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الفرص املتاحة وحدود القدرة الفعلية على حتقيقها
مقدمة :مؤمتر باريس ( )4وظاهرة تع ّدد املؤمترات
انعقــدت بــن آذار/مــارس  2018ونيســان/أبريل  2018ثالثــة مؤمت ـرات دوليــة يف رومــا
وباريــس وبروكســل ،اندرجــت أعماهلــا  -وخباصــة يف مؤمتــري باريــس ورومــا  -ضمــن هــدف
اس ـراتيجي معلــن يرمــي إىل محايــة االســتقرار السياســي واالقتصــادي للبنــان .ومــن حيــث
املبــدأ ،ميكــن اعتبــار تعـ ّدد املؤمتـرات أمـراً إجيابيـاً يف ذاتــه طاملــا أهنــا تنعقــد حتــت شــعار دعــم
عمــا إذا كان الوجــه اآلخــر لتعـ ّدد املؤمتـرات
لبنــان .لكــن هــذه الظاهــرة ال تعفــي مــن التســاؤل ّ
ينطــوي أيضـاً علــى معضلــة تارخييــة تعكــس حاجــة البلــد الدائمــة إىل «بدائــل مــن اخلــارج»
ملســاعدته علــى إدارة شــؤونه ،خصوصـاًكلّمــا تعلّــق األمــر بســبل مواجهــة حت ّديــات اقتصاديــة
أو سياســية كــرى ،مثــل إدارة التوازنــات بــن الطوائــف أو التصــدي ألزمــة العجــز والديــن
العــام ،أو تقريــر موقــع لبنــان حيــال أزمــات املنطقــة وتداعياهتــا .وقــد س ـلّط اجتمــاع رومــا
الــوزاري الضــوء (آذار  )2018علــى قضايــا أمنيــة وسياســية تتعلّــق بدعــم ســيادة لبنــان وقـواه
املس ـلّحة وتشــجيعه علــى اســتكمال بلــورة اس ـراتيجيته الدفاعيــة وتطبيــق سياســة «النــأي
بالنفــس» إزاء الصراعــات اإلقليميــة ،عم ـاً بق ـرارات جملــس األمــن ذات الصلــة .1وانعقــد
توزعهــا
مؤمتــر بروكســل (نيســان/أبريل  )2018هبــدف مجــع حنــو  9مليــارات دوالر كــي ّ
األمــم املتحــدة علــى النازحــن داخــل ســوريا والالجئــن الســوريني يف دول اجلـوار ،خصوصـاً
لبنــان ،أمكــن تأمــن  4.4مليــار دوالر منهــا (نصفهــا تقريبـاً مــن فرنســا وأملانيــا) .أمــا موضــوع
البحــث يف هــذه الورقــة أي مؤمتــر «باريــس ( »4أو «ســيدر» )1الــذي عُقــد يف  6نيســان/
امليســرة
أبريــل  ،2018فقــد احنصــرت أعمالــه يف موضــوع أساســي واحــد :توفــر القــروض ّ
للبنــان لتمويــل برنامــج اســتثماري يرمــي إىل تأهيــل وتطويــر شــبكات املرافــق العامــة والبــى
التحتيــة املتقادمــة.
تضمنــت وثائــق مؤمتــر باريــس (« – 2)4التقريــر النهائــي» ،و»رؤيــة احلكومــة للتثبيــت
 1القررارت 1559عام  2004و 1680عام  2006و 1701عام .2006
2 Government of Lebanon: Capital Investment Program, Final Report, March 2018 – Vision for
Stabilization, Growth and Employment – List of Projects – Potential PPP Infrastructure Projects.
