنالك مقايضة . يل مقيدبما يخدم رفع معدالت النمو، فهي قد تتأذّى من حصول تحو

  ." بين تعظيم الرفاه وتعظيم النمو
في كل مرة تُستخدم فيها التحويالت، فكيف باألحرى تدفّقات الرساميل، لتمويل الدين العام تجد الدولـة                

ـ         . تعزيز الرفاه  أو   تشجيع النمو  أما   :نفسها أمام خيارٍ صعب    ن ويمر هذا الخيار في جزء كبير منـه م
في كل مرة تنخفض فعالية الخدمات العامة مـن جـراء اسـتعمالها             . خالل نمط تأدية الخدمات العامة    

مـن خـالل     أو   ية، حتى لو كانت مبررة سياسياً، من خالل التوظيف الفـائض          اقتصادألغراض غير   
الخ، ... تيرالتغاضي عن جباية الفوا    أو   من خالل إقامة تجهيزات قليلة الفائدة      أو   موظّفين غير مؤهلين  

  .يتبع ذلك خسائر على صعيد النمو قد تفوق بأشواط منافع الرفاه التي توفرها هذه القنوات

  نفقات االستثمار والصيانة: المفاضلة في ظل أجواء التقشّف  ٢,٢,٧

ومن المرجح أن سياسات التقشف سوف تفـرض        . يعيش لبنان في ظّل خطر دائم لحصول أزمة مالية        
  .  وتبقى نفقات التجهيز والصيانة، كما سبق وأشرنا، األسهل تخفيضاً.ذاتها خالل فترة طويلة

سبب التصحيح المالي، بصورة    : "تستحق تجربة أميركا الالتينية منذ منتصف الثمانينات التوقف عندها        
تتـراوح مـستويات    . عامة، انخفاضاً أكثر من نسبي في االستثمار العام، وباألخص في البنى التحتية           

وال يعود  .  سنة ١٥ إلى   ١٠مما كانت عليه منذ ما قبل       % ٥٠ إلى   ٤٠لبنى التحتية حالياً بين     استثمار ا 
ففي البرازيـل، علـى سـبيل       . زيادة فعالية الخدمات المؤداة    إلى   إال جزء هامشي من هذا االنخفاض     

مـن  % ١٧٤المثال، شكل التخفيض في االستثمارات على البنى التحتية العامة خالل التسعينات حوالي             
  .٧٧"التصحيح المالي

تمحورت المناقـشة الرئيـسية     : لكن مواقف المؤسسات الدولية تشهد، لحسن الحظ، تطورا بهذا الصدد         
األخيرة بين صانعي السياسة حول أهمية تأثير تـصميم بـرامج التـصحيح المـالي علـى مـستوى                   

المالية المعتمدة عادة لتأمين استمرار     تزايد االنتقادات الموجهة للقواعد     ت. االستثمارات في البنى التحتية   
القدرة على احتمال الدين كجزء من برامج التصحيح المالي لكونها تضع قيوداً مفرطة التـشدد علـى                 
                                                 

76  Santanu Chatterjee, Georgios Sakoulis, Stephen J. Turnovskya" :  ،تحاويل الرساميل ذات الجانبية الواحدة
  .٢٠٠٠، نيسان NBER، "اإلستثمار العام ونمو االقتصاد

77  Antonio Estache, idem  
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عالوةً على ذلك، ثمة قلق كبير حول أن هذه قـد  . السياسات المنشودة في مجال مقابلة المناحي الدورية     
علـى  . م في تراكم رأس المال، وباألخص في البنى التحتية        خفض دائم لمساهمة القطاع العا     إلى   تؤدي

 العام في البنى التحتية، وقد كان فعالً كذلك، مترافقا، في عـدد             االستثمارسبيل المثال، قد يكون ضغط      
 إلـى   كبير من الظروف، مع معدالت نمو أدنى ومع فاعلية في محاربة الفقر أقل، وهذا يؤدي بـدوره                

  .ملية العامة، على عكس ما قصدت اإلجراءات التقشفية إليهمفاقمة مصاعب مالءة ال
، بدأ صندوق   ٢٠٠٤على أثر المناقشات التي حصلت في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في نيسان              

