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هدف هذه الورقة إلى استخالص التوجهات االقتصادية والمؤسسية لعمليات اإلعمار التي يواجهها لبنان ت

  .غداة االعتداء اإلسرائيلي

، "محو آلثاره"ر و أي إعادة لما كان قبل الدما"إعادة إعمار"مجرد ال تنظر الورقة إلى اإلعمار على أنه 
 تدخل على تنطلق من النظر إلى الدمار واإلعمار على أنهما يشكالن معا عملية تغييرية واحدةبل 

 مكونات هذه العملية التغييرية بعضوإن كان  . فتبدل أوضاعهاالقتصاد والمجتمع والمؤسسات
باعتبارات تتصل بتوافر ( اوبعضها مقيد) بحكم الطبيعة العدوانية للدمار(ومحكوما بالسلبية  امفروض

 ذلك في كل عملية تغييرية، وإن اختلفت نسباألمر ك، فااختياريوبعضها ) الموارد وبإلحاح الحاجات
  .كل من هذه المكونات الثالثة

في هذا السياق، يجدر التركيز على الخيارات المتاحة بوصفها تمثل الرد اإلرادي على التأثر 
، لكان الرد تلقائيا ومحكوما بالدمار ذاته، إذ أنه "إعادة لإلعمار "ولو كان المطلوب مجرد. المفروض

  .يتحدد بوصفه صورة معكوسة عنه

  

  :أبرز منطلقات الورقة

  ،أن اآلثار االقتصادية غير المباشرة للدمار أكبر وأعمق بكثير من آثاره المادية المباشرة 
  وإغفال اندماج،عمل التنمويأن عملية األعمار ال يمكن فصلها عن اإلصالح االقتصادي وال 
  ، سوف يكون على حساب االقتصاد والتنميةذه العناصر الثالثه

أن التحدي الذي تمثله مرحلة إعادة اإلعمار لموقع الدولة وللحمة االجتماعية ال يقل خطورة  
  .عن تحدي العدوان

  :وأبرز خالصاتها

تعويض ال على  ونوعاًزيزها كماًتعلأن تعطى األولوية لتأمين استمرارية الوظائف الحياتية و 
  الدمار المادين ع

  .نشأ مؤسسات ذات دور فئوي أو ظرفيال تُأ لتأدية الدور اإلعماري وشاملةأن تعتمد معايير  

  

  :تضمن الورقة ثالثة أقسامت

استهدافات الطرف المعتدي واستهدافات  من وجهتي تجارب الدمار واإلعماريتناول القسم األول 
  .وإلى رسم المنهجية المقترحة" آليات التأثر والرد" تظهير  توصال إلى،عليه الطرف المعتدى

 ثم خصائص الوضع الداخلي السابق للعدوان فيبدأ باستذكار ،"معالم التأثر"يستعرض القسم الثاني 
  .، والمؤسسيغير مباشر وباشرادي منها، بين م الم الحاصل،التدميريتناول أوجه 

 ثم ،خصائص المحيط المؤثرة في الدمار واإلعمارفيبدأ باستذكار ،  "جهة الردو"يستخلص القسم الثالث 
  .اوسائلها وعناوينها وغاياتهيتناول مرحلة اإلعمار، 
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  آليات التأثر والرد

  تجارب الدمار واإلعمار

وأهمها (أسباب طبيعية عن  نتج القليل منهاشهد لبنان خالل تاريخه الحديث جوالت عديدة من الدمار، 
 ١٩٨٢ و١٩٧٦-١٩٧٥ و١٩٥٨وأهمها موجات  (غالبيتها ألسباب حربيةبينما كانت ) ١٩٥٦زلزال 

  .)١٩٩٩ و١٩٩٦ و و١٩٩٠-١٩٨٩و

الهيئة العليا لإلغاثة، مجلس الجنوب، التعمير، هيئة  (أنشأت الدولة لمواجهة هذه الحاالت عدة مؤسسات
  . واستدامأخرىمؤسسات توسع دور  بقي دور بعضها محدودا بينما ...)وزارة وصندوق المهجرين

أن الترتيبات التي توضع غداة األزمات ، تجدر اإلشارة إلى تجاربدون الغوص في تقييم هذه ال
الستيعاب آثارها تؤشر إلى البنية السياسية الفعلية للدولة وإلى شكل عالقتها بالمجتمع الوطنية الكبرى 

. ة ال يقل تأثيرا عن النصوص السياسية والقانونيةوغالبا ما يكون لها فعل تأسيسي للمرحلة الالحق
ويجدر التذكير في هذا السياق بالتغييرات العميقة التي طبعت لبنان خالل مرحلة إعادة اإلعمار في 

  .مطلع التسعينات أو تلك التي طبعت الدول األوروبية بعد الحرب العالمية

هذه اآلثار البعيدة لعمليات إعادة اإلعمار بما ليس من السهل دائما على المواطنين والسياسيين تقدير 
  .تتضمن من خيارات اقتصادية وبما تعبر عنه من أولويات ومن توزيع لألعباء ومن تأطير للتضامن

