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  ١٩٩٧الحسابات الوطنية لسنة 
  

  شربل نحاس

  

 

   الحاليموسمهافي لبنان ورهجة المظلم تاريخ المحاسبة الوطنية  -١
، وهي التي قام بوضعها فريق لبناني يرأسه روبير ١٩٩٧ أيار الماضي الحسابات الوطنية لعام ١٩أعلنت يوم االثنين في 

وقد اُوكل اإلشراف ). INSEE( الفرنسي  صاء والدراسات االقتصاديةكسباريان، بالتعاون مع بعثٍة من المعهد الوطني لإلح
على العمل إلى وزارة االقتصاد والتجارة في حين استبعدت إدارة اإلحصاء المركزي التي ينيط بها القانون مسؤولية وضع 

  .هذه الحسابات كإحدى أولى مهامها

  حدث جلل لم يلق االهتمام الذي يستحق

ال بل شابتها مغالطةٌ أساسية بين . النتائج باالهتمام الذي تستحقه فأتت تغطيته اإلعالمية مجتزأةً وملتبسةولم يحظَ إعالن هذه 
وراح رئيس الحكومة، على قاعدة هذا ). RNBD(والدخل الوطني اإلجمالي المتاح ) PIB(مفهومي الناتج المحلي القائم 

مما كنّا نتصور وقد تبعه بعض الصحافيين في ذلك، " كعكته أكبر" لبنان االلتباس، يصور النتائج وكأنها تثبت أن االقتصاد في
  .ولعل العتب عليهم أكبر، ليس لتفاوت المحبة والتقدير بل لتفاوت المسؤوليات في مجال التجرد والمعرفة العلمية

طني اإلجمالي المتاح ال يبلغ وقد وزع بيان على الصحافة من صفحتين يخلُص إلى مقولة إن نسبة الدين العام إلى الدخل الو
كما هي نسبته إلى الناتج المحلي القائم، وكأنما العمل بأسره أتى مسخراً لتحقيق أو % ١٠٠وليس أكثر من % ٧٦,٦" سوى"

  .لتبرير هذا التخفيض الصوري

مع رفض التلطي كان ال بد واألمر كذلك من تصويب بعض أوجه الحسابات الوطنية، دون الدخول في تفاصيل تقنية، وإنما 
وراءها أو الهروب منها، سعياً إلى إبراز بعض المعالم الرئيسة لهذا العمل المهم ولنتائجه التي تتعدى بكثير مسألة تجميل 

  .نسبة الدين العام إلى هذا المؤشر أو ذاك

بيٍر من الدراسات  ألنها السنة التي تتوافر حولها نتائج عدٍد ك١٩٩٧تركز العمل على الوضعية االقتصادية في عام 
والمسوحات اإلحصائية واالقتصادية، ال تتوافر مثيالتها عن سنة أخرى، مما يحتّم اعتمادها كسنة أساس على أن يتواصل 

، ١٩٩٨ومن المعلوم أن هذه النتائج كانت كلها معروفةً منذ سنة . العمل، انطالقاً منها، لوضع التقديرات للسنوات الالحقة
الي عن السبب الذي حال دون القيام بهذا العمل في حينه، علماً أن هذه الدراسات وضعت أصالً للسماح ويجدر التساؤل بالت

ورأينا أن امتناع القيمين على إدارة اإلحصاء المركزي عن ذلك يعبر خير تعبير عما أحدثته . بوضع تقدير للحسابات الوطنية
ا تنسف التقديرات التي كانت رائجة في حينه حول األوضاع االقتصادية تلك الدراسات من ارتباك لديهم لما رأوا أن نتائجه

  .وحجم الناتج المحلي، وهي تقديرات ما زالت معتمدة حتى اليوم

  األحاجي العالقة

من أبرز المفارقات التي ظهرت في حينه أن وضع التقديرات القطاعية الرائجة للناتج في مقابل توزع اليد العاملة على 
ان يؤدي إلى جعل مستويات إنتاجية العمل في قطاعي الزراعة والصناعة أعلى منها في قطاعات الخدمات وهو القطاعات ك

أمر مستغرب للغاية إذ لم يحصل له مثيٌل سوى في المانيا واليابان بعيد الحرب العالمية الثانية، وهو يناقض بشكل فاضح ما 
  . من هذه القطاعات في لبنانيعرف القاصي والداني عن األوضاع الفعلية لكٍل 