النقد والبنك الدوليان دراسة هذه المواضيع في عدة دوٍل تم اختيارها لتشكل عينـة، بغـرض تقـدير                  
يعمل الصندوق والبنك   . امة المنتجة وبصورة خاصة على البنى التحتية      مجاالت زيادة االستثمارات الع   

الدوليان، فيما خص هذه الدول، على كيفية تطبيق هذه المبادئ، من خالل التركيز على تحديد التوازن                
 المنتج والحذر المالي، وإعفاء المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري من تحقيق            االستثمارالمالئم بين   

 متعلقة بالمالية العامة، ووضع نظم أفضل لقياس وإدارة المطلوبات المترتبة على القطاع العـام               أهداف
  ٧٨".في مجال شراكته مع القطاع الخاص

لكن يبقى أن برامج اإلصالح الهيكلية تركز على اعتبارات تختلف عن فعالية الخدمات واالسـتثمارات               
ين، وبمستويات الرصـيد األولـي، وبقـضايا ميـزان          فهي تهتم بمدى القدرة على احتمال الد      : العامة

  .المدفوعات، الخ
ولذا، وفق ما تتم معاينته بانتظام، يتعزز الميل نحو اتباع مسارات تحترم القيود المالية علـى المـدى                  

  :القصير لكنها تولد، على المدى الطويل، نتائج سلبية
  .للتجهيزات القائمة) اريةالمصاريف الج (نفقات الصيانة والتشغيلل  الشديدتخفيضال .١
نسبي، بمعدٍل يقل عن تخفيض نفقات بشكل ستثمارات جديدة إنّما  على انفقاتالتخفيض  .٢

ستمر في ين تدفق القروض الخارجية وتحديداً أل، )المصاريف الجارية (الصيانة والتشغيل
 .تمويل االستثمارات

المالية العامة في المدى ردات  وا يتلخص هدفها الرئيسي في تعظيمالقيام بعمليات خصخصة .٣
  .تحميل الدولة أعباء إضافية في المستقبل أو القصير، حتى  لو استدعى ذلك بروز احتكارات

ينبغي التعرف مسبقاً على مخاطر هذه الخيارات واإلجراءات المتّخذة لتفاديهـا ولمواجهـة الـضغوط               
  .المرجح حصولها على المدى القصير

أن توصيات الدراسة األخيرة للبنك الدولي حول اإلنفاق العـام           إلى   المنحىمن المهم أن نشير في هذا       
)PER (تذكّر ببعض الحقائق :  

الفـائض  (ال يختصر اإلصالح المالي بعملية حسابية، ينبغي بموجبها إيصال بعض المعـايير              
بأي ثمـن   مستويات محددة سلفاً     إلى   )الناتج المحلي القائم   إلى   مستوى الدين الراهن   أو   األولي

 .متناول اليد إلى وبالطريقة األقرب
استخدام أجدى للموارد في البلـد       إلى   ية وأن تؤدي  اقتصاديجب أن ترتبط الخصخصة بمقاربة       

 . وليس بمقاربة محاسبية للمالية العامة والدين
النفقات العامة المتعلقة بصيانة التجهيزات والمحافظة على اتساع الخدمات العامة وعلى جودتها             

ال ينبغي اعتبارها بمثابة رصيد باق من حسابات القدرة على تحمل الدين العام، بل بـالعكس،                
 . ينبغي أن تُضبط وفق مقاربة مستقرة وطويلة األمد

                                                 
  المصدر ذاته 78
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المفاضلة بين استعادة المفاعيل الخارجية وحقن السوق العقارية  ٣,٢,٧
  بالمنشطات 

 والتشغيل لمختلـف    االستثمارمحرك نفقات   يشكل التوسع العمراني مصدر التهديد األقوى على البيئة و        
  .شبكات البنى التحتية

وإنما، مقابل الحرص على المحافظة على الموارد البيئية واالهتمام بالوفر وبالفعاليـة فـي اسـتعمال                
  . األموال العامة، تبرز المصالح العقارية

 ما يتم تخـصيص مواقـع       من الواضح أن القيم العقارية، عند مستوى محدد من الطلب، ترتفع بمقدار           
لصالح مالكي العقـارات    ) على الساحل، مثالً وكذلك في المناطق الحرجية والجبال المرتفعة        (مرموقة  