صورة يولد ب المتأتي من عمليات عدوانية،الدمار ، وال سيما ذلك أن الدمار، بحكم طبيعته الفجائية
 مطالبة بعكس مفاعيلتلبية الحاجات األكثر إلحاحا للمتضررين ومطالبة ب: وفورية مطالبتينتلقائية 

لكن هاتين المطالبتين، على عفويتهما، تبقيان قاصرتين عن . الدمار وإعادة األمور إلى الحالة السابقة له
عيل المركبة والمؤجلة والجسيمة للدمار ولإلعمار معا، وال تنظران إلى النتائج المترتبة اإلحاطة بالمفا

هما على مستوى استدامة القدرات اإلنتاجية لالقتصاد وعلى مستوى متانة العالقات االجتماعية في علي
  .البلد

   من وجهة استهدافات العدوانخصائص الدمار

محدودا في الزمن، وبالغا في حجمه، تميز التدمير الذي نتج عن االعتداءات اإلسرائيلية بأنه كان 
  .  في استهدافاتهانتقائياو

  . مح عنف التدمير وتركزه المجالي والزمني لغالبية اللبنانيين بتقدير مداه وآثارهلم يس

 في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع مناطق لبنانية محددةبشكل مركز  العدوقد استهدف و
 والممرات التي تربط الجسورن خالل تدمير شبكة الطرق مالمنهجي لالشمالي، إلى جانب استهدافه 

   . جميعا وقطع الطرق المؤدية إلى سوريا،بعضعضها بلمناطق اللبنانية با

بالنار خارطة مجزأة فقد أتى العدوان ليرسم . يشكل هذا الطابع االنتقائي للتدمير تحديا إضافيا أمام لبنان
 بالنارهذا الترسيم التجزيئي الرضوخ لواقع بين دقيقا يتوجب على اإلعمار أن يواجه خيارا . للبلد

  .فيتعزز أو رفضه وقلب منطقه

ليست مواجهة هذا التحدي باألمر السهل، فتركيز التعويضات على أبناء طائفة معينة وتحميل تكلفتها 
 من خالل الضرائب أو تقليص اإلنفاق أو االستدانة العادية أو تخصيص كلفين ولألجيال القادمةللم

فتح ملف المسؤوليات الفئوية عن وللداخلية كاء الفرقة اذ إللهستغالاُ يسهلهبات وقروض خارجية 
في مجال التعويض عن المتضررين من أبناء االعتماد أما القبول ب و.وما شابه" إعطاء الذرائع للعدوان"
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لمصلحة هذه الطائفة، ال سيما إذا لم تأتي على مساعدات خارجية محددة المصدر الطائفة المستهدفة 
الفرقة ويضعف دور الدولة بدوره قد يعزز ع في هذا االتجاه، ، ال بل الدفتمر بالقنوات الرسمية
  .والشعور بالحاجة إليها

الفردية يسهل هذه النزعات التفتيتية بينما " التعويضات"وال يخفى أن تركيز المقاربة اإلعمارية على 
  .التركيز على استدامة الوظائف االجتماعية واالقتصادية الوطنية يعزز الروابط الوطنية

   االستهدافات الوطنيةمن وجهة ةوفرصبوصفه تحديا  عماراإل

االعتداءات  ولم يزل، حتى عشية اتي االقتصاد اللبناني يعاني مصاعب جدية منذ نهاية التسعيندأب
، وعلى ٢األخيرة، على الرغم من حصوله على بضع جرعات موضعية، كان أبرزها مؤتمر باريس 

شت قطاعات معينة في مراحل معينة، كما حصل خالل سنة الرغم من بعض التقلبات الظرفية، أنع
  . بنتيجة ارتفاع المداخيل النفطية في قطاعي السياحة واإلنشاءات٢٠٠٤

. تواكبه مساعدات خارجية" برنامج إصالحي"، تزايد الكالم حول ضرورة وضع ٢٠٠٤بدءا من سنة 
 الذي لطرح البرنامج" مؤتمر بيروت" حول عقد ٢٠٠٥ منذ االنتخابات النيابية في ربيع البحثوتركز 

ولم بشكل مفصل بل بقي على مستوى العناوين لكن هذا البرنامج لم يظهر إلى النور . يضعه اللبنانيون
  .٢٠٠٦توضع موازنة لعام 

خطة "وأردفها بـ" خطة شاملة الستعماالت األراضي"خالل هذه الفترة، وضع مجلس اإلنماء واإلعمار 
 إلى تين على مدى السنوات األربع القادمة، وأرسل الخط تنفيذيرنامجبل وبمتوسطة األج" إنمائية

  . حيث لم تجر مناقشتهما حتى تاريخهمجلس الوزراء

لمواجهة أعباء عمليات ترد خارجية المساعدات أما اآلن وقد حصل االعتداء اإلسرائيلي وبدأت ال
" الخطة اإلنمائية"و" نامج اإلصالحيالبر: "، فقد أصبح مرجحا أن تندمج العمليات الثالثاإلعمار

من جهة والعتمادها على التنفيذية قطاعيا ومجاليا في سياق واحد، لتداخل حلقاتها " عملية اإلعمار"و
  . من جهة أخرىالموارد االقتصادية والمالية الداخلية والخارجية ذاتها