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االقتصــادي والنمــو والتشــغيل» ،و»الئحــة املشــاريع» ،و»املشــاريع املقرتحــة للخصخصــة»
كل منهــا
 برناجم ـاً اســتثمارياً ميت ـ ّد علــى  12ســنةّ ،موزعــة علــى ثــاث مراحــل يتكـ ّـون ّ
مــن  4ســنوات ،وتبلــغ تكاليفــه االمجاليــة  17,3مليــار دوالر أمريكــي يف املرحلتــن األوىل
والثانيــة ( ،)2025 – 2018بينمــا حلــظ حنــو  5,7مليــار دوالر للمرحلــة الثالثــة ،مــا يرفــع
ـوزع تكاليــف املرحلتــن
القيمــة اإلمجاليــة للربنامــج إىل  23مليــاراً .وتشــر هــذه الوثائــق إىل تـ ّ
األوليتــن بنســبة  %33لقطــاع النقــل و %21لقطــاع الكهربــاء و %18لقطــاع امليــاه والصــرف
ّ
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مشــروطة بضمانــات والتزامــات يصــل جمموعهــا إىل حنــو 11مليــار دوالر ،3اقتصــر عنصــر
اهلبة فيها على  .4%,75وما ساهم يف تعجيل انعقاد هذا املؤمتر عامالن أساسيان :األول
املؤشـرات
داخلــي يتعلّــق بانعــدام اخليــارات االقتصاديــة املتاحــة أمــام لبنــان بعــد وصــول معظــم ّ
االقتصاديــة واملاليــة اىل خطوطهــا احلمـراء؛ والثــاين خارجــي يرتبــط بتزايــد املخــاوف األوروبيــة
أي اهنيــار اقتصــادي يف لبنــان إىل موجــات جديــدة مــن
(وخباصــة الفرنســية) مــن أن يـ ّ
ـؤدي ّ
النــزوح الســوري (وغــر الســوري؟) يف اجتــاه القــارة العجــوز.
تتضمن هذه الورقة مثانية حماور أساسية:
ّ
املؤش ـرات املاكــرو -اقتصاديــة يف لبنــان عشــية انعقــاد
احملــور األول :يســتعرض وحيلّــل أهــم ّ
املؤمتــر؛
احملــور الثــاين :يناقــش توصيــف الوثائــق احلكوميــة املق ّدمــة إىل املؤمتــر :رؤيــة إمنائيــة؟ خطّــة
اقتصاديــة؟ برنامــج اســتثماري...؟
احملــور الثالــث :يبحــث فيمــا إذا كانــت للربنامــج االســتثماري – مســبقا  -اســتهدافات
قطاعيــة حم ـ ّددة؛
احملور الرابع :يرصد تداعيات تنفيذ الربنامج على أوضاع املالية العامة يف البالد؛
احملــور اخلامــس :يتنــاول أبعــاد الربــط بــن الربنامــج االســتثماري وتطبيــق قانــون الشـراكة بــن
القطاعــن العــام واخلــاص؛
 3بعض هذه املبالغ أعيد جتميعها من قروض سابقة غري من ّفذة ،ال سيما ما يتعلّق منها بقروض غري من ّفذة من البنك الدويل (حنو  1,1مليار دوالر)
 4ق ّدرت نسبة اهلبة يف مؤمتر باريس ( )3بنحو .%30
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احملور السادس :يستقرئ تبعات تنفيذ الربنامج على أداء سوق العمل احمللية؛
احملــور الســابع :يبحــث يف القــدرة االســتيعابية للســلطات العامــة ومؤسســاهتا علــى تنفيــذ
الربنامــج؛
احملــور الثامــن :يبحــث يف تداعيــات نتائــج االنتخابــات النيابيــة األخــرة علــى فــرص تنفيــذ
الربنامــج؛
وختتتم الورقة خبالصة حول خيارات مستقبلية بديلة.
 - 1طور جديد من تفاقم مؤ ّشرات األزمة االقتصادية:
يواجــه لبنــان راهن ـاً تزامــن أزمــات متداخلــة علــى الصعيــد املاكــرو -اقتصــادي .فمع ـ ّدالت
النمــو االقتصــادي الــي تراوحــت بــن  %8.5و %9ســنوياً بــن عــام  2007وعــام ،2010
اخنفضــت اىل مــا بــن  %1و %1،5وســطياً منــذ عــام  ،2011مــع صعوبــة بــل اســتحالة
إحــداث خــرق إجيــايب يف توقعــات النمــو مســتقبالً ،إذا اســتمرت االجتاهــات الراهنــة قائمــة.