 لكنها لم تنشر، بسبب ما كان سوف يؤدي ١٩٩٧ و١٩٩٦وقد وضعت في الواقع تقديرات للحسابات الوطنية لكٍل من عامي 
 أظهر أن حجم القيمة المضافة في القطاع ١٩٩٨نذكر منها أن المسح الصناعي لعام . إليه نشرها من تناقضات فاضحة

  .  مليار ليرة٣،٧٠٠ بحوالي ١٩٩٧ مليار ليرة في مقابل تقديرها في الحسابات الوطنية لعام ٢،٥٠٠الصناعي أتى بحدود 

 وحتى اليوم قمنا بمتابعة كافة المؤشرات المتوافرة عن االقتصاد وبينا في عدٍد من ١٩٩٨وطوال الفترة الممتدة من عام 
 تشوبها مغالطات كثيرة، وكانت تؤدي إلى تظهير المنشورات أن التقديرات الرسمية، من منشورة وغير منشورة، كانت

صورٍة خاطئٍة ليس عن حجم االقتصاد فحسب بل عن بنيته القطاعية وعن مكامن العجز واالنكشاف فيه أيضا، لكن الكثيرين 
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 المقولة بقوا متمسكين بالصورة المألوفة، وغالبيتهم نحت ذلك المنحى عن جهٍل بينما العارفون باألمور فضلوا اإلصرار على
  .لالهتزاز" ثقة المستثمرين"ذاتها، أقله في العلن، كي ال يعرضوا ما أسموه 

 مؤخراً، على الرغم مما اعترى العمل ١٩٩٧وال بد في هذا المجال من تقدير الجهد الذي بّذل لوضع الحسابات الوطنية لعام 
  .  ي الكثير من أوجهه من العمليات اإلخراجيةعليها من مسايراٍت سياسية تصيب قيمته العلمية في الصميم وتقربه ف

  معالم العملية اإلخراجية -٢
يستدعي هذا االستنتاج ثالث %. ٥,٤ يفوق التقدير الرائج له بنسبة ١٩٩٧خلُصت التقديرات إلى أن الناتج المحلي لعام 

  :مالحظات أساسية تسلّط الضوء على معالم العملية اإلخراجية التي حكمت العمل

  رقامتعديل األ

قام الفريق بإجراء بعض التعديالت على األرقام المتوافرة، إن من مصادر إدارية رسمية أو من دراسات إحصائية سابقة، 
والغريب في األمر أن األرقام التي تم إدخال التعديالت عليها هي األكثر رسوخا، وجلّها صادر . بهدف تكبير الناتج اصطناعياً
ونورد مثاالً عن ذلك زيادة قيمة الصادرات السلعية .  عن بياناٍت إداريٍة رسميٍة موثقة وموثوقةعن دراسات إحصائية دقيقة أو

إلى ضعفي قيمتها بحسب المصادر الجمركية، ورفعها من ثم إلى ثالثة أضعاف، بإضافة صادرات خدمات النقل المتصلة بها، 
 الفرنسي قد تقصد التشديد في الندوة التي عقدت إثر إعالن ومن الملفت في هذا المجال أن الخبير. وهو أمر مثير لالستغراب

النتائج على دقة اإلحصاءات الجمركية اللبنانية وعلى تطابقها شبه الكلي مع اإلحصاءات الجمركية الواردة من بلدان االستيراد 
  والتصدير، فهل كان بذلك يحاول تبرئة نفسه من هذا التصحيح؟

قيمة المضافة في القطاع الصناعي نسبةً إلى نتائج المسح الصناعي الذي قامت به وزارة ونورد أيضاً مثل زيادة حجم ال
. ، ومن المرجح أن هذا التضخيم كان ضرورياً لتبرير تضخيم الصادرات)GTZ(الصناعة بالتعاون مع البعثة الفنية األلمانية 

  .وثمة أمثلةٌ أخرى

رة جعل النتائج المصححة مطابقةً لتقديرات قيٍم مقابلة بينما حقيقة األمر وتأتي عمليات التصحيح هذه في الغالب معللةً بضرو
وتكثر األمثلة على هذه التبريرات الدائرية في متن . أن تلك القيم المقابلة هي التي تم تقديرها على أساس القيم المصححة