   للتدمير ولإلعمار، بوصفهما مسارا متكامالتعمقاأكثر قراءة 

 تالقي المواعيد العديدة السابقة للعدوان والتي طال تأجيلها بموعد التدمير وضرورة مواجهته، بنتيجة
  : النظر إلى الصورة اإلجمالية بكليتهاتوجبي

ا من وضعية إلى مسوف تنقلهمركبة االقتصاد والبنية المؤسسية اللبنانية لصدمة كبرى عرض يت
والمساعدات " اإلعمار"تشمل هي بل ومفاعيله مادي والصدمة ال تقتصر على الدمار ال. وضعية أخرى

محو "والتعويض عن األضرار و" إعادة اإلعمار"وال يصح بتاتا اقتصار الهم على . والسياسات المواكبة
فالقول إن العودة إلى الحالة السابقة تمثل الهدف ) كما لو أن محو الوقائع من المستطاع" (آثار العدوان

  .  نظر فاضحالمنشود ينطوي على قصر

 كان يتسم أصال بتشوهات فاضحة وكان محفوفا بمخاطر ا وضعا مثاليا، بلسابقالقائم الوضع لم يكن 
إعادة "و" اإلصالح"والواقع أن مسألتي . ، ضرورته وإلحاحه"اإلصالح"جسيمة، وكان الكالم يدور حول 

سألة واحدة، والمساعدات التي قد تحولتا إلى م) مع ما يعتري كال من التعبيرين من إبهام" (اإلعمار
  .تأتي يجب التعامل معها من ضمن هذه النظرة الواحدة

ال شك أن الدمار وما يستتبع يترجم خسائر للمجموع وخسائر فادحة للبعض ولكن ال يخفى أيضا أن 
 يوفر ، على بشاعته،وال يجب أن يخفى أن الدمار. قطاع البناء واإلنشاءاتفي ثمة مستفيدين، أقله 

صا للتقدم ألنه يرغم على تجديد ما كان ويسمح بتبديل أوضاع ال بد أنها كانت تشتمل على نقاط فر
وثمة أيضا خسائر ومكاسب سياسية ومؤسسية تبرز تحديدا في مجال التحكم بقنوات . ضعف وإعاقة
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 أو التوزيع والتعويض، سواء منها ما يمر عبر قنوات المالية العامة أو ما يبقى ضمن قنوات خاصة
من (وليس من السهل أبدا التأكد من األعباء والمنافع المترتبة على سياسة معينة . دون حكومية

سواء العتبارات اقتصادية أو (لذا يستحسن ). السياسات طبعا السياسة القائمة على عدم اتخاذ إجراءات
 لتعويضات الخاصة في كل ماإيالء العناية للمنافع العامة األساسية وتبديتها على ا) اجتماعية أو سياسية

  .يتخطى الحاجات المباشرة والملحة

عد عنها، سواء لعدم تتبها غالبا ما يمكن لعمليات إعادة اإلعمار أن تقرب من الغاية المنشودة ولكن
وال يخفى أن كل عملية تعويض تمر حكما بمراحل (النجاح في إصابة الهدف المرسوم أو المعلن 

 أو حتى في حاالت إصابته بقدر مقبول) تنساب ومناوراتسن تشكيك واالتخمين مع ما يعتريها م
 فمن يعوض على العاملين في بسبب توسع األضرار إلى حلقات أبعد من تلك التي تظهر للعيان،(

دمر يتم التعويض على أصحابه، وكيف السبيل للتعرف على من خسر أسباب دخله بنتيجة مصنع م
ويجدر أيضا النظر في صالحية . ) الديون وتخلف الزبائن وما إلى ذلكإقفال األسواق وتقطيعها وتراكم

  . الهدف المنشود ومدى تأثره بالدمار

إن تركيز المعالجة على التعويض عن الخسائر التي تطاول مخزون القيم الثابتة يتجاهل حقيقة أن 
يفترض أن نطالق وإنما الدمار يؤدي إلى تعديل نقطة االأن النظام االقتصادي ديناميكي وليس جامدا و

  . لناحية استهدافاتهالمسار التنموييعدل أيضا 

 لتمثيل األبعاد المتعددة للخيارات االقتصادية ٢تم اعتماد بعدين وهذا ما يمثله الرسم المبسط أدناه حيث 
 شكل ، ولتظهير الفارق الكبير بين سياسة تقوم على)اإلنتاج، العمالة، المديونية، تلبية الحاجات، الخ(

ق ا يندرج في سي"للرد اإلعماري"وشكل ديناميكي " إعادة اإلعمار"تلقائي للرد على تأثير الدمار عنوانه 
وتعديل ، بعد أخذ الحاجات الملحة بالحسبان وبعد إعادة النظر بالمسار التنموي المسار التنموي العام

عا والتغيير الناتج  تغيير الدمار طب:وأبرز هذه المتغيرات اثنان. وجهته ووتيرته تحت تأثير المتغيرات
فمسألة التعويضات تولد صدمة مالية ألنها تشكل مناسبة الستقطاب أموال لم يكن من ". المساعدات"عن 

السهل الحصول عليها دون حصول الدمار لكن توافد هذه األموال بسبب الدمار ال يلزم باستخدامها 
  .رض الخيارات االستثمارية بمجملهاللتعويض عن الدمار بل هو في الحقيقة يسرع ف