وبالتزامــن مــع هــذا الرتاجــع ،تعـ ّـززت العجــوزات يف احلســابات اخلارجيــة بــدءا مــن العجــز
التجــاري ذي الطابــع البنيــوي املزمــن والــذي ال تغطــي الصــادرات مبوجبــه أكثــر مــن %15
من املســتوردات ،مروراً بالعجز الرتاكمي يف ميزان املدفوعات للســنة الســابعة على التوايل،5
وانتهــاءاً بالعجــز املرتفــع يف احلســاب اجلــاري الــذي ق ـ ّدر عــام  2017بنحــو  %24مــن
الناتــج احمللــي اإلمجــايل .وتنــذر هــذه املؤشـرات الكلّيــة بتســارع ارتفــاع نســبة الديــن العــام مــن
مســتواه البالــغ راهن ـاً أكثــر مــن  %150مــن الناتــج احمللــي االمجــايل إىل مســتويات قياســية
تصعــب الســيطرة عليهــا ،مــا دفــع صنــدوق النقــد الــدويل 6ومؤسســات تصنيــف املخاطــر
الســيادية إىل التحذيــر املتكــرر مــن املخاطــر احملدقــة باالســتقرار املــايل والنقــدي يف البلــد.
فالدولــة اللبنانيــة أصبحــت الزبــون األساســي للقطــاع املصــريف ،مــع بلــوغ ديــون املصــارف
علــى الدولــة ومصــرف لبنــان حنــو  %65مــن ميزانيــة املصــارف ،مــا حي ـ ّد مــن قــدرة القطــاع
 5ع ّدل مصرف لبنان طريقة احتســاب ميزان املدفوعات إلخفاء العجز املتواصل منذ عام  ،2011إذ عمد منذ تشـرين الثاين/نوفمرب املاضي إىل إدخال ســندات دين
ـجل فائضـاً تقنيـاً مؤقّتـاً يف أوائــل عــام
اجلمهوريــة اللبنانيــة املُصـ ّدرة بعمــات أجنبيــة ضمــن صــايف موجوداتــه اخلارجيــة ،خالفـاً للمنهجيــة املتبعــة عامليـاً .وكان هــذا امليـزان قــد سـ ّ
للهندســات املاليــة الــي جلــأ اليهــا مصــرف لبنــان عامــي  2016و ،2017ولكــن هــذا الفائــض عــاد فانقلــب عجـزاً بقيمــة  208.3مليــون دوالر يف هنايــة
 ،2017نتيجــة
حزيران /يونيو  .2018للمزيد من التفصيل حول الوضعية الفعلية مليزان املدفوعات ،راجع دراســة حممد زبيب ،ملحق رأس املال – جريدة األخبار – .2018/8/13
 6راجع التقريرين التمهيديني (املادة الرابع) الصادرين عن صندوق النقد الدويل يف  12شباط/فرباير  2018و 21حزيران/يونيو .2018
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املصــريف علــى متويــل االقتصــاد اخلــاص .إضافــة إىل ذلــك ،ســيكون مصــرف لبنــان مطالب ـاً
بتوفــر  4مليــارات دوالر خــال عــام  ،2018لتغطيــة كلفــة الفوائــد علــى ديونــه بالــدوالر
مرشــحة لالرتفــاع نظـراً ملضـ ّـي مصــرف لبنــان قدمـاً يف
فقــط ،علمـاً أن هــذه الكلفــة الســنوية ّ
7
زيــادة اســتدانته بالــدوالر ولإلجتــاه الصاعــد يف نســبة الفائــدة علــى الــدوالر عاملي ـاً.
أقرهتــا احلكومــة يف كنــف العهــد الرئاســي اجلديــد بــدءا مــن عــام
8وبالرغــم مــن اإلجـراءات الــي ّ
معوقــات بنيويــة متوارثــة.