  .التقرير

 التي تحوم حولها الشكوك، ألن تصحيحها كان سوف وفي المقابل، تغاضى الفريق عن إعادة النظر ببعض النتائج اإلحصائية
وقد بات معروفاً أن عدد األسر المقيمة في لبنان، كما ظهر بنتيجة مسح . يؤدي إلى خفض الناتج، وأبرزها عدد المقيمين

ة مساكن ، وذلك بسبب اعتبار عدٍد من المساكن الثانوية بمثاب%١٥و% ١٠، مبالغٌ به بنسبة تتراوح بين ١٩٩٦األبنية عام 
وخير دليٍل على تلك المبالغة في عدد األسر أن ما تظهره اإلحصاءات بالعينة من تقدير لعدد التالميذ يفوق العدد . رئيسية

وقد أوردت . وكل الحجج المقدمة لتفسير هذا الفارق قاصرةٌ عن غايتها% ١٥المسجل لدى الدوائر الرسمية بنسبٍة تقارب 
ولما كان حجم . ي دراستها القيمة حول أوضاع الشباب والهجرة هذا االختالل بوضوٍح كليالسيدة شوغيك كسباريان ف

، مما يقلل حجم الناتج %١٠االستهالك الداخلي يرتبط مباشرةً بعدد األسر، فإن كافة الدالئل تدعم تخفيضه بنسبٍة ال تقّل عن 
  . بدورها% ١٠بنسبٍة تقارب 

  تبديل المنهج

اإلخراجية عند تصحيح بعض األرقام وتعديلها، بل تعدتها إلى اعتماد منهٍج مختلٍف عن ذلك الذي كان قد لم تتوقف العمليات 
 فأدخل في دائرة اإلنتاج واالستهالك عدد من الخدمات التي ١٩٩٥ و١٩٩٤اعتمد في معرض وضع الحسابات الوطنية لعامي 

وقد (فعها مالك المسكن الذي يقيم فيه لنفسه لقاء استخدامه للمسكن ال يتم تبادلها تجارياً مثل اإليجارات االفتراضية التي يد
واستهالك الدولة لمجموع استثماراتها السابقة منذ ثالثين سنة، بعد إعادة تقويمها بأسعار )  مليار ليرة١،٥٦٠قُدرت بحوالي 
 رفع حجم الناتج المحلي وحجم وغيرها، مما أدى إلى)  مليار ليرة٥٠٠ويبلغ هذا االستهالك (سنويا % ٣اليوم، بمعدل 
وال خالف علمياً حول صحة النهج الجديد، غير أنه ال يجوز اعتبار الزيادات الناجمة عن اعتماده ارتفاعاً في . االستهالك معاً

هذا مع التحفظ على بعض اإلضافات من . الناتج وتحسناً في االقتصاد، ألن الصدق في أية مقارنة يفترض توحيداً ألسسها
احية العلمية مثل اعتبار الهوامش المصرفية التي تتكبدها الدولة على دينها استهالكاً نهائياً وبالتالي زيادةً في الناتج المحلي الن
  . وغيرها من األمثلة)  مليار ليرة٦٦٠وقد قُدرت قيمتها بحوالي (

من الرقم % ٦,٤ليار ليرة أي بنسبٍة تقارب  م٢،٦٩٠وبالتالي فإن الناتج المحلي الذي خلُصت إليه الدراسة يبدو أقل بقيمة 
  .الرائج عن السنة ذاتها، إذا تم توحيد أسس المقارنة، وحتى مع القبول بتصحيح األرقام وبتضخيم عدد األسر المقيمة
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  التمادي حتى تضييع المفاهيم، ليس بين حسابات العمليات وحسب بل بين حسابات العمالء ومواقعهم أيضا

اإلخراجي عند تصحيح األرقام وعند تغيير المنهج بل تمادى إلى إدخال التباسات مقصودة على المفاهيم ولم يتوقف العمل 
ولعل الشرح المنهجي المستفيض الذي تضمنه التقرير كان يرمي الى تبرير اعتماد مفاهيم اقتصاديٍة . المحاسبية واالقتصادية

وأما القول إن المنهج الموحد للحسابات الوطنية الذي وضعته األمم . اتختلف عما توحي به الكلمات المستخدمة لِإلشارة إليه
ال يصلُح للبنان ألن اقتصاده صغير وال يضم صناعاٍت استخراجية، فهو قوٌل غريب فعال، إذ أن اليابان ) SCN93(المتحدة 

عدة أمريكا وأوروبا بل هي وضعته أيضا ال تحوز مناجم، وألنني ال أظن أن األمم المتحدة قد وضعت دليلها المنهجي لمسا
  .دون شٍك لمساعدة البلدان المتخلفة مثلنا

وفقاً لهذا األسلوب يسند كل اإلنتاج "ورد في التقرير أنه . ولعل أهم التباس هو ذلك الذي طال مفهومي األسر والمؤسسات
مناسبة كافة العمليات االستثمارية بما فيها نُسبت إليها بال" (التسويقي إلى مؤسسات اإلنتاج مهما كان وضع المنتج القانوني

إن هذه العملية ". يفترض كذلك دفع جميع العائدات الناتجة عن اإلنتاج لألسر"، وورد في المقابل أنه )تملك األسر لمساكنها
ار لدى تؤدي اصطناعياً إلى تضخيم العجز التمويلي في كافة القطاعات اإلنتاجية من جهة أولى وإلى تضخيم حجم االدخ

وهذه العمليةُ تعدل الصورة الواقعية ألوضاع كٍل من المؤسسات واألسر وتقدم صورةً مقلوبة عن . األسر من جهٍة ثانية
وينتهي األمر بنتيجة هذه المغالطة المفهومية إلى تصوير األسر المقيمة وكأنها حائزةٌ على فائٍض . األوضاع المالية لكليهما

جيداً أن استهالكها يفوق دخلها، بينما تصور المؤسسات وكأنها بحاجٍة ماسٍة إلى المزيد من من المدخرات بينما نعرف 
ووضعها ال يختلف في هذا المجال عن وضع (التمويل في حين نعرف جيداً أن حجم أعمالها ال يكفي حتى لخدمة ديونها 

  ).الدولة

شارة إلى أن هذا االلتباس المفهومي المقصود لم يأِت إالّ إلظهار وسوف نعود إلى هذه النقطة المحورية الحقاً، ونكتفي هنا باإل
  .األموال المستجلبة من الخارج بصفة ودائع قصيرة األجل إلى المصارف وكأنها جزء من دخل األسر

  النتائج ومدلوالتها الفعلية -٣
ا بوضعها وسوف ننشرها في حينه، دون الدخول في عملية تصحيٍح منهجيٍة للحسابات المنشورة مؤخراً، وهي عمليةٌ قد قمن

  .يجدر التوقف بسرعة عند بعض مدلوالت ما أذيع من نتائج

  مدلول النتائج الكمية بالمطلق

وفقاً لما سبقت اإلشارة إليه من مالحظات، يمكن اعتبار أن حجم الناتج المقدر مبالغٌ فيه بسبب التعديالت غير المبررة في 
، إذا %٩وهو مبالغ فيه بنسبة قد تفوق .  مليار ليرة٢٣،٠٠٠ عدد األسر، فيكون بحدود ، دون تصحيح%٤,٥األرقام بنسبٍة 

هذا كله باعتماد المنهج .  مليار٢٤،١٠٠ مليار ليرة بدل ٢٢،٠٠٠، فيصبح بحدود %١٠اعتمد تصحيح عدد األسر بنسبة 
  .الجديد

   ذاتها١٩٩٧مدلول مقارنة النتيجتين الكميتين لسنة 

السابقة، وبصرف النظر عن التصحيحات والتعديالت جميعا، تؤدي النتائج المنشورة، في حال اعتماد منهج بمعزٍل عن النقطة 
تؤدي ليس  موحد للقياس، وذلك سواء طبق المنهج الجديد على الحسابات القديمة أو طبق المنهج القديم على الحسابات الجديدة،

، ١٩٩٧قياساً على التقدير السابق لسنة % ٦,٤وتبلغ نسبة التخفيض . يضهكما أذيع بل إلى تخف% ٥,٤إلى زيادة الناتج بنسبة 
  .وهذا أمر ال جدال فيه.  مليارا٢٢،٨٨٠ مليارا في مقابل ٢١،٤٠٠فيكون التقدير الجديد للناتج وفقا لمنهج التقدير القديم 

أي أقل من ( مليار ٢١،٢٠٠ بحدود ١٩٩٧نة وأما إذا أضفنا إلى تأثير تعديل المنهج تأثير تعديل األرقام، فيصبح الناتج عن س
 ٢٠،٠٠٠ دون ١٩٩٧، وإذا أخذ تصحيح عدد األسر في االعتبار، يصبح الناتج عن سنة %)٧تقديره السابق بنسبة تزيد عن 

  %).١٧أي أقل من تقديره السابق بنسبة تزيد عن (مليار 

  مدلول النتائج الهيكلية بين القطاعات

% ٦,٣من الناتج، كما كان متداوالً، بل % ١٢بمعزٍل عما سبقت اإلشارة إليه، يتبين من النتائج أن القطاع الزراعي ال يمثّل 
ومن المعروف أن هذين القطاعين هما الوحيدان اللذان ينتجان السلع %. ١٣,٥بل % ١٦,٥منه، وأن قطاع الصناعة ال يمثّل 

ين بالتالي أن وضعهما كارثي، مما يفرض على لبنان االستمرار في استيراد كٍم هائٍل من ويتب. القابلة للتصدير ولالستيراد
  .السلع الغذائية والصناعية وهذا يرتب على العاملين فيهما، من أسر ومؤسسات، ظروفاً متردية تهدد قدرتهم على االستمرار

يتم تبادلها تجارياً أو تلك التي ال تُتبادل تجارياً، هي التي ويتبين أيضاً أن القطاعات األخرى المنتجة للخدمات، سواء تلك التي 
تعوض في الظاهر عن الوضع الهزيل للزراعة والصناعة، وهذا يفسر توجه الرساميل واليد العاملة اللبنانية إلى التخصص 



  ٤  ٢٠٠٣/٠٦/٠٣  شربل نحاس

ميزان التبادل التجاري ، مما ينذر بترسخ اختالل )تشييد، مستشفيات، جامعات، مطاعم، محالت تجارية(في هذه القطاعات 
  . للبلد وبمحو تقاليده االجتماعية اإلنتاجية

  مدلول سحب المقارنة الكمية بين السنوات

ويتبين بالتالي من هذه البنية المختلة لالقتصاد اللبناني أن ما سمي نمواً خالل عقد التسعينات كان في غالبيته نتيجة تضخم 
تصدير واالستيراد، وهذا بالتحديد ما تؤكده مؤشرات أسعار كٍل من السلع من جهة أولى، أسعار الخدمات المحلية غير القابلة لل

وهي لم ترتفع بشكل ملحوظ، ومؤشرات أسعار الخدمات والهوامش التجارية، وهي التي شهدت ارتفاعاٍت غير مسبوقٍة وغير 
  .مألوفة

وقد سبق لنا  .صدي وإنما ما لها من وقع سياسي أيضامن أثر اقت) déflateur du PIB(وال يخفى ما لمسألة معامل التضخم 
  .واشرنا مرارا إلى هذه المسألة في محاضرات وفي مقاالت علمية منشورة

فاعتماد مؤشر أسعار االستهالك لتصحيح النمو االسمي والحتساب النمو الفعلي يغفل حقيقة أن سلة االستهالك تضم نسبة 
ارتفاع محدود في أسعار : بدل أسعارها كثيرا، وهذا يعني أن ارتفاعه ناجم عن عاملينكبيرة من السلع المستوردة التي لم تت

وما يصح اعتماده لقياس التضخم الفعلي هو هذا . المكونات المستوردة وارتفاع أكبر بكثير في أسعار المكونات المحلية
  .األخير، وليس المعدل اإلجمالي

جاه الخارج أو هو قائم بين السلع القابلة للتبادل الخارجي وتلك التي ليست قابلة واختالل األسعار مزدوج األوجه، فهو قائم ت
وعن ذلك تتولد . وفي هذا الوضع يكمن السبب الرئيس إلعاقة النشاط االقتصادي المنتج واالستثمار المحلي المجدي. للتبادل

  .ةظواهر العجز تجاه الخارج والبطالة واإلفراط في استخدام العمالة الوافد

وأما على الصعيد السياسي، فهذا يلغي مقوالت أهل النمو وأهل التقشف ومقوالت اإلعمار واستعادة لبنان لدوره، إلى آخر 
لم يكن في غالبيته سوى تعظيم لالستهالك وللخدمات المتصلة به، " العجلة االقتصادية"المعزوفة، فما بدا كأنه نمو وسمي 
  .اقه، وإن طال الزمانمموال بدين ال بد من مواجهة استحق

  مدلول النتائج على حسابات العمالء

وأما على صعيد المداخيل فينجم عما سبق أن سائر مداخيل اللبنانيين، من أجور وأرباح وإيجارات فوائد، تكاد ال تزيد عن 
والبطالة وصعوبة رفع من قيمة استهالكهم واستثماراتهم وهو وضع شديد الخطورة يفسر، فيما يفسر، ظواهر الهجرة % 60.

  . العبء الضريبي على المواطنين

فكيف واألمر كذلك ينوي وزير المالية زيادة األعباء الضريبية، ولماذا يصر على أن الضريبة الموحدة على الدخل لن تطال 
  ؟"الدخل المحقق في لبنان"سوى 

  في مواجهة كالم السلطةكالم الواقع  -٤
  . وتخفيض حجم الدين العام إلى االقتصاد" تعزيز الثقة" في مجال نعود إلى توظيف الحسابات الوطنية

  بدعة الدخل اإلجمالي المتاح

 ٨٠٠٠تنتهي الدراسة إلى اإلقرار بعجٍز هائٍل لالقتصاد اللبناني عن تمويل استهالكه واستثماراته، وقيمة هذا العجز تفوق 
 ٦٠٠٠، ويبقى حوالي )مقدرة(استثمارات خارجية مباشرة وب) معروفة(مليار ليرة لبنانية، يغطى بعضها بقروض خارجية 

  . مليار ليرة

من ذلك % ٧٠، أن يعتبر أن "اصطالحاً"عند هذه النقطة قرر السيد روبير كسباريان، دون أي تعليٍل صريح، وهو يقول 
فقط للتحويالت المالية التي % ٣٠العجز تتم تغطيته من خالل أرباٍح يجنيها المقيمون في لبنان من أعمالهم في خارجه تاركاً 

طمعا بالفوائد وركونا إلى (يقومون بها من خالل نقل أرصدٍة من رؤوس  أموالهم المودعة في الخارج إلى المصارف اللبنانية 
  . فتعود هذه األخيرة وتقرضها إلى الدولة والى القطاع الخاص المحلي لتغطية عجز االقتصاد) الثقة والمناعة

بضم قيمة الناتج المحلي إلى هذه الـ ) RNBD" (الدخل الوطني اإلجمالي المتاح" التركيز على ما سمي ومن هذا الباب تم
، فانتهى األمر في اإلعالن والترويج، وبعد الخلط بين الناتج المحلي وهذا المفهوم المبتدع، إلى أن الوضع قد تحسن %٧٠

  %. ٢٠بنسبة 
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البية هذه التحويالت تنجم فعالً عن حركة الرساميل وخير دليل على ذلك أن لكن المعاينة المباشرة للوقائع تظهر أن غ
.  قيمة العجز المذكور٣/٤ميزانيات المصارف اللبنانية وحجم تسليفاتها قد ارتفعت خالل تلك السنة بمبالغ كبيرة جداً تشكل 

ل وأرباح لتم إنفاقها من قبل أصحابها دون ولو كلن األمر يتصل فعال بمداخي.  وحتى اليوم٩٢وهذه الظاهرة مستمرة منذ عام 
أن تسجل مرة أولى ودائع، وتبقى كذلك تتراكم سنة بعد سنة، مع الفوائد، ودون أن تسجل مرة ثانية تسليفات، وتبقى كذلك 

يل فائض تتراكم سنة بعد سنة، مع الفوائد ايضا، وال قبم اقتصادية تقابل هذه الودائع وال تلك التسليفات، ألنها ذهبت لتمو
  ".هالك"مشتقة من مصدر " استهالك"االستهالك، وألن كلمة 

  جمعية المصارف وجمعية التجار: حوار األطرشين

تدور في البلد اليوم نقاشات ال تخلو من الحدة حول مطالبة الهيئات االقتصادية، والسيما التجار، المصارف بتقسيط ديونها، 
بالمعنيين ( مليارات من الدوالرات دون فائدة ٤على إقراض الدولة حوالي " طوعاً"بعدما صدق من أراد قصة إقدام المصارف 

  .والمصارف تمانع وتطالب أصحاب المؤسسات برفع السرية عن حساباتهم الدائنة). اللذين لكلمة فائدة

 المصرفيين والتجار محقون والواقع أن كالً من. وهذا يعيدنا إلى الخلط بين المفاهيم الذي عمد إليه واضعو الحسابات الوطنية
  .في جزٍء من حججهم ومخطئون في جزٍء آخر منها

فما حصل فعلياً هو أن الوضع المالي المذري للمؤسسات ناجم عن أن غالبية هذه المؤسسات قد استدانت، ليس لتمويل 
وزيادة الضغط عليها . الستمراروهي باتت بالتالي عاجزةً عن ا. أعمالها، بل لتمويل فائض استهالك أصحابها وكبار مديريها

والمصارف تتحمل مسؤولية . تؤدي إلى تظهير الخسارات الكبيرة الكامنة في ميزانيات المصارف وإلى تعميم البطالة في البلد
في ذلك أيضا ألنها تمادت في االعتماد على التسليفات في الحساب الجاري واستراحت إلى الضمانات العقارية التي هللت 

  ... قيمها الظاهرية وإلى الكفالت الشخصيةالرتفاع

ونذكر في هذا المجال ما صرح به رئيس الجمهورية الفرنسي في خطابه األخير في المجلس النيابي اللبناني عندما تكلم عن 
. صده، لكن ال يبدو أن المسؤولين قد فهموا ق)Restructuration financière" (إعادة هيكلة مالية"ضرورة القيام بعملية 

 لهذا الغرض بدل استخدامها لتقطيع بضعة أشهر من استحقاقات الدولة مع اإلبقاء ٢وكان من األجدى استخدام أموال باريس 
  . على الوضع االقتصادي السيء على سوئه، ال بل مع مفاقمته

  نيطالسال مع مأساة العلماء -٥

  مفارقتان بارزتان وسؤال

  : إلى مفارقتين الفتتين في مسار المحاسبة الوطنية في لبنانال بد من اإلشارة في نهاية هذه المسألة

 أتى ١٩٩٧ الذي وضعته إدارة اإلحصاء المركزي ونشرته عام ١٩٩٥ و١٩٩٤المفارقة األولى أن تقدير الناتج عن سنتي 
، أي قبل فترة طويلة مطابقا للتقديرات األولية التي كان مصرف لبنان قد نشرها عن الناتج لتينك السنتين في نهاية كل منهما

ولعل هذه %. ١من عمل اإلحصاء المركزي، ووفق منهجية مختلفة تماما عن منهجيته، وأتى الفارق بين المصدرين دون 
المصادقة قد أفرحت أولياء األمر في حينه وجعلتهم يقبلون بعودة إدارة اإلحصاء إلى العمل، لكن طعمها لم يخُل -المصادفة

  .من المرارة

، وبشكل ١٩٩٥ و١٩٩٤ الثانية، وقد سبقت اإلشارة إليها، أن تقديرات اإلحصاء المركزي المنشورة عن عامي والمفارقة
، ال تتوافق مع النتائج التي خلصت إليها دراسات اإلحصاء ١٩٩٧ و١٩٩٦أخص تلك التي بقيت غير المنشورة عن عامي 

وقد حكم هذا االفتراق على إدارة اإلحصاء . سية، والفروقات كبيرة وهي تطاول مؤشرات رئي١٩٩٧المركزي عن عام 
  .بصمت مطبق استمر حتى اليوم

الذي يشاع اليوم وابتداع مقولة الدخل المتاح هما الحد األدنى المطلوب في دفتر % ٥فهل يكون التحسن في الناتج بنسبة 
  الشروط لإلفراج مجددا عن العمل اإلحصائي في هذا البلد؟

  .لكن هذا الواقع يستوجب فهما ألسبابه. عمل الجهاز اإلحصائي في مجال المحاسبة الوطنية معوقال يختلف اثنان على أن 

وهي حقيقية وال يمكن إنكارها، إال أنها غير مقنعة لوحدها . أول الحجج المقدمة لتبريره وأسهلها المشاكل اإلدارية والتقنية
تها تقع في النهاية على رئاسة الحكومة ألنها لم تجهز إدارة وفي تكرارها إهانة للعاملين في إدارة اإلحصاء، ومسؤولي

اإلحصاء بالوسائل البشرية والمادية الالزمة على الرغم من المساعدات الفنية المعروضة من دول ومن مؤسسات دولية عديدة 
خارج في مجاالت ويحق التساؤل عن جدوى تخرج األلوف من اللبنانيين سنويا إن في لبنان أو في ال. في هذا المجال

  . اإلحصاء واالقتصاد والمعلوماتية، وجلهم يبقى دون عمل أو يهاجر
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  .  وسياسية أساسيةمشاكل مفهوميةغالب الظن أن العوائق الحقيقية تتخطى الحجج المساقة وتتصل ب

  على من تقع المسؤولية؟

، والممتد من إحصاءات مصرف لبنان إلى حسابات هل يجوز أمام هذا الواقع المتمادي من التمويه، الشديد االنسجام والترابط
  ضبابية اإلحصاءات والتباس مفاهيمها؟ أن نحمل الفنيين مسؤولية المالية العامة إلى محاسبة المؤسسات الخاصة، 

عن  من المرجح أن إحجامهم، ونا إليه فيما سبقشرقد أخير من يعلم ما ال بل أن الفنيين العاملين في اإلحصاء هم . طبعا ال
التي تمنعهم من أداء دورهم،  منهم بالعوائق ا صريحا وبليغاقراريشكّل إحصاءات تمت بصلة إلى المحاسبة الوطنية أية إنشر 

  .كفاءتهملست أقصد بهذا القول التقليل من  و.هايخطعلى تهم من موقعهم غير قادرين و

ويكفي لتمثيل ذلك استذكار . لسياسة االقتصادية المتبعةإن منطق التعمية عن الحقائق االقتصادية قد بات جزءا أساسيا من ا
 الدولي أن لبنان يشكل حالة فريدة وأن الكتلة النقدية فيه تنمو تلقائيا بمعزل صندوق النقدادعاء المسؤولين اللبنانيين أنهم أقنعوا 

حتى  "الثقة" على ةافظالمحشيء هم عن األوضاع االقتصادية وعن السياسات المالية، واستذكار القناعة الراسخة لديهم أن أ
وا خطأ، كان من األفضل السكوت عليه ألن تصحيحه يخلخل الثقة، ولعل هذا ما قصده وزير االقتصاد السابق  اكتشفأنهم، إذا

  . أكثر منه على األساسيات االقتصادية" الثقة"باسل فليحان عندما صرح منذ بضعة أيان أن الوضع المالي يستند إلى عوامل 

  . السياسية، وهي بارعةممارسةباتا جزءا من ال التعامي والتعمية عنهنما إ ،رأياً في لبنان، كما يردد،  الرقميسل

قوة لبنان "إن النهج التسويقي المعتمد يؤدي إلى تصوير مكامن الضعف في االقتصاد وكأنها مكامن قوة، وبدل استعادة مقولة 
فإلى جانب ما  . resilience: يلجأون إلى التعبير اإلنكليزي المرادف" الخبراء"ات لما أصابها من سهام التاريخ، ب" في ضعفه

أظهرته الدراسة من مشكلٍة طال إخفاؤها على صعيد العمالة والمداخيل والقطاعات، أظهرت أيضاً أن جّل األموال المستجلبة 
لمصارف، مما يرتّب على هذه األخيرة مخاطر مالية إلى لبنان قد تم استهالكها بينما بقيت مسجلةً بصفة ودائع في حسابات ا

  . ضخمة جداً

وعلى أساس ما سبق يتوجب على المسؤولين استخالص العبر االقتصادية واالجتماعية والمالية وبناء السياسات عليها بدل 
بدل أن تواجهها وتسعى إلى اإليغال في المكابرة وفي الجهود التسويقية التي، إن نجحت، تقذف المشكلة إلى األمام وتكبرها، 

من واجب كل مواطن أن يأمل خيرا وأن يسعى إلى اكتساب المعرفة وإلى نشرها، ولكن من العيب عليه أن يراهن . حلّها
  .على السلطة القائمة في إصالح أمر هي التي أفسدته

  .وهذا يعيدنا إلى ما حفل به تاريخنا من مآسي العلماء في عالقتهم بالسالطين

مرة تلو األخرى ن مثل روبير آسباريان يعانون من الممارسات السلطوية، وهم يبدون وآأنهم يخيرون يأن الخبراء الكفؤال شك 
 .، آي يأذن لهم بأن يعملوا ومسايرة السلطان، فيمنعون عن العمل،بين إنصاف قناعاتهم

المعهد الوطني لإلحصاء والدراسات ل على مؤسسة دولية مثالشرط الجهنمي بالقدر ذاته  هل يصح ذلك :يبقى أن نسألو
؟ وما الذي اضطرها لالنخراط في العمل التمويهي الحاصل أو على األقل لتغطيته وإلضفاء )INSEE(االقتصادية الفرنسي 

  بعض من شرعية مرجعيتها عليه؟

  