  

  

الوضعية قبل للدمار

الوضعية بعد الدمار وتلبية الحاجات الملحة
"إعادة اإلعمار"عملية 

"ريالرد اإلعما"عملية 

المسار التنموي مع الدمار

المسار التنموي دون الدمار

الدمار المباشر

الوضعية بعد الدمار تلبية الحاجات الملحة

إعادة النظر بالمسار التنموي
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ليست العودة إلى الوضع السابق دائما ممكنة، وهي طبعا ليست ممكنة فيما خص الخسائر البشرية، وال 
و ليست المقارنة المطلوبة بين وضعية قبل العدوان ووضعية بعده بل هي . هي دائما مفيدة ومرجوة

  .ه حصولمعاالقتصادي العام مسار والالعدوان حصول دون ام قتصادي العاالمسار البين 

والنظرة التكاملية ) بعد-قبل(تجدر اإلشارة إلى الفارق في مقارنة المقاربتين بين النظرة الزمنية للدمار 
  ).المسار(والنظرة الدينامية ) الوضعية(، وبين النظرة الجامدة لالقتصاد )مع-دون(

  معالم التأثر

  ئص الوضع الداخلي السابق للعدوانخصا

 من اختالالت بنيوية لم تكن ،من المعروف أن االقتصاد اللبناني كان يعاني، قبل العدوان اإلسرائيلي
وتعود هذه االختالالت إلى تحويل التدفقات . األوضاع المأزومة للمالية العامة سوى أبرز تجلياتها

 عجز ميزان العمليات الجارية داخلي مما أدى إلى تكريستهالك السالرأسمالية من الخارج لتمويل اال
فنتج عن ذلك تعطل في النمو على الرغم من . وإلى تضخيم الذمم المالية وإلى حرف استخدام الموارد

التي تفوق التزايد الطبيعي (االستثمارات التي وظفت في مرحلة اإلعمار وإلى تفاقم موجات الهجرة 
، وإلى إضعاف )لقوى العاملة، الفتية واألكثر كفاءة منها على وجه التحديدللسكان، ال سيما بالنسبة ل

  .المالية للمؤسسات الخاصة والوضعية القدرات اإلنتاجية

يجب النظر إلى مفاعيل التدمير قياسا على هذه الوضعية وليس بشكل مطلق ألن هذه المفاعيل تختلف 
  .وقدرته على التكيف واالحتمالكثيرا بحسب حساسية النظام االقتصادي واالجتماعي 

  بويب أشكال الدمار ومنهجية تقدير مكوناتهت

  .  الستثمار سلبيياالدمار موازبالمعنى االقتصادي، يمكن اعتبار 

فالمشاريع االستثمارية تستخدم موارد محددة لزيادة كمية أو لتحسين نوعية أو لخفض كلفة إنتاج سلع 
 نوعية أو يزيد كلفة عطلقائمة فيقلص كمية أو يوموارد وجودات بينما الدمار يبدد م. وخدمات محددة

  .إنتاج سلع وخدمات محددة

  :  يتوقف التقويم على عناصر رئيسة ثالثةوفي الحالتين

  ،حجم الموجودات والموارد المصابة .١

  ،مدى تأثر الدفق السنوي للسلع والخدمات المنتجة لناحية الكمية والنوعية والكلفة .٢

  .ي يستمر خاللها تأثر األسواق التطول الفترة .٣

عوضا عن مقارنة " مع الدمار"والوضعية " دون الدمار"يجدر بالتالي إقامة المقارنة بين الوضعية 
 كما لو أن الغاية تختصر بإعادة عقارب الساعة إلى "بعد الدمار"والوضعية " قبل الدمار"الوضعية 
 يصح إذا اعتمد فقط على األسعار السوقية ألن  كما أن تقدير األضرار الناتجة عن الدمار ال.الوراء

على سبيل  (.ع والخدمات تختلف قيمها االجتماعية اختالفا كبيرا عن أسعارها السوقيةلالكثير من الس
المثال، تحتسب الخسائر في مصنع على أساس قيمة المعدات والمواد المدمرة، سواء قيمتها الدفترية أو 

  ). ربة ال تقيم حسابا للقيمة االقتصادية لفرص العمل المفقودةقيمة بدائلها، لكن هذه المقا

وجهة االقتصاد الجزئي التي تقارب الدمار :  النظر إلى الدمار من وجهتينتوجبهذا األساس، يعلى 
من خالل مكوناته، ووجهة االقتصاد الكلي التي تقاربه من وجهة محصلة تأثيره اإلجمالي على 

  ).تصاد المناطقيأو االق(االقتصاد الوطني 
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ببسيط  .األضرار المباشرة واألضرار غير المباشرةبين تحديدا من الوجهة الجزئية يجدر التمييز و
تقلص مخزون األصول المتاحة وهي ) ومادية بشرية(تتضمن األضرار تدميرا ألصول العبارة، 

وهي ) نها وغير السلعيالسلعي م(األضرار المباشرة، وتقليصا للدفق الالحق إلنتاج السلع والخدمات 
  .الخسائر غير المباشرة

  المباشرة أشكال التدمير
يد ( يمثل عوامل إنتاج  هذه األصولبعض. مخزون األصول المتاحةالتدمير المباشر يعني تقليصا ل

بعضها اآلخر مواد يمثل بينما ) عاملة وطنية أو أجنبية أو شباب أو معدات ومؤسسات وبنى تحتية
ومنها المساكن الرئيسة والثانوية التي تعتبر اصطالحا ( عابرة أو معمرة الكيةاستهمواد وسيطة و
  .وال فرق هنا بين أن تكون هذه األصول مملوكة بشكل خاص أو أن تكون أصوال عامة). استثمارات

  يجدر التوقف بشكل خاص 
   التي يصعب تكميمها بالمالعند الخسائر البشرية 
  وعند المساكن الرئيسة 
  ى التحتية العامةوعند البن 

من وجهة النظر االقتصادية واالجتماعية، ال يجوز اعتماد القيم السوقية لألصول المختلفة للتعبير عن 
  .قيمها الفعلية

  
  :األضرار الماديةتشمل 

  العامةاإلنتاجية والتجهيزات المنشآت  
عدات منشآت زراعية، مواشي، معدات نقل، م(الخاصة اإلنتاجية الرأسمال والتجهيزات  

  )صناعية، الخ
 المنتجة محليا والمستوردة ،مخزون المواد األولية والمصنعة 
  ...)سيارات، أثاث،  (مخزون المواد االستهالكية المعمرة 

  
  :وتشمل األضرار البيئية

  تلوث الشاطئ واألرض بالمشتقات النفطية 
  الحرائق 
  آثار المواد السامة والمتفجرة التي استخدمها العدو 
   وما يواكبها من مواد سامة ومضرةكتل األنقاض 

  
  األضرار البشريةوتشمل 

ومنها ما يخشى أن تخلفه من آثار مدمرة األسلحة المحظورة  (الوفيات واإلصابات واإلعاقات 
  )دوليا التي يتردد أن العدو اإلسرائيلي قد استخدمها في عدوانه

 وقد تكون في حالة لبنان أكبر مكونات الخسارة ال سيما أخذا )الظرفية والدائمة(الهجرة  
 باالعتبار لمفاعيلها غير المباشرة

  غير المباشرةأشكال التدمير 

  .إن تقدير األضرار االقتصادية غير المباشرة يكتسب أهمية قصوى ويتطلب جهدا كبيرا

  .دةفتقلص الدخل ال يتعلق بالضرورة بالدمار بل يمر من خالل قنوات عدي
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. ثمة أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية رئيسة يتوجب قياس األوضاع ووقع اإلجراءات وفقا لكل منها
وثمة فئات رئيسة من المؤثرات لعمليات الدمار ولعمليات اإلعمار يتوجب أيضا تقدير وقع كل منها 

  : أهم مؤثرات الدمار. على كل قطاع من القطاعات االقتصادية

  زونالخسائر في المخ 
  الخسائر في وسائل اإلنتاج 
  الخسائر في اليد العاملة 
 الخسائر في األسواق 

  :، يمكن اإلشارة إلى بعض أوجهها)وهي األكثر تفشيا(فيما خص الخسائر المتعلقة باألسواق 

 تقلص الطلب الداخلي بسبب خسائر في اإلنتاج تحصل  
  والغزوف عن االستهالكتراجع الدخلبسبب أما  •
 مكانيات العمل وإما لتعطل إ •
 وإما النقطاع المواصالت وارتفاع كلفة النقل  •
 ...وإما لتراجع طلب مؤسسات صناعية على مواد تدخل في إنتاجها •

 وقد تعود أيضا لتراجع الطلب الخارجي 
 تصديرا للسلع والخدمات  •
  أو استقطابا للسائحين •

قيم أصول معينة، وهذه تترجم فقدانا لسيولة أو تراجعا لخسائر في األسواق المالية وثمة  
وال يجوز . الخسائر تؤثر على سلوك األسر وعلى األوضاع االئتمانية لألسر وللمؤسسات

على مستويات والقلق األمني والسياسي استدامة العنف العسكري إغفال ما قد يترتب على 
  .المخاطر المالية

  

، علما أن "األعمال العدائية"نتهاء  التي تعبر عن الحالة فور انورد فيما يلي بعض المؤشرات األولية
بعضها إلى مزيد باستتباب األمن كفيل بتصحيح بعضها بينما استمرار العنف بأشكال أو بأخرى قد يدفع 

  :من التدهور

وارتفعت % ٤٠بنسبة تقارب  ةخالل أسابيع االعتداء األربعتراجعت قيمة الشكات المتداولة  
  . مجمل قيمة الشكات من%٥إلى % ٢نسبة الشكات المرتجعة من 

ات لدى المصارف  من األجور الموطنة من قبل كبريات المؤسس%٢٠تم توقيف دفع حوالي  
  .في نهاية شهر تموز

  .توقف بشكل كلي عمل الصيادين وتعطلت مواسم زراعية حساسة بسبب انقطاع األسواق 
  .عمدت شركات عدة إلى صرف موظفيها 
مطاعم، فنادق، تأجير (ة بالسياح خسائر كبيرة سجلت مؤسسات عاملة في القطاعات المتصل 

 )سيارات
 من الدوالرات مبالغ كبيرةتحويل الليرات إلى العمالت األجنبية وتم  مبالغ كبيرة منتم تحويل  

  .إلى الخارج

  

بناء على التجارب العالمية، يمكن استخالص المعالم التالية بوصفها مرجحة الحصول في حاالت 
  :الدمار الواسع

  ر أوضاع السكن ونوعية الخدمات الصحية والتعليمية،تقهق 
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  حصول تراجع حاد ظرفيا في دخل الفئات األكثر فقرا وازدياد معدالت البطالة والهجرة بينها 
  تعطل مؤقت في خدمات الطاقة والمواصالت 
  نقص ظرفي في تموين المؤسسات الصناعية 
لى استيعاب الصدمة بمعزل قدرة أكبر للمؤسسات الصغرى ولموردي الخدمات الشخصية ع 

  عن حجم األضرار المباشرة التي تطالهم
استدامة وتعمق المصاعب التي تطاول العمالة واإلنتاج في المؤسسات األكثر حداثة وفي  

  القطاعات الصناعية قياسا على الزراعة والخدمات
  تحول جزء غير يسير من العمالة نحو قطاع التشييد وروافده 
 زيادة للوارداتتقلص في الصادرات و 

   والخارجيةالمؤسسيةومفاعيله التدمير توزع أعباء 

تؤدي المديونية إلى نقل األعباء من المتضرر المباشر إلى متضررين آخرين وذلك بحسب آليات 
  .التعامل مع المديونية، وهذا ما يحصل عموما مع سائر العقود التجارية أو عقود العمل

   ال يجوز أن تغيب عن البال فادحة مؤسسيةاأضرارإن للتدمير 

  المالية العامة 
  التكاليف المالية 
  الخاصةوضعية المؤسسات 

وكل من هذه المفاعيل يستوجب متابعة وعناية خاصتين بالنظر إلى آثارها على صعيدي األوضاع 
 .أو العدالة االجتماعية وتوزيع األعباء والمكاسب) بين دائنة ومدينة(االقتصادية للمؤسسات واألسر 

  وجهة الرد

  المقاربة من وجهة االقتصاد الكلي

الخسائر المباشرة وغير المباشرة ال يصح جمع الخسائر التي تقدر بنتيجة المقاربة االقتصادية الكلية مع 
ويجدر النظر إلى المقاربتين على أساس أن كال منهما تكمل . التي تؤول إليها التقديرات الجزئية

  .األخرى

ليست تلك قسم األكبر من الخسائر التي تنجم عن الدمار كلية تظهر بوضوح أن المقاربة اليبقى أن ال
  :الخسائر المباشرة في مخزون القيم الثابتة بل هي الخسائر غير المباشرة التي تتراكم مفاعيلها لتظهر

) معدات وعمالة(، ينجم عن تراجع القدرات المادية خفضا لمعدالت النمو العامة والقطاعية 
 على الرغم من للمؤسسات،) تعطل األسواق الداخلية والخارجية(والتسويقية ) ديون(ة والمالي

  ازدياد النشاط في قطاع البناء واإلنشاءات،
بسبب خسارة الموارد السياحية، والحاجة إلى استيراد (تراجعا لميزان التبادل الخارجي  

انحسار الصادرات من السلع و - الذي تضاعفه التعويضات الفورية–المعدات والمواد المعمرة 
  ،)والخدمات

 وارتفاع النفقاتالضريبية بنتيجة تراجع اإليرادات (زيادة للمديونية العامة وللعجوزات العامة  
 وميل معدالت خسائر المؤسسات العامةتراكم والعامة لمواجهة حاجات اإلعمار والتعويض 

  ) للقطاعين الخاص والعامالفوائد إلى االرتفاع بنتيجة تقهقر المرتبة االئتمانية

  .ينعكس هذا كله انخفاضا في كمية ونوعية الخدمات األساسية وفي مستويات الدخل وفي فرص العملو
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أن هذه الوضعيات تختلف ليست وحيدة بل " بعد الدمار"يجدر التذكير بأن الوضعية االقتصادية 
  ".د على الدمارالر"وفي هذا المجال تتحدد توجهات . باختالف السياسات المعتمدة

  خصائص المحيط المؤثرة في الدمار واإلعمار 

ال شك أن اللبنانيين تفاجأوا منذ األيام األولى للعدوان بحجم عمليات اإلجالء التي عمدت إليها مختلف 
 والتي طاولت، إلى جانب العمال السوريين والعرب الذين غادرت السفارات والمؤسسات الدولية

  .واد األعظم من العمالة اآلسيوية وقوافل من اللبنانيين حاملي الجنسيات المتعددةغالبيتهم العظمى، الس

ترد، سواء بشكل ودائع في المصرف التي بدأت روض المساعدات عوهم دون شك قد اطلعوا على 
 وعلى )ما زال دفعها ينتظر تحديد وسائل استيعابها وإنفاقها(أو بشكل هبات ) هاعتم دف(المركزي 
  .ؤتمرات للمساعدةالدعوة لم

ولعل السمة األكثر بروزا للنظام االقتصادي واالجتماعي اللبناني حساسيته الفائقة للمتغيرات وحدة 
ظاهريا أن لبنان قادر على استيعاب مفاعيل الدمار بسرعة قد ينجم عن هذه السمة . تفاعله مع الخارج

نزيف الهجرة من أبنائه ومن تدمير تبدو مدهشة ولكن ينجم عن ذلك أيضا أن لبنان يدفع من توسع 
  .موارده الطبيعية واالقتصادية أثمانا تهدد استمرار المجتمع برمته

   .ا إلى حد بعيد مفتوحانظاميتوجب النظر بالتالي إلى االقتصاد اللبناني بوصفه 

  غاياته  :اإلعمار

  : ها وهو بينمسؤولياتالذي تواجهه الدولة يطاول تحديد الخيار األساس 

   ،للمخزون ةجامدمقاربة مادية في عويض عن خسائر الت .١

  أوال وتحسينها ثانيا)والعملوالرعاية المأوى (األسر والمؤسسات توفير شروط استمرار حياة  .٢
  .في مقاربة دينامية للتدفقات

من الواضح أن المطلوب، على ضوء التجارب السابقة وبالنظر إلى الخصوصيات االقتصادية 
يصدر من مطالبات في سية اللبنانية، اعتماد الخيار الثاني، على الرغم مما سوف واالجتماعية والسيا

  .االتجاه األول

  أبرز إجراءاته: اإلعمار

  :ين لإلعمار، كل منهما يتصل بوظيفة من وظائف الدولةين رئيسانعنويمكن وضع 

المصابين وهي تشمل رفع األنقاض وإيواء المشردين ومعالجة والترميمية  ةياإلغاثالوظيفة  
 وترميم التجهيزات العامة األساسية والحيوية وما إلى ذلك

حيث تتدخل الدولة لتؤطر النشاط االقتصادي والحركية التنظيمية  ووصائيةالوظيفة ال 
تُعتبر أكثر قدرة من األطراف الخاصة والفئات المجتمعية على تلمس االجتماعية بالقدر الذي 

 .الصالح العام

أن تأتي تدخالت الدولة متصلة بالهدفين المذكورين أعاله، مع التذكير، في مواجهة من األهمية بمكان 
االعتراضات المتوقعة من قبل المطالبين بالتركيز على التعويضات الشخصية، أنه من األفضل أن ينال 

عطاءات معممة من ليس بالضرورة في أشد الحاجة إليها من أن يحرم من عطاءات مشروعة من 
  .يستحقها
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  :، تندرج اإلجراءات الرئيسة التالية والتنظيميةالوظيفة الوصائيةتحت عنوان 

توسعة الخدمات العامة ورفع ، نقترح إحداث نقلة نوعية في مجال الرعاية االجتماعية فيما خص -١
  :توفير الحقوق األساسية في مجاالت ثالثةب، وذلك نوعيتها

  تعميم التغطية الصحية لكافة المواطنين 
  ر الرعاية االجتماعية للمعاقين والمسنين ولألسر الفاقدة لمعيلها وفقا لمعايير عامة محددةتوفي 
 من خالل تعاقد الدولة مع المؤسسات التعليمية الخاصة لناحية تطبيق مجانية التعليم األساسي 

 مضامين التعليم ومناهجه ولناحية كلفته وتحملها تكاليف تعليم التالميذ حتى نهاية المرحلة
التكميلية، مع الحرص، على استيعابهم جميعا وعلى انتداب فائض معلمي التعليم الرسمي إلى 

  .المدارس الخاصة، وفق الحاجة، كجزء من البدالت التي تؤديها الدولة لهذه المدارس

  .على أن يتم استخدام جزء من الهبات الوافدة لدعم هذه التغطية خالل السنوات األولى

  :فر النتائج التاليةإن هذا التوجه يو

  يرسي مبدأ التكافل االجتماعي ويشيع الشعور لدى اللبنانيين بالطمأنينة إلى مستقبلهم، 
يدمج المؤسسات الصحية واالجتماعية والتعليمية الخاصة، على اختالف انتماءاتها وتالوينها  

  ،الطائفية في مشروع وطني جمع ويخفف أعباءها
االشتراكات المفروضة على األجراء للصناديق الضامنة يخفض كلفة العمل بنتيجة إلغاء  

  .المختلفة

  

، تأسيس صندوق دعم للمؤسسات االقتصادية ولألسر وظيفته العمالة والدخل والبناء فيما خص -٢
العمل مع المصارف التجارية والمتخصصة ومن خاللها، وتحت رقابة مصرف لبنان، لدعم فوائد 

يلة األجل إلعادة تجهيز المؤسسات ولتوفير القروض اإلسكانية القروض ولتوفير التسهيالت الطو
 ويجدر في هذا السياق إعادة .ولتالفي حاالت التصفية واإلفالسات، ومواكبة ذلك بالتشريعات المناسبة

النظر في شروط وفود العمالة األجنبية وتشجيع التدريب المهني المتصل بأعمال اإلعمار وبتشغيل 
  .واجهة مخاطر توسع البطالة والهجرةالخدمات العامة، لم

  

، ال بد من التذكير أوال أن المقصود هو إيواء األسر التي فقدت مسكنها الرئيسي السكنفيما خص  -٣
والخطوة األولى الملحة في هذا المجال هي إحصاء هذه . والتي ليست قادرة على ترميمه بشكل سريع

  وسوف يظهر فورا . )وليس إحصاء األضرار في كافة األبنية(األسر 

  .أن غالبية هذه المساكن تقع في مناطق مدينية 
حيث يكفي توافر األموال لترميم أو لبناء فئة : ن من المساكنيكبيرتوأن بين المساكن فئتين  

) وهي الحالة الشائعة في المناطق الريفية(لوقوعه بشكل مستقل على أمالك األسرة المسكن 
ملكيات مشتركة، إيجار ودمار  (وصيغ قانونية مالئمةة حيث يتوجب وضع آليات خاصفئة و

  ....)فادح، مؤسسات حزبية، مخالفات، 

وفقا لما (يمكن صرف مساعدة فورية لألسر تستخدم لدعم حصولها على قروض إسكانية ميسرة 
توفير بدل إيجار شهري مقطوع وفيما خص الفئة الثانية نقترح، لمواجهة المرحلة االنتقالية، . )سبق

لألسر التي فقدت مسكنها الرئيسي وتوفير مساعدة فورية محددة لتأثيث المسكن، وإقامة مراقبة دقيقة 
 يحول دون اتجاريمبرر غير تمنع (لتجاوب األسواق ولقمع أي تعد محتمل سواء في المرحلة األولى 

وهذا يتم من خالل دخول ، )عدم اإلخالء (أو في نهاية المرحلة االنتقالية المحددة لهذا اإلجراء) التأجير
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الدولة طرفا ثالثا في عقود اإليجار لضمان حسن تطبيقها وال سيما لناحية إخالء المأجور عند انتهاء 
  .مهلة العقد

  

إسراع الدولة والبلديات في إعادة النظر بالمخططات ، التجهيزات العامة والعمران فيما خص -٤
في العاصمة وفي المناطق المدينية والريفية ) المحليةالمركزية و(التوجيهية وفي التجهيزات العامة 

األكثر تضررا لإلفادة من األضرار الحاصلة لجهة رفع مستويات العمران والتجهيز وتأهيلها وفقا 
للتوجهات الملحوظة في الخطة الشاملة الستخدامات األراضي وفي الخطة اإلنمائية، والقيام بعمليات 

ة حل المخالفات السابقة واألوضاع القانونية التي تحول دون إعادة بنائها الترتيب العقاري الالزمة لجه
 وتجدر اإلشارة في هذا المجال إلى أنه، كلما تم االقتصاد في التعويضات، ).تشابك الملكيات العقارية(

كلما أمكن اإلسراع في إطالق ورش التجهيزات العامة وكلما أمكن توفير صيانة التجهيزات القائمة 
  .غيلها وفقا للمعايير المطلوبةوتش

  وسائله: اإلعمار

  :ة أساسية اقتصاديائلمسعلى ، يجب أن يجيب تعويض التفكير بأين إ

فيكون التعويض نقديا ويترك للمستفيد اختيار وجهة اإلنفاق وفقا لما يراه (هل تعطى أموال  
لخيار إال بين فيكون التعويض عينيا وال يترك للمستفيد ا (أو تورد خدمات وسلع) أجدى

 ويتوقف الجواب هنا على تقدير الدولة الوصائي وعلى درجة تالقي ؟)استهالكها وبيعها
حية الحصة النهائية من الموارد التي تصب الرغبات الخاصة مع مصلحة االقتصاد العامة لنا
  .في االستثمار مقابل الحصة التي تذهب لالستهالك

 من القطاع الخاص؟ م الدولة بإنتاجها أو تشتريهافي مجال توريد الخدمات والسلع، هل تقو 
وهنا أيضا تطرح بحدة مسائل تتعلق بالهدر وآليات ضبطه، وتطرح أيضا مسألة إدارة الموارد 
 . المتاحة، والخشية في هذا السياق أال يحصل فائض في إنتاج أو استيراد سلع وخدمات معينة

  :سياسية واجتماعية أساسية ائلمسعلى  تعويض، ويجب أيضا أن يجيب التفكير بأي

هل يعتمد التعويض على تراتبية حاجات األسر والمؤسسات أو على تقدير حجم الخسائر  
علما أن المقاربة األولى تمر بتحديد معايير شاملة بينما تمر الثانية بآليات تخمين . وقيمها

  . واألفضلية يجب أن تذهب للخيار األول.وتقدير إفرادية

، والمؤسسات األحزابوالمسماة أهلية، يفة الدولة في مقابل وظائف الجمعيات كيف تتحدد وظ 
عمل المؤسسات الطائفية واإلحسانية؟ وهل تكون مسؤولية الدولة شاملة وهي تتولى تأطير 

غايات ظرفية تخدم مؤسسات أو تعزز نشأ ؟ وهل تُ أم أنها تكتفي بأدوار رديفة،األهلية
ات العامة األساسية وعلى الوزارات القطاعية وعلى البلديات؟ وموضعية أو يعتمد على المؤسس

 وخدمته تمر بتدعيم من األكيد أن ترميم موقع الدولة وإعادة شرعيتها هدف وطني حاسم وملح
  .المؤسسات العامة ذات الصفات الشاملة والدائمة
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