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مقابلة

 رشا أبو زكي

يعّبر الخبير االقتصادي واملالي الدكتور 
شربل نحاس عن أسفه الحتمال ضياع 
ف���رص���ة أخ�����رى م���وات���ي���ة مل���واج���ه���ة بعض 
امل��ش��ك��ات ال��ب��ن��ي��وي��ة امل��زم��ن��ة ف���ي لبنان. 
إنفاقها  الدولة  ز 

ّ
ترك أن  نّحاس  ع 

ّ
ويتوق

التخدير،  أج���واء  أج��ل ترسيخ  م��ن  املقبل 
السياسة  ه������ذه  امل�����ص�����ارف  ت���ك���ّم���ل  وأن 
ب���إح���داث امل��زي��د م��ن ال��ق��ف��زات ال��ك��م��ّي��ة في 
التسليفات املصرفية. أما املجتمع املدني، 
ليزيد  االن���ت���خ���اب���ات  ع��ش��ي��ة  ف��س��ي��ن��ش��ط 
ال��ت��خ��دي��ر، وب��ال��ت��ال��ي ستقل  م��ن مفاعيل 
للصدمة  ال��ب��ن��ي��وي��ة  امل���واج���ه���ة  ح���ظ���وظ 

املزدوجة. 
وهذا نص املقابلة:

االنتخابية  الحكومة  ت��واج��ه  أن  يمكن  كيف   ¶
املقبلة مشكلة التضخم؟

إذ  بلبنان،  محصور  غير  التضخم  إن   �����
م���ن هذه  ت��ع��ان��ي  ال���ع���ال���م  إن ج��م��ي��ع دول 
ستنطلق  امل���ق���ب���ل���ة  وال���ح���ك���وم���ة  األزم���������ة، 
م��ن ه���ذه ال���زاوي���ة، لتجد أن ال���زي���ادة على 
األج��ور التي قررتها الحكومة أخيرًا هي 
الحاصل،  الغاء  على  الرسمي  الفعل  رد 
إال أن ق��رارات الزيادة هذه ملتبسة وغير 
واض���ح���ة ف���ي اآلل���ي���ة وال ف���ي ال���ن���ص، في 
م����ن ش������روح حولها  ي���ص���در  م����ا  أن  ح����ني 
نفسها،  ال��ق��رارات  م��ع مضمون  تتناقض 
��ب��ح��ث ه���ذه ال���ق���رارات ح��ك��م��ًا في 

ُ
ل��ذل��ك س��ت

الحكومة الجديدة، لكون النص كما صدر 
غ��ي��ر ق��اب��ل ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق. أم���ا ف���ي م���ا يتعلق 
ب��ال��غ��اء، ف��ه��و ل���ن ي��ك��ون ص��اع��ق تفجير 
ل قبل 

ّ
شعبي، إذ إن الحكومات التي تشك

اإلن��ف��اق، وال  ف��ي  تبذخ  انتخابات معينة 
سيما في ظل وجود إمكان لدى الحكومة 
ل���زي���ادة االس��ت��دان��ة خ���ال ال��ف��ت��رة املقبلة. 
العجز  تراكم  وبذلك سيتسارع موضوع 
السنتني  من  أكبر  بوتيرة  الدين  ويرتفع 
امل��اض��ي��ت��ني، ألس��ب��اب م��ت��ع��ددة ت��ت��رك��ز في 
زي��ادة اإلنفاق بسبب التصحيحات التي 
ستطال األجور، إضافة إلى ارتفاع نسبة 
ب��س��ب��ب ارتفاع  ال���ك���ه���رب���اء  اإلن����ف����اق ع��ل��ى 

أسعار املحروقات.