 ،2016فــان معـ ّدالت النمــو مل تسـ 9ـتعد مســارها الصاعــد نتيجــة ّ
فالنمــوذج االقتصــادي الريعــي الســائد منــذ أوائــل التســعينيات ،حصــر رهانــه األساســي
يف حم ّدديــن تقليديــن للنمــو :األول ،تشــجيع االســتهالك العــام واخلــاص املمـ ّـول أساس ـاً
مــن اإلي ـرادات العامــة ومداخيــل العمــل والتحويــات والقــروض املصرفيــة الــي اعتمــدت
عليهــا الدولــة واألســر لاليفــاء باحتياجاهتــا االســتهالكية؛ والثــاين ،تســهيل االســتثمار
للمطوريــن
اخلــاص يف قطــاع البنــاء والفــورات العقاريــة وتعظيمــه ،مــن خــال متويــل املصــارف ّ
العقاريــن وملبيــع املســاكن املدعومــة جزئيـاً (عــر مصــرف لبنــان) ،فضـاً عــن جــزء أساســي
مــن االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة والتحويــات الوافــدة مــن اخلــارج .أمــا حم ـ ّددات النمــو
األخــرى ،كاالســتثمار العــام يف البــى التحتيــة واالســتثمار اخلــاص يف نشــاطات تصديــر
الســلع واخلدمــات ويف اقتصــاد التقانــة واملعرفــة ،فقــد بقيــت اىل حـ ّد كبــر شــديدة التواضــع.
ومــن الواضــح أن آليــات النمــوذج الســائد الــي بقيــت تعمــل بانتظــام نســي حــى أواخــر
العقــد األول مــن األلفيــةّ ،اتهــت بــدءا مــن عــام  2011حنــو التعطّــل بفعــل تطــورات داخليــة
وإقليمية عاصفة ،أمهّها الفراغ الرئاســي والتشـريعي واحلكومي ،واخللل يف إدارة الشــأن العام
االقتصــادي مــن قبــل الرتكيبــة احلاكمــة ،وتداعيــات «الربيــع العــريب» علــى االقتصــاد اللبنــاين،
خصوص ـاً جلهــة «املقاطعــة» االقتصاديــة اخلليجيــة للبنــان واحلــرب الســورية ومــا جنــم عنهــا
مــن تدفــق للنازحــن الســوريني اىل لبنــان (ودول اجل ـوار) .وارتباط ـاً هبــذه الوقائــع ،تباطــأت
أي صمــام األمــان األساســي
بشــكل ملفــت معـ ّدالت منــو ودائــع القطــاع املصــريف اللبنــاينّ ،
الــذي كان يســمح للمصــارف باالســتمرار يف متويــل عجــز الدولــة املتزايــد ويســاهم يف احلـ ّد
مــن العجــوزات يف احلســابات اخلارجيــة .ومــع عــدم قــدرة (ورمبــا عــدم رغبــة؟) التشــكيالت
 7حــول تفاصيــل األزمــة املاليــة عشــية انعقــاد مؤمتــر باريــس ( ،)4متكــن مراجعــة دراســة الدكتــور توفيــق كســبار« :األزمــة املاليــة يف لبنــان» ،بيــت املســتقبل ومؤسســة كونـراد
أدينــاور ،آب/أغســطس .2017
 8مــن ضمنهــا إصــدار موازنــي عــام  2017وعــام  2018بعــد انقطــاع دام أكثــر مــن  12عامـاً ،وإقـرار سلســلة الرتــب والرواتــب ملوظفــي القطــاع العــام ســنة  ،2017مث
إقـرار قانــون االنتخابــات النيابيــة يف العــام نفســه وإجـراء العمليــة االنتخابيــة عــام .2018
 9مل يعــد اســتخدام تعبــر «النمــوذج االقتصــادي الريعــي» حمصــوراً علــى عــدد مــن االقتصاديــن فقــط ،بــل تكـّـرر اســتخدامه أيضـاً مــن قبــل رئيــس اجلمهوريــة يف مناســبات
رمسيــة عـ ّدة.