تزال القيود عن الحدود القصوى للبناء علـى مقربـة مـن             أو   في جوارها  أو   الخاصة في هذه المواقع   
  .منظر ومواقع جذابة 

د مستوى محدد من الطلب، ترتفع كلّما كانـت قطـع األرض            ومن البديهي أيضاً أن القيم العقارية، عن      
الزيادة استثنائية إذا منح مالكو العقارات الواقعـة       و تغدو . مجهزة بالطرقات والمياه والهاتف والكهرباء    
  .بالعرف، بفتح محالّت تجارية مباشرة عليها، الخ أو على جوانب األوتسترادات تراخيص، بالشكل

ارتفاع األسعار العقارية إذا كان ينبغي دفع الثمن في إفساد البيئة وزيـادة أعبـاء               ما الفائدة في تشجيع     
  المالية العامة وتخفيض جودة الخدمات ؟ 

في المبدأ، ليس هنالك أية فائدة من ذلك سوى تلك التي تحصدها حـصراً فئـة المالكـين العقـاريين                    
" الـسلع العموميـة   "عها، ليس على حـساب      في الحقيقة تحقّق هذه الفئة ريو     ). والمضاربين العقاريين (

 بمجموعه أيضاً، ألن ارتفاع القيم العقارية يجعل نشاطات عديدة غير           قتصادفحسب، بل على حساب اال    
الزراعة، الصناعة، الخ، ويجبر التجار على زيادة هوامش أرباحهم ويتـسبب بارتفـاع كلفـة               : مجدية

حـوالي   (سـتمالك لتدخّل العام من خالل زيادة بدالت اال      المعيشة من خالل ارتفاع كلفة السكن ويشّل ا       
ات ما زالت غير مدفوعة حتى اليوم، وهي مسؤولة عن تجميـد            ستمالك مليار ليرة لبنانية من اال     ٨٠٠

  ).مشاريع تجهيزات عديدة وعدم استعمال القروض الدولية
لي، ألن األمر يتعلـق فـي       ال يمكن دحض هذه الحجة طالما أن الممتلكات العقارية معدة للسوق المح           

  ".المالّكين العقاريين"وتزداد الحجة قوة كلّما تضاءل عديد فئة . أحسن األحوال بلعبة مجموعها صفر
لكن عدداً كبيراً من اللبنانيين مقتنعون أن الطلب على العقارات من قبل أثرياء الخليج، سواء كانوا من                 

  .قتصادن، يشكّل رافعة أساسية لالمن اللبنانيين المهاجري أو مواطني هذه الدول
عالوةً على ذلك، وحيث أن الممتلكات العقارية منتشرة بصورة واسعة بين اللبنانيين، فقد أصبح ارتفاع               
األسعار العقارية من الوسائل األكثر فعالية بيد السياسيين لنيل دعم السكان وذلك باسـتعمال األمـوال                

مـوارد ماليـة طالمـا أن        إلـى    ويتحول ارتفاع األسعار بسهولة   . العامة لتمويل التجهيزات والشبكات   
  .الممتلكات العقارية تستخدم كفاالت في معظم القروض المصرفية

هنـاك التنظـيم والـضرائب      : إن الوسائل إلعادة توازن األمور والستعادة المفاعيل الخارجية معروفة        
يود الصارمة على المسؤوليات والكفاءات     والفوترة، وهنالك أيضاً إصالح ممارسات التمويل وفرض الق       

  .لكن المسألة تبقى مسألة خيار في األساس. المالية والتشغيلية للهيئات المحلية الخ
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  ية والمجالية جتماعالمفاضالت اال ٣,٧

 هوية المستفيدين ودور الخدمات إعالن: مفاضالت إعادة التوزيع ١,٣,٧
  العامة 

والخيارات التي تطرح في هـذا المجـال عديـدة          . يسيةتشكّل إعادة التوزيع إحدى وظائف الدولة الرئ      
  : ومعقّدة لكن اثنان منها على عالقة مباشرة بموضوعنا

 ترك تحديد فئات من األفضل أو جب صياغة شروط االستفادة من التوزيع واإلفصاح عنهايهل 
 .لعامة؟ على هذه المسألة تتوقف فعالية عمل إعادة التوزيع والمشاريع ا مبهماً المستفيدين

يجب أن تقتصر على  أو هل يجب أن تتضمن عملية إعادة التوزيع آليات إنتاج الخدمات العامة
 مردودية؟ على هذه المسألة تتوقف الخدمة وإمكانية الحصول عليها إلى الوصولتحديد قواعد 

 .الخدمات والمشاريع العامة
  : بالبنية السياسية القائمة في البلدويتعلّق الجواب . المسألتان ليستا مستقلتين عن بعضهما البعض

ية، كلّما كان   اقتصادية  اجتماعكلّما ارتكزت الشرعية السياسية على جماعات ال يتعلّق تحديدها بمعايير           
  .  مفضالً عدم الوضوح في خيارات المستفيدين وفي صيغ إعادة التوزيع

ية كلّما اتّجهت نحو عدم توضيح      قتصاداالكلّما كانت الهيئات صاحبة القرار حساسة تجاه القيود المالية و         
 .أهداف إعادة التوزيع وصيغه

   وتركيزهاإلنفاقالمفاضلة بين البعثرة في توزيع  ٢,٣,٧

المناطقيين في البلد بتوزيع النفقات العامـة        أو   قد يبدو أسهل سياسياً إرضاء مختلف األفرقاء السياسيين       
تشتيت النفقات العامة وكفـاءات      إلى   ي عملياً وهذا ما يؤد  . ترضي معظمهم  أو   بطريقة ترضيهم جميعاً  

  .واإلداريةالدولة الفنية 
المشكلة في هذه الممارسة أنها تتجاهل أن معظم قطاعات الخدمة العامة والبنى التحتية تمثل تـأثيرات                

تجاوز هـذه    إلى   العتبة والشبكة التي تجعل التدخالت المبعثرة أقل فعالية من التدخالت المركّزة اآليلة           
  .تكملة بنى هذه الشبكات أو العتبات

يستبدل منطق الـسعي    " اإلنماء المتوازن "النفقات فهماً جديداً لموضوعة     " تركيز"يتطلّب الخيار لصالح    
  .لتكافؤ المناطق من خالل تماثلها بمنطق قائم على تخصص المناطق وتكاملها) المستحيل واقعياً(

  وقعات الهيكليةالمفاضالت بين تلبية الحاجات المحددة والت ٣,٣,٧

  .تأتي التجهيزات والخدمات العامة لتلبي الحاجات والطلبات التي يعبر عنها المواطنون
ألن تلبية الحاجات كما يتم التعبير عنها، مـن ضـمن قيـود             . لكن في األمر مفاضلة قد تكون صعبة      

التي تـستبق التطـورات      المتوافرة طبعاً، تعني ضمنياً تضييق المجال على األعمال الهيكلية           اإلمكانات
) أو هـم ال يأخـذونها بالقـدر الكـافي         (المقبلة وتهيئها، علماً أن هذه التطورات ال يأخذها المواطنون          

بالحسبان، ألنها، من جهة، ال يتم الشعور بها كحاجات فورية وألنها، من جهة أخرى، قد يكـون مـن                   
  . مواقعها أو حدتها أو تهانتائجها تعديل الحاجات التي يتم تحسسها من حيث تعديل طبيع

 الهيكلة لحساب تلبية الحاجات المصرح عنها       بأعمالإحدى الوسائل التي قد تساعد على عدم التضحية         
  : هي

  .فصل الهيئات المكلفة بهذه وتلك عن بعضها 
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 .فرض قيود مالية خاصة على أعمال تلبية الحاجات الفورية 
هيئات مناطقيـة مـستقلة      إلى   سألة تلبية الحاجات الفورية   كال اإلجرائين يتم تعزيزه من خالل توكيل م       

  .مالياً

  النتائج العملية واألعمال الهيكلية المرغوبة   ٤,٧

  تحديد شروط قيام مجلس اإلنماء واإلعمار بوظائفه  ١,٤,٧

  :استخالص عدد من النتائج األساسية إلى إن تطبيق المقاربة المقترحة في رؤية التخطيط هذه يؤدي
لس اإلنماء واإلعمار باالمكانت التي تتيح له القيام بوظيفته المركزيـة فـي             يجب أن يتمتع مج    

وينبغـي  .  أساسي في هذا المجال    أمرإن التنسيق مع وزارة المالية      . مجال التخطيط والبرمجة  
أن يوضع هذا التنسيق في إطار مؤسساتي ينظم عملية إعداد الموازنة بالشكل الذي يؤمن إقامة               

طيط والبرمجة ووضع الموازنات السنوية، طبقاً للمسار الــــذي تـم           صلة دائمة بين التخ   
 )١١٥، صفحة "آلية تخطيط متداخلة ومتحركة "أنظـــر(توصيفه أعــــاله 

نماء واإلعمـار أن يقـدم      بوسع مجلس اإل  . يتوجب على كل وزارة أن تحدد سياستها القطاعية        
إنما . االقتراحات في هذا المجال لكنّه ال يجوز أن يحل محل الوزارات في ممارسة مسؤولياتها             

يتوجب عليه القيام بدور التنسيق بين هذه السياسات والسهر على مطابقتها مع وثائق التوجيـه               
 .(SDATL) " الخطة الشاملة"العام ومنها 

لتنسيق، فإن مجلس اإلنماء واإلعمار ليس سوى رب عمـل مكلّـف            إذا وضعنا جانباً وظائف ا     
يجب إذاً أن تظهر كلفة هذه المشاريع على مستوى الوزارة          . لتنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية    

 .صاحبة المشروع وليس على مستوى مجلس اإلنماء واإلعمار
 أو  الطـابع المحلّـي  ذاتالصغيرة يجب أن يعفى مجلس اإلنماء واإلعمار من جميع المشاريع      

 . أو بشراء المعدات والتجهيزاتالمتعلّقة بالتشغيل وبتأدية الخدمات
وعلى صعيد إجراءات الموازنة، يجب أن تُدرج في وقت واحد وبشكل مـتالزم االعتمـادات                

الالزمة لتنفيذ التجهيزات ولصيانتها ولتشغيلها على طول مدة حياتها، وأن  يـتم ربـط هـذه                 
الهيئة العامة المسؤولة عنها، كما يجب أن تـرتبط التقـديرات        أو   شرةً بالوزارة االعتمادات مبا 

 .الدورية بقيمها الموضوعة للنفقات الالحقة بمؤشرات  تسمح بإعادة النظر

  تحسين جودة الخدمات العامة وضبط مدى تغطيتها  ٢,٤,٧

امة مـن جهـة      العامة من جهة وللخدمات الع     للمؤسساتيتم ذلك من خالل وضع إطار واضح وعملي         
  :أخرى

، )وبالتحديد الهاتف النقّـال   (الشركات العامة، باستثناء القليل منها       أو   الهيئات أو   تشكّل مختلف المصالح  
والشفافية المالية للغالبية العظمى من هذه الهيئات ضعيفة جداً، والكثيـر           . عبئاً ثقيالً على المالية العامة    

ذلك يلعب البعض منها دوراً مهماً فـي         إلى   إضافة. لح فئوية من بينها مستخدم في الحقيقية لخدمة مصا      
إدارة (صـريح    أو   )عدم الدفع، المتغاضى عنهما، للتيار الكهربائي      أو   مثالً، السرقة (تقديم دعم ضمني    

في حين أن البعض اآلخر يقتطع رسوماً ضمنية على شكل ريـع            ) ، مثالً "الريجي"حصر التبغ والتنباك    
  ). الة على الهاتف النقّالتنطبق الح(احتكاري 

درجة الخصخصة للبعض منها،     إلى   إن مساهمة أكبر من القطاع الخاص في هذه المؤسسات، وصوالً         
ذاً تشركتها بشكل مسبق وإيضاح أي من نشاطاتها يتعلق بالعمل التجاري، وتكون بالتالي قابلة              إتتطلب  
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ـ          الـضرائب، الـدعم،    (سيادية للدولـة    للتشركة مع احتمال خصخصتها، وأي منها يتعلق بالوظائف ال
  .ال يجوز خصخصتها إطالقاً) التسعير

غير اإلرادي، بين األبعاد     أو   اصطدمت جميع محاوالت الخصخصة حتى اليوم بهذا االلتباس، اإلرادي        
في حال وجود ريع    (مستويات خيالية    إلى   أسعارهاالسيادية والتجارية للهيئات المعنية، سواء عبر رفع        

وبموازاة ذلك سوف تكـون حـدود       ). في حال الدعم الضمني   (عبر تخفيض قيمتها كلياً      أو   )احتكاري
  .الخدمة العامة والتدخل العام قد أصبحت واضحة وصريحة

الطـابع  (أن اإلطار المطلوب وضعه ينبغي أن يصنف مختلف الهيئات العامة بحسب ميزاتها الوظائفية              
وسوف يتم لكل فئة منها تحديد صيغة قانونية مناسبة تفـصل           . )التجاري، االحتكار، الخدمة العامة، الخ    

وتوضع كذلك أنظمة المحاسبة وتنسيب اإليرادات والنفقـات واألصـول          . شروط الخصخصة المحتملة  
كما يتم أيضاً تحديد قواعد الفوترة وصيغ       . والخصوم بطريقة تفصل الجانب التجاري عن الجانب العام       

  .المراقبة والتنظيم
ويكون من شـأن هـذا      . ذلك يتم استخالص النتائج المترتبة على آليات وضع الموازنة المترتبة         مقابل  

  .التنظيم أن يحدد التزامات الدولة على صعيد الخدمة العامة وترجمتها الكمية

 إنشاء هيئات التنمية المناطقية ٣,٤,٧

موظّفين كبـار مـن      إلى   ضافةتُمنح هيئات التنمية المناطقية استقاللية إدارية ومالية واسعة، وتضم باإل         
. ممثلين منتخبين من المناطق   ) الوزارات القطاعية والمالية ومجلس اإلنماء واإلعمار     (اإلدارة المركزية   

المنطقة المركزية  (تنشأ هيئات التنمية المناطقية على مستوى كلٍّ من المناطق األربع الكبرى في البالد              
  ). شتورا-ول النبطية، البقاع حول زحلة حول بيروت، الشمال حول طرابلس، الجنوب ح
ية في مناطقها، وتكـون مـسؤولة عـن تنفيـذ           قتصاديكون من مهام هذه الهيئات تفعيل النشاطات اال       

وتكون عالقاتها مع اإلدارات المركزية ومع مجلس اإلنمـاء واإلعمـار           . التجهيزات المحلية وتشغيلها  
  .بصورة خاصة، ذات طبيعة تعاقدية

  آليات الدعم وإعادة التوزيعاإلعالن عن  ٤,٤,٧

ي القـائم   قتصادوليس ذلك مستغرباً في إطار النموذج اال      . يخصص لبنان موارد كبيرة إلعادة التوزيع     
  .ية وبين المناطقجتماعونظراً لما يخلقه من عدم مساواة على مستوى المداخيل والنشاط بين الفئات اال

 بمردوديته الكارثية وباألضرار المترتبة علـى صـيغ         ال يتعلّق الخالف بفعل إعادة التوزيع بذاته، بل       
واألضرار ال تقتصر فقط على الخسائر المادية المباشرة        . تنفيذه والتي تستحق أن توصف بأنها تبذيرية      

المكاسب، بل تشمل أيضاً خسائر      أو   الناجمة عن خرق مبدأ المساواة بين األفراد على مستوى المساهمة         
أضرار سياسـية خطيـرة ألن       إلى   إن كانت غير معروفة، وذلك باإلضافة     ية جسيمة وشاملة، و   اقتصاد

  .الممارسات السائدة تشجع الوالءات الخاصة على حساب وظيفة الدولة وبدالً منها
متغاضـي   أو   مـضمرة  أو   من المهم جداً إعادة صياغة آليات الدعم وإعادة التوزيع سواء كانت علنية           

من أجل إعالنها وضبطها وإلغاء تسييسها ومن أجل تعطيـل المنـافع      بالقوة،   أو   عنها بصورة رضائية  
  .ية المترتبة على المجتمعقتصادالسياسية التي يحققها البعض والخسائر اال

  :وهذا يمر من خالل احترام المبادئ الثالثة التالية 
دة وتفـسير  الفئـات المـستفي   أو إعادة توزيع، التحديد الـدقيق لألشـخاص   أو   بالنسبة لكل عملية دعم   

 .المبررات وشروط االستفادة وإخضاع التنفيذ للمراقبة
بأسـعار مخفّـضة،     أو   تحديد صيغ تخصيص منافع، بدءاً من تقديم الدولة المباشر لخـدمات مجانيـة            

الطرف الخاص الذي يؤديها بشرط التزامـه بـدفتر شـروط            إلى   ومروراً بتسديد الدولة ثمن الخدمة    
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التـي تُمـول مـن      " المؤسسات الخيرية "ك بصورة خاصة على مختلف      ينطبق ذل (وخضوعه للمراقبة   
تـؤدي  . تخصيص المستفيدين بمبالغ نقدية يبقى حراً بكيفية التصرف بها         إلى   ، وصوالً )األموال العامة 

 . نتائج وتفترض أحكاما مختلفة إلى كّل من هذه الصيغ
التوزيع بطريقة صريحة في الموازنـة،      إعادة   أو   تحديد المبالغ المخصصة لكل شكل من أشكال الدعم       

ية الناجمة عن التحكم    قتصادوفصلها عن آلية تحديد أسعار السلع والخدمات العامة لتفادي االختالالت اال          
 .الكيفي بقيم التكاليف وباألسعار

  ة على صعيدي جمع المعلومات ومعالجتهابالنتائج المترت ٥,٤,٧

سمح بتبادل المعلومات بين مجلس اإلنماء واإلعمار       يجب وضع مخطط شامل للمعلومات وتطبيقه، بما ي       
ووزارة المالية واإلدارة المركزية لإلحصاء ومختلف الوزارات، التي مـن شـأنها إغنـاء وتحـديث                

  :المعطيات األساسية للخدمات العامة ، وذلك في المجاالت التالية 
 ونوعاً، سـواء مـن      ، كماً "الخدمات العامة "مستويات الحاجات والعرض لمختلف      إلى   التعرف 

 .من خالل القطاع الخاص، أذا كان له من مساهمة في ذلك أو خالل القطاع العام
 .متابعة األداء والتكاليف في مجاالت صيانة هذه الخدمات وتشغيلها 
، االسـتهالك الديموغرافيا، العمالة، الدخل، الـضرائب،      (ية العامة   قتصادتحديد قيم المعايير اال    

 . وبصورة خاصة تلك المرتبطة بمختلف أنواع نشاط اإلعمار والتجهيز)، الخاالستثمار
 .متابعة أوضاع المالية العامة وتوقعاتها 
عقلنـة خيـارات    ) ية والماليـة والجغرافيـة    قتصاداإلحصائية واال (تتيح قاعدة المعطيات هذه      

  .التصميم والبرمجة وقياس درجة النجاح في تنفيذ مشاريع التجهيزات

   صعيد إعادة تخصيص التمويل المتوفرالنتائج على ٦,٤,٧

على ضوء نتائج البرمجة ينبغي إعادة النظر في الموارد والتسليفات المالية الممنوحة وإعادة تكييفها مع               
  .الحاجات والغايات المرسومة

وعلى قـوانين   ) منها التدوير (الموازنة  اعتمادات  طبق ذلك على القروض الخارجية وإنما أيضاً على         ني
  .العامةوالهيئات رات االوزبل بالنسبة لجميع مجلس اإلنماء واإلعمار  إلى ج، ليس فقط بالنسبةالبرام
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  العملفريق 

  

  
   من قبل االئتالف االستشاري التقرير هذازانجتم إ

 )شاعر وشركاؤه( الهندسة دار
  .)CNBureau. (ل.م. ش."بي.إن.سي"
 ) لمنطقة إيل دو فرانسيمي اإلقلو التنظيم المدني وكالة() IAURIF( "إيوريف"

  
 في دار الهندسة العمليات مدير ، رياض منيمنةالمهندس لدى مجلس اإلنماء واإلعمار االئتالفمثَّل 

  .االئتالف مفوض  بيروت،،)شاعر ومشاركوه(
  
  وسهيل سرورباسم نصوليشربل نحاس، وعاونه المهندسون  المهندس االقتصادي دار عمل الفريقأ
  ).إيوريف(، وفؤاد عواضة ) الهندسةدار(
  
  : التالية أسماؤهمالخبراء العمل  ضم فريقكما

، هادر الحوت )نفايات صلبة(، نبيل مينا )مياه وصرف صحي(ناجي بري : دار الهندسة
  ).مواصالت(، غسان علم )اتصاالت(، جوزيف طنوس )كهرباء(

  .فؤاد عواضة: إيوريف
  .)تعليم وصحة(ا حمدان كمال حمدان ورض: مؤسسة البحوث واالستشارات

 