¶ ما مصير إجراءات ورقة باريس 3؟

����� يجب أن ال ننسى أن باريس 3 عقد في 
وكان  والحكومية،  السياسية  األزم��ة  ظل 
يقال إن جميع األفرقاء )معارضة ومواالة( 
موافقون على ورقة باريس 3، على الرغم 
الواقع  التوافق، وفي  إثبات هذا  من عدم 
تم السير فعليًا في عدد من بنود الورقة 
األساسية، إذ يوجد ارتفاع تدريجي في 
أما الضريبة على  البنزين،  الرسوم على 
 ، رَّ

َ
ق

ُ
ال��ق��ي��م��ة امل��ض��اف��ة ف��م��ن امل��رج��ح أن ال ت

ألنها مادة سيئة في حكومة االنتخابات، 
الفوائد  ع���ل���ى  ال���ض���ري���ب���ة  زي�������ادة  ب��ع��ك��س 
وبمعزل  شعبيًا...  تسويقها  يمكن  التي 
ع��ن ه���ذه ال��ت��وق��ع��ات، ف���إن امل��ن��ط��ق يفرض 
إع��ادة ق��راءة ورق��ة باريس 3، من منطلق 
م��ا ن��ف��ذ م��ن ب��اري��س 3 م��ن ق��ب��ل الحكومة 
وال����دول امل��ان��ح��ة، ول��ك��ن امل��رّج��ح أن ال يتم 
ال  االنتخابات  فالسياسيون عشية  ذل��ك، 

يناقشون الخيارات الصعبة.

¶ ماذا عن خصخصة الكهرباء واالتصاالت؟
����� لقد أشبع موضوع خصخصة الكهرباء 
ب��ح��ث��ًا، إن ك���ان م��ن ال��ب��ن��ك ال���دول���ي، أو من 
ال��ج��ه��ات امل��ح��ل��ي��ة، ل��ذل��ك م��ن ال��ب��دي��ه��ي أن 
ي��س��ت��م��ر ب��ح��ث م���وض���وع ال��ب��ن��ي��ة اإلدارية 
ال���ك���ه���رب���اء، وت��س��ت��ك��م��ل أهداف  مل��ؤس��س��ة 
ال��ع��ق��ود امل��وق��ع��ة م��ع ع���دد م��ن املؤسسات 
ال��دول��ي��ة م��ن��ذ أك��ث��ر م��ن س��ن��ة ون��ص��ف في 
ما يتعلق بإعادة هيكلة مؤسسة كهرباء 
من  ولكن  املؤسسة،  ه��ذه  وتشركة  لبنان 
الكهرباء،  خ��ص��خ��ص��ة  ج�����دًا  امل��س��ت��ب��ع��د 
أسعار  ارت���ف���اع  ه��م��ا  أس��اس��ي��ني،  لسببني 
الحكومة  وتركيبة  م��ن جهة،  امل��ح��روق��ات 

املقبلة وهدفها االنتخابي.
أما في ما يتعلق باالتصاالت، فمن املعروف 
أنه يوجد فورة مالية في املنطقة، ما يعطي 
ان��ط��ب��اع��ًا ب���أن وق���ت ال��ب��ي��ع ق��د ح���ان، ولكن 
رف��ع سعر الرخص يعني من جهة أخرى 
ستكون  ل��ات��ص��االت  املرتفعة  التعرفة  أن 
للمستثمرين،  ال���ح���واف���ز  س��ل��ة  م���ن  ج�����زءًا 
وبالتالي ستبقى على مستواها املرتفع، 
ما يقلل من حظوظ االتفاق السياسي على 
خصخصة القطاع بسبب تركيبة الحكومة 
السير  ل��ك��ون  أس��اس��ي،  االنتخابية بشكل 
في هذا املشروع يعرض داعمه لسيل من 
االتهامات الجاهزة، لذلك أرجح بنسبة 50 
في املئة خصخصة االتصاالت، وصفر في 

املئة خصخصة الكهرباء.

توسيع النفقات

انتخاب  ق��ب��ل  ال���س���ن���ي���ورة  ت��ق��دم��ت ح��ك��وم��ة   ¶
صندوق  إل��ى  بطلب  سليمان  ميشال  ال��رئ��ي��س 
النقد الدولي لتجديد برنامج ايبكا، هل سنشهد 
تغييرًا في العالقة مع صندوق النقد عما كانت 

عليه بعد باريس 3؟
����� ال أتوقع أن يكون هناك ضغط تمويلي 
خ������ال ال����ف����ت����رة امل���ق���ب���ل���ة، وال����ح����اج����ة إلى 
ص��ن��دوق ال��ن��ق��د س��ت��ك��ون أق���ل، ألن الوفرة 
القائمة  ال��س��ي��اس��ي��ة  وال��ح��اض��ن��ة  امل��ال��ي��ة 
س��ت��ج��ع��ل ال���ح���ص���ول ع���ل���ى ال���ت���م���وي���ل من 

املهمات السهلة.

¶ هل سنشهد املزيد من اإلنفاق التوسعي؟

االستثمارات  ع��ب��ر  ل��ي��س  ول���ك���ن  ن���ع���م،   �������������
»اي���ب���ك���ا« وضع  ات���ف���اق  إن  إذ  ال��ت��ن��م��وي��ة، 
ومنها  ال������ن������ف������ق������ات،  ل����ب����ع����ض  س�����ق�����وف�����ًا 
الذي سيزيد  االستثمارية، ولكن اإلنفاق 
يتعلق ب��األج��ور وال��ن��ف��ق��ات ال���زائ���دة على 
ال��ك��ه��رب��اء ف���ي ظ���ل ت��ث��ب��ي��ت ال��ت��ع��رف��ة. كما 
ي��وج��د م��واض��ي��ع ت��م ال��ت��واف��ق عليها في 
األوروب���ي تتعلق  االت��ح��اد  اجتماع عقده 
الشيخوخة،  وضمان  الصحي  بالضمان 
وم�����ن امل���م���ك���ن ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا م����ع ال��ق��ل��ي��ل من 
املالي  ال���ع���بء  أن  وخ���ص���وص���ًا  ال���ض���غ���ط، 
ال��ح��ق��ي��ق��ي ل���ه���ذه ال���ب���ن���ود ل����ن ي��ظ��ه��ر في 
والي��ة ه��ذه الحكومة، ما يجعلها مكسبًا 

انتخابيًا.

¶ في ظل الوضع الراهن، أين يكمن الخطر، ومن 
ماذا تحذر؟

باألموال،  مدعومة  ال��ج��دي��دة  الحكومة   �����
السياسية  األط����ي����اف  م��خ��ت��ل��ف  وت���ج���م���ع 
األساسية املوجودة في املجلس النيابي، 
 أنه أنجز شيئًا 

ّ
وهذا األخير يريد أن يبني

في نهاية واليته، وفي ظل وجود رئيس 
توحي  األج����واء  ف���إن  للجمهورية،  ج��دي��د 
هيكلية  ل��ت��ح��س��ني  م���وات���ي���ة  ال���ف���رص���ة  أن 

االقتصاد والبنى املؤسساتية.
وال�����ت�����ح�����دي األس������اس������ي ه����ن����ا ي���ك���م���ن في 
ر 

ّ
يتأث التي  املزدوجة«  معالجة »الصدمة 

أسعار  ارت��ف��اع  م��ن  والناتجة  لبنان،  بها 
النفط، فمن جهة يوجد رفع لكلفة املعيشة 
وتكاليف اإلنتاج وتأثير ذلك على القدرة 
التنافسية مع بلدان تدعم أكاف إنتاجها 
املحروقات.  أس���ع���ار  ب��ارت��ف��اع  ت��ت��أث��ر  وال 
أم���ا م��ن ج��ه��ة أخ����رى، ف���إن ارت���ف���اع أسعار 
املالية،  ال��ف��وائ��ض  م��ن  كمية  ي��وف��ر  النفط 
جزء منها يأتي إلى البلد عبر تحويات 
املغتربني والسياح، بمبالغ الفتة، ونادرًا 
ال��دول معرضة لهذين العاملني  ما تكون 

بشكل متواٍز.
ه��و من  للطاقة  ل��ب��ن��ان  اس��ت��ه��اك  فمعظم 
املشتقات النفطية، ولذلك نحن معرضون 
للصدمة األولى بشكل كبير، وكذلك نتلقى 
الفورة  استقبال  وه��ي  الثانية،  الصدمة 
امل��ال��ي��ة ل��ل��ب��ل��دان امل��ن��ت��ج��ة ل��ل��ن��ف��ط، وهذان 
نا  ال��ت��أث��ي��ران ال��ج��ام��ح��ان ي��ت��داخ��ان ليكوِّ
وأحيانًا  واح��د،  اتجاه  في  كتلة ضاغطة 
ي��ؤدي إلى نتيجة سلبية  نان توازنًا  يكوِّ
ال���ب���ع���ض. ف���ف���ي الحالة  ب��ع��ك��س م����ا ي������راه 
األولى، إذا تم اعتبار أن التدفقات جاءت 
وبالتالي  االس��ت��ث��م��ارات  زي����ادة  ملصلحة 
نظرة  فإن  االقتصادية،  القطاعات  تنمية 
 أن ال��ق��ط��اع الذي 

ّ
دقيقة إل��ى ال��واق��ع ت��ب��ني

خ��س��ر م��ن ال��ت��أث��ي��ر األول )ارت���ف���اع أسعار 
النفط(، ليس هو نفسه من يحصد منافع 
التأثير ال��ث��ان��ي )ت��دف��ق األم�����وال(. أم��ا من 
ن��ظ��رة دقيقة أخرى  ف��إن  ال���ت���وازن،  ناحية 
 أن ارت���ف���اع أسعار 

ّ
إل���ى ه���ذا ال���واق���ع ت��ب��ني

النفط يؤدي إلى زيادة كبيرة في الهجرة، 
بارتفاع  املتمثل  الداخلي  الطرد  فعنصر 
القطاعات  بعض  وان��ه��ي��ار  املعيشة  كلفة 
البطالة،  م���ن ح��ال��ة  ي��زي��د  امل��ؤس��س��ات  أو 
م��ا يدفع ال��ن��اس إل��ى ال��ه��ج��رة. ف��ي املقابل 
وف������رة امل������ال ف����ي ال��خ��ل��ي��ج ع��ن��ص��ر جاذب 

ل��ل��م��ه��اج��ري��ن، م����ا ي��ن��ع��ك��س ب�������دوره على 
انهيار قطاعات اقتصادية كاملة.

ال��ص��دم��ة امل��زدوج��ة ليست ظرفية،  وه���ذه 
الحالة  ه�����ذه  أن  ع���ل���ى  ت�����دل  ف����امل����ؤش����رات 
ستمتد ل��س��ن��وات، ل��ذل��ك ف���إن ال��ب��ح��ث في 
ه���ذه امل��ع��ض��ل��ة ج��وه��ري وأس���اس���ي، وهو 
غ��ي��ر م��رت��ب��ط ب��ع��م��ل��ي��ات ح��س��اب��ي��ة تتعلق 
باملديونية العامة مثل املقاربة التي كانت 
س��ائ��دة ف��ي ورق���ة ب��اري��س 3. ان��ط��اق��ًا من 
مواضيع  ف��ي  البحث  تعميق  يجب  ذل���ك، 
عديدة، أهمها سياسة الطاقة والسياسات 
واملعاهدات  الضريبي  والنظام  العقارية 
االتفاقيات  وخ����ص����وص����ًا  ال����خ����ارج����ي����ة، 
ال��ت��ج��اري��ة. ول��ك��ن االن��ط��ب��اع ال��س��ائ��د بأن 
أحدث  انتهت،  ق��د  السياسية  اإلش��ك��االت 
نوعًا من االرتخاء العام عززته الطمأنات 
ما  وغ��ي��ره،  السياحي  بالصيف  املتعلقة 
ي��رج��ح اس��ت��م��رار االع��ت��م��اد على التخدير 
ال��ج��م��اع��ي م���ن دون ال��ت��ط��رق إل���ى أساس 

املشكات القائمة.

املدخل اجتماعي

¶ ول��ك��ن بالطبع ي��وج��د م��دخ��ل ل��ل��ع��الج، م��ا هو 
برأيك؟

ريد أن 
ُ
����� قبل التطرق إلى هذا املوضوع، أ

أوض��ح أن الظرف الحكومي املقبل مواٍت 
إلى هذه املشكات وإيجاد بعض  للنظر 
األس����س ال��ع��اج��ي��ة ل���أزم���ات، ول��ك��ن��ن��ي ال 
أع��ت��ق��د أن اس��ت��غ��ال ه����ذا ال���ظ���رف يدخل 
السياسي، فسيناريو  التكتيك  كجزء من 
ال��ت��رك��ي��ب��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة وال��ن��ي��اب��ي��ة مثالي 
وجد  وإذا  التصحيحية،  ال���رؤى  إلط���اق 
ال��ت��ك��ت��ي��ك ف���إن امل���دخ���ل األف���ض���ل واألسهل 
الصحية  ال���ت���غ���ط���ي���ة  ي�����ك�����ون  أن  ي���م���ك���ن 
الشيخوخة  وضمان  الشاملة  األساسية 
 في اجتماع االتحاد 

ً
املتفق عليهما أصا

م����ن املشكات  ال����رغ����م  األوروب����������ي. وع���ل���ى 
ال��ق��ول إن هذين  الكثيرة وامل��ع��ق��دة، يمكن 
ي����ن ه��م��ا امل���دخ���ل الن��ت��ه��از فرصة  اإلج����راء
الناشئة،  والنيابية  الحكومية  التركيبة 
وذلك لعدة أسباب، أهمها أن هذا املدخل 
له نتائج فورية وملموسة وبكلفة تترتب 
في  الحالية،  الحكومة  والي��ة  انتهاء  بعد 
حني أن العاجات البنيوية األخ��رى مثل 
بشكل  نتائجها  تظهر  ال  النقل  سياسة 
فوري وملموس، كما أن خفض استهاك 
الطاقة وخفض استيراد املحروقات يعني 
 
ً
وتعديا داخ���ل���ي���ة ض��خ��م��ة  اس���ت���ث���م���ارات 
أما بلورة سياسات  الكهرباء.  في تعرفة 
قطاعية فليست إجراءات تصحيحية، بل 
تغيير في الخيارات في بعض القطاعات 
وغيرها،  واإلن���ت���اج���ي���ة  ال��س��ك��ن��ي��ة  م��ن��ه��ا 
ُبني أس��اس جيد لتطبيق هذه  إذا  ولكن 
ال���خ���ي���ارات ف��ه��ذا س��ي��ك��ون ش��ي��ئ��ًا عظيمًا. 
وأي����ض����ًا ف����ي ه�����ذا اإلط�������ار ي��م��ك��ن تحقيق 
إجراءات سهلة وشعبية وتحقق إيرادات 
ج����ي����دة ع����ب����ر االق�����ت�����ط�����اع ال����ض����ري����ب����ي من 
االس��ت��ث��م��ارات ال��ع��ق��اري��ة وس����وق األسهم 

التي تشهد نموًا ملحوظًا.

¶ ولكن معوقات تنفيذ هذه اإلج��راءات ال تزال 
قائمة عبر طبقة سياسية ال ترى من مصلحتها 

؟
ً
أن تفرض ضريبة على الربح العقاري مثال

������������� م���ن امل��م��ك��ن إي���ج���اد أط�����راف ت��دع��م هذه 
الفورة  أدت  ب��ع��دم��ا  وذل�����ك  ال���ط���روح���ات، 
وإفادة  ق��ط��اع��ات  ت��ض��رر  إل���ى  الخليجية 
من  القليل  إل��ق��اء  يمكن  وبالتالي  أخ���رى، 
األع��ب��اء ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ت��ي اس��ت��ف��ادت مقابل 
خفضها عن املتضررة، وخصوصًا أن هذه 
مهمشة،  بفئات  محصورة  غير  األخ��ي��رة 
بل هي قطاعات لها صوت وآليات ضغط، 
ولكن أعود وأكرر أنني ال أرجح السير في 
هذه الطروحات بسبب تدفق األموال من 
جهة، ووجود فترة تخديرية كافية حتى 

انتهاء والية الحكومة املقبلة.

¶ هل نحن أمام موجة أخرى من لعنة التدفقات 
الخارجية؟

الداخلية  ال���ض���خ  ف���آل���ي���ات  ن���ع���م،  ل���أس���ف 
ت��أت��ي ع��ب��ر ال���دول���ة وامل���ص���ارف واملجتمع 
املضخات  أو  ال����ق����ن����وات  وه�������ذه  امل�����دن�����ي، 
تعمل ع��ل��ى اس��ت��خ��دام ال��ج��زء ال��ث��ان��ي من 
الجزء  لتلطيف  األم���وال(  )تدفق  الصدمة 
وعندما  ال��ن��ف��ط(،  أس���ع���ار  )ارت���ف���اع  األول 
الثاث ندخل عمليًا في  تعمل املضخات 
الريعية،  اللعنة  من  جارفة  أخ��رى  موجة 
ال���دول���ة لترسيخ  ت��ن��ف��ق  أت���وق���ع أن  وه��ن��ا 
امل��ص��ارف في  أج��واء التخدير، وأن تكمل 
التسليفات املصرفية.  الكمية في  قفزتها 
املدني،  املجتمع  وهي  الثالثة،  القناة  أما 
فستنشط، وخصوصًا عشية االنتخابات، 
وكل هذه القنوات تتضافر لزيادة مفاعيل 
املواجهة  حظوظ  م��ن  والتقليل  التخدير 
البنيوية للصدمة املزدوجة. ويضاف إلى 
 
ً
ل عاما

ّ
ذلك تحويات املغتربني التي تمث

تخديريًا قويًا.

¶ ما انعكاس هذا املوضوع على قيمة األصول 
وأسعار العقارات؟

����� نحن نشهد اليوم نقيض ما حصل في 
أزم����ة ال���ره���ون���ات ال��ع��ق��اري��ة ف���ي الواليات 
امل��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة. ف��ف��ي امل���ب���دأ، ارتفاع 
ق��ي��م األص����ول م��ؤش��ر غ��ي��ر م��ب��اش��ر للنمو 
االرتفاع  وذل��ك الرتباط هذا  االقتصادي، 
اإلن����ت����اج����ي����ة، ولكن  ال���ق���ط���اع���ات  ب���ت���ط���ور 
الخطورة تكمن مع تطور األصول بوتيرة 
أسرع من اإلنتاج الفعلي، وهذه األصول 
في  ل��اس��ت��دان��ة  كضمانات  تستخدم  إم��ا 
تستخدم  أو  تحديدًا،  واألسهم  العقارات 
ك��ع��ن��اص��ر ت��دخ��ل ف��ي اإلن���ت���اج، وبالتالي 
ترتب كلفة إضافية، وما نشهده نحن هو 
ارتفاع في األصول، ليس من جراء زيادة 
اإلنتاجية، بل عبر تزايد فجائي وهائل في 
الطلب عليها توظيفًا للكمية الكبيرة من 
األموال املتوافرة في املنطقة. وهذا يمكن 
أن يستمر لفترة طويلة إذا استمر الضخ 
املالي، ما يرتب نتائج سلبية فعلية على 
التمويل  حجم  يصبح  بحيث  االق��ت��ص��اد 
جدًا،  مرتفعًا  املقيم  لاقتصاد  املصرفي 
ويصبح السكن مرتفع الكلفة، كما تؤدي 
هذه املشكلة إلى أخطار مالية على شاكلة 
ال��والي��ات املتحدة، أو أزمة  م��ا حصل ف��ي 
ق��ط��اع��ات معينة من  اق��ت��ص��ادي��ة ت��ض��رب 

دون إحداث أزمة مالية.

شربل نحاس
> نحن أمام موجة أخرى من »اللعنة الريعية« 

> الضرر بات يصيب قطاعات لها قدرة على الضغط

مشكلة لبنان أنه يعاني حاليًا من »الصدمة املزدوجة«، 
هذا ما يقوله الخبير االقتصادي واملالي الدكتور شربل 

نحاس، فارتفاع أسعار النفط  يؤدي إلى استفحال التضخم، 
وفي الوقت نفسه يؤدي إلى زيادة التدفقات املالية إلى 
لبنان، وهذان العامالن يتضافران، بحسب نحاس، لينتجا 

أزمات ضخمة في بعض القطاعات االقتصادية، في حني أن 
قطاعات أخرى تستفيد وحدها من دون البقية... وهذا الوضع 

يعني أن البلد أمام موجة أخرى جارفة من »اللعنة الريعية«

لن يكون الغالء صاعق تفجير شعبي 
بسبب مسكنات حكومة االنتخابات 

مدخل املواجهة في إقرار التغطية 
الصحية الشاملة وضمان الشيخوخة

ح االعتماد على التخدير الجماعي 
ّ

رج
ُ
أ

من دون التطرق إلى أساس املشكالت

ارتفاع أسعار العقارات قد يحدث أزمة 
مالية ويضرب القطاعات االنتاجية )تصوير: 

بالل جاويش(