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اللبنانيــة احلاكمــة علــى إرســاء القاعــدة إلصــاح حقيقــي ومســتدام ،مل يعــد مــن ســبيل –
كالعــادة  -ســوى البحــث عــن بــدل عــن ضائــع عــر اللجــوء جم ـ ّدداً إىل طلــب العــون مــن
«األســرة الدوليــة» ،فــكان أن انعقــدت املؤمتـرات املذكــورة أعــاه اســتكماالً ملــا ســبقها مــن
مؤمت ـرات دوليــة.
جمرد «إعالن نوايا»؟
 - 2وثائق املؤمتر :خطة إمنائية شاملة؟ برنامج استثماري؟ أو ّ
لقــد وجــد الطــرف اللبنــاين ،علــى هامــش املؤمت ـرات الدوريــة املنعقــدة يف بروكســل بشــأن
موضــوع الالجئــن الســوريني (عامــي  2016و ،)2017أن التعامــل مــع تفاعــات مســألة
املرشــحة لالســتمرار فــرة طويلــة ،بــات يســتلزم أكثــر مــن جمـ ّـرد طلــب
النازحــن الســوريني ّ
امللحــة ،يف وقــت كان فيــه «املاحنــون» يضغطــون أكثــر فأكثــر
متويــل احتياجاهتــم اإلغاثيــة ّ
علــى حكومــات بلــدان املقصــد لتهيئــة الظــروف أمــام دمــج النازحــن التدرجيــي يف اجملتمــع
احمللي ،وخباصة يف أسـواق العمل احمللية .كان هذا الضغط حمكوماً بعاملني رئيســن :عامل
اقتصــادي يرتبــط بالفــارق الكبــر بــن تكاليــف إغاثــة وتشــغيل املهاجــر يف البلــدان األوروبيــة
مقارنــة مــع تكاليــف دعــم بقائــه يف بلــدان املنطقــة ،حيــث يســتفاد مــن تقديـرات أوليــة 10أن
الكلفــة يف أملانيــا – علــى ســبيل املثــال  -تزيــد  8أضعــاف عــن مثيلهــا يف لبنــان؛ وعامــل
سياســي يتصل باملخاوف الكبرية على الســلم األهلي واالجتماعي والنســيج الثقايف للدول
األوروبيــة يف حــال اســتمرار تدفــق الالجئــن إليهــا ،يف وقــت شــهد تصاعــد نفــوذ التيّــارات
ـارة .وترافــق الضغــط مــن جانــب «األســرة
السياســية الشــعبوية واحملافظــة يف معظــم دول القـ ّ
الدوليــة» ليــس فقــط مــع تفاقــم أزمــة االقتصــاد اللبنــاين ،بــل خصوصـاً مــع اهنيــار شــبكات
البــى التحتيــة الــي يســتفيد منهــا اللبنانيــون والنازحــون الســوريون علــى حـ ّد سـواء .فاحلكومــة
اللبنانيــة مل تنفــق علــى االســتثمار يف البنيــة التحتيــة 11خــال ربــع قــرن – بــن عــام 1993
وعــام  – 2017إال حنــو  %7فقــط مــن إمجــايل النفقــات العامــة ،وقــد واصــل هــذا االســتثمار
إخنفاضــه احلــاد مــن  %3مــن إمجــايل الناتــج احمللــي ســنوياً يف الفــرة مــا بــن عــام 2005
12
ـردي شــبكات
وعــام  2010اىل  %1,4بــن عــام  2011وعــام  ،2017مــا يؤّكــد أن تـ ّ
البــى التحتيــة ســبق انــدالع أزمــة النــزوح الســوري ،وإن كان تفاقــم بســبب اســتفحال هــذه
10 INFO MIGRANTS - Mara Bierbach - www.infomigrants.net/en/post/5049/how-much-moneydo-refugees-in-germany-get - 2017/09/12
 11األرقام مستقاة من قاعدة البيانات اإلحصائية املتاحة لدى وزارة املال ومصرف لبنان
 12يشــار اىل أن أكثــر مــن  %80مــن إنفــاق الدولــة الرأمســايل بــن عــام  1993وعــام  2008قــد حت ّقــق عــر جملــس اإلمنــاء واألعمــار ،وتراجعــت هــذه النســبة إىل مــا بــن
 %40و %50بعــد عــام  ،2008نتيجــة اجتــاه عــدد مــن الــوزارات – ال ســيما وزارة الطاقــة – حنــو إدارة نفقاهتــا الرأمساليــة بنفســها.

صفحة 5

أوراق سياسية

األخــرة.
لقــد اســتعانت احلكومــة يف إعــداد برناجمهــا االســتثماري بالدراســات الــي تراكمــت حــول
مشــاريع غــر من ّفــذة وحمفوظــة منــذ ســنوات لــدى جملــس اإلمنــاء واألعمــار والــوزارات
ـول جملــس اإلمنــاء واألعمــار مجــع وتصنيــف هــذه الدراســات حبســب
واملؤسســات العامــة .وتـ ّ
عــدد مــن املؤش ـرات :مــدى جهوزيــة ملفــات املشــاريع ،مــدى أولويتهــا ،القيمــة التقديريــة
لتكاليفهــا وعــدد أيــام العمــل املطلوبــة للتنفيــذ .وتعــود غالبيــة الدراســات إىل مشــاريع
موزعــة
شــبكات (وطنيــة) عامــة تغطّــي كامــل األراضــي اللبنانيــة ،ولكــن ثلثهــا يتعلّــق مبشــاريع ّ
على املناطق .13وإذ يرجع قســم من املشــاريع إىل فرتات زمنية قدمية نســبياُ ،يصعب التثبّت
مــن مــدى حتديــث وتصحيــح تكاليفهــا وتسلســل أولوياهتــا ،ومــن اشــتماهلا علــى دراســات
خاصــة بالتقييــم املســبق لآلثــار البيئيــة ( )Environmental Assessmentواآلثــار
االجتماعيــة ( .)Social Impact Assessmentوكانــت الدولــة وصلــت يف بعــض
املخصصــات املتعلّقــة بالشـ ّـق املــوكل للدولــة
املشــاريع اىل حـ ّد إصــدار مراســيم بشــأن توفــر
ّ
املخصصــات
متويلــه  -وخباصــة كلفــة االســتمالكات  ،-ولكــن دون أن يتـ ّـم تأمــن هــذه
ّ
فعلي ـاً بســبب عــدم توفّــر املــال الــازم أو بســبب دورة التواقيــع املع ّقــدة والطويلــة مــا بــن
الــوزارات املعنيــة وجملــس اإلمنــاء واإلعمــار .وينطبــق هــذا الوضــع علــى مشــاريع مشــمولة
ـدور مــن عــام
بتعهــدات صــادرة عــن مؤمتـرات دوليــة ســابقة ،مــا جعــل املبالــغ
ّ
املخصصــة هلــا تـ ّ
إىل عــام أو تســقط فعلي ـاً.
تتضمــن تقييم ـاً  -ولــو خمتص ـراً  -لتجــارب اإلنفــاق
واملالحــظ أن وثائــق باريــس ( )4مل ّ
االســتثماري العــام الســابقة ،للتثبّــت فع ـاً مــن مــدى مســامهتها يف زيــادة أو عــدم زيــادة
انتاجيــة االقتصــاد وخلــق فــرص عمــل جديــدة .وقــد ســبق أن أثــرت يف املاضــي تســاؤالت
كثــرة حــول مــدى فعاليــة برامــج اإلعمــار املن ّفــذة خــال النصــف الثــاين مــن التســعينيات،
ومعمــق جلهــة جناحاهتــا وإخفاقاهتــا ،كــي تســتخلص
والــي مل ختضــع الحق ـاً لتقييــم ج ـ ّدي ّ
منها الدروس املفيدة للتجارب االســتثمارية العامة الالحقة .ولو جرى تاليف هذه الفجوة،
لكانــت احلكومــة قــادرة علــى أن حتـ ّدد بدقّــة أكــر يف الظــرف الراهــن اخلصائــص الــي ينبغــي
أن ترتديهــا توليفــة برناجمهــا االســتثماري وأولوياتــه (قطاعيـاً ومناطقيـاً) ،مبــا يعظّــم االســتفادة
 13أدرج بعــض هــذه املشــاريع ضمــن الربنامــج االســتثماري لســبب رئيــس وهــو تلبيــة هاجــس حتقيــق «التـوازن» يف املصــاحل بــن أطـراف احلكــم ،مبعــزل عــن مــدى أولويــة
هــذه املشــاريع أو مــدى جهوزيــة ملفاهتــا الفنيــة أو مــدى قــدرة واســتعداد الســلطات احملليــة (البلديــات) علــى املســامهة يف تشــغيلها بعــد إجنازهــا.

مؤتمر باريس ( :)4الفرص المتاحة وحدود القدرة الفعلية على تحقيقها

اإلمنائيــة منــه ،خصوصـاً يف ظـ ّـل أوضــاع تتســم بنــدرة القــدرات البشـرية واملؤسســية والتمويليــة
املتاحــة يف البلــد .وتدفــع هــذه العوامــل جمتمعــة إىل التح ّفــظ علــى نوعيــة التحليــل والتخطيــط
املتضمنــن يف الوثائــق الرمسيــة للمؤمتــر ،الــي ال ترقــى إىل مصــاف رؤيــة إمنائيــة
االسـراتيجيني
ّ
حتوهلــا إىل جمـ ّـرد «إعــان نوايــا»
أو خطــة اقتصاديــة باملعــى الدقيــق للكلمــة ،دون اســتبعاد ّ
إذا مل تقــرن بإصالحــات عميقــة يف أداء الدولــة وسياســاهتا العامــة ،هــذا مــع العلــم أن جــزءا
مهمـاً مــن هــذه اإلصالحــات بــات مبثابــة شــروط – علــى األقـ ّـل يف اخلطــاب املعلــن لبعــض
ّ
اجلهــات املقرضــة – لضمــان التـزام هــذه األخــرة بالتعهــدات التمويليــة املبدئيــة الــي ق ّدمتهــا
يف املؤمتــر.
 - 3هل للربنامج االستثماري أولويات قطاعية واضحة وحم ّددة مسبقا؟
مل حي ـ ّدد الربنامــج االســتثماري اســتهدافات اقتصاديــة قطاعيــة حم ـ ّددة ،وال مقاربــة مقنعــة
ووافيــة حــول العالقــة الطرديــة بــن تنفيــذ االســتثمارات الرأمساليــة وأثرهــا الفعلــي علــى زيــادة
مع ـ ّدالت النمــو .14وغــاب تقييــم أمنــاط التداخــل والتشــابك بــن األنشــطة القطاعيــة
واملســارات املتاحــة لتعظيمهمــا ،مــا حــال دون اإلحاطــة الواضحــة بكيفيــة ارتبــاط املشــاريع
املاســة إلعــادة هيكلــة القطاعــات وتطويــر تقســيم العمــل بينهــا
املشــمولة بالربنامــج باحلاجــة ّ
وكذلــك بــن فروعهــا .ومــن املتعــارف عليــه عامليـاً أنــه ينبغــي حتديــد االســتهدافات القطاعيــة
– املؤثـّـرة يف النمــو – مســبقاً ضمــن خطّــة اقتصاديــة بعيــدة املــدى حتاكــي تطــور القطاعــات
املختلفــة ،وتعكــس نظــرة الدولــة والقطــاع اخلــاص واجملتمــع لواقــع املي ـزات النســبية القطاعيــة
تطورهــا املســتقبلي .ولكــن التقليــد اللبنــاين الرمســي ّأدى كالعــادة إىل وضــع
الراهنــة وآفــاق ّ
«العربــة أمــام احلصــان» ،إذ بــادرت احلكومــة  -خــال أو بُعيــد اإلعــان عــن برناجمهــا
االســتثماري  -إىل تلــزمي شــركة ماكينــزي العامليــة مشــروع إعــداد خطــة اقتصاديــة – قيــل
مكونــة مــن ألــف صفحــة  -إلبـراز نقــاط قــوة وضعــف االقتصــاد اللبنــاين ،واستكشــاف
أهنــا ّ
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ختصصــه االنتاجــي والقطاعــي ومــا خيتزنــه مــن مي ـزات نســبية راهنــة ومســتقبلية .
جمــاالت ّ
وبصــرف النظــر عمــا ســتؤول إليــه خطّــة شــركة ماكينــزي – الــي كان يفــرض أن تش ـ ّكل
 14يف ورشــة العمــل الــي نظّمتهــا مجعيــة «كلّنــا ارادة» يف آذار/مــارس  ،2018أي قبــل انعقــاد املؤمتــر ،ويف الكلمــة الــي ألقتهــا أثنــاء انعقــاده بتاريــخ  6نيســان/أبريل
 ،2018اســتفاضت هــذه اجلمعيــة يف طــرح وإب ـراز شــكوكها حــول مــدى قــدرة الربنامــج االســتثماري علــى زيــادة معــدالت النمــو.
 15يصعــب إطــاق توصيــف اخلطــة عليهــا إال بعــد نشــر تفاصيلهــا ومراجعتهــا ،كمــا ينبغــي انتظــار صــدور نتائجهــا النهائيــة كــي يصبــح ممكنــا تقييــم مــدى انســجام
توجهــات الربنامــج االســتثماري مــع خالصاهتــا.

صفحة 7

أوراق سياسية

نتائجهــا التفصيليــة (غــر املنشــورة حــى إعــداد هــذه الورقــة) األســاس الــذي يبــى عليــه
الربنامــج االســتثماري – ،فــإن هــذا الربنامــج قــد ظهــر حــى اللحظــة كأنـّـه اســتلهام ضمــي
للنمــط نفســه مــن االســتثمار يف شــبكات البــى التحتيــة الــي كان قــد فرضهــا تارخييـاً النمــوذج
االقتصــادي الســائد ،خصوصـاً جلهــة شـ ّقه املناطقــي الــذي غالبـاً مــا ي ّدعــي اســتهداف حتقيــق
«التـوازن يف اإلنفــاق احلكومــي الرأمســايل بــن املناطــق» ،فيمــا املقصــود منــه فعـاً هــو احلفــاظ
يؤمــل
علــى ت ـوازن املصــاحل الزبائنيــة بــن أط ـراف احلكــم املســتقطبة لتلــك املناطــق .وكان ّ
مفصــل لبنيــة التجــارة اخلارجيــة
ـب وثائــق مؤمتــر باريــس ( )4علــى إجـراء حتليــل ّ
مثـاً أن تنكـ ّ
لإلنتــاج الزراعــي والصناعــي اللبنــاين القابــل للتســويق (وكذلــك التبــادل اخلارجــي للخدمات)،
بغيــة حتديــد رزم أو مصفوفــات أو عناقيــد حمـ ّددة مــن املنتجــات الــي متتلــك ميـزات نســبية يف
إطــار حركــة التبــادل اخلارجــي ،كــي يصــار إىل اســتلهام الصيغــة املثلــى لتوليفــة البــى التحتيــة
الكفيلــة بتحفيــز هــذه الــرزم والعناقيــد واملصفوفــات وتطويرهــا ،وصــوالً إىل توســيع مروحــة
اإلنتــاج وتنويعــه مــع الرتكيــز خصوص ـاً علــى زيــادة حصــة املنتجــات ذات القيمــة املضافــة
العاليــة مــن جممــوع اإلنتــاج الزراعــي والصناعــي وجممــوع الصــادرات .وكان يفــرض أن حيظــى
مثــل هــذا اهلــدف اإلمنائــي باألولويــة ،بعدمــا اخنفضــت مســامهة القطاعــن الزراعــي والصناعــي
يف الناتــج احمللــي القائــم ويف جممــوع القــوى العاملــة إىل حنــو نصــف مــا كانــت عليــه يف أواســط
الســبعينيات ،واخنفضــت كذلــك نســبة تغطيــة الصــادرات للمســتوردات اىل أقــل مــن %15
ـج واملتسـّـرع للمبــادالت اخلارجيــة وللتشـ ّـوهات يف األســعار
راهنـاً ،وذلــك بســبب التحريــر الفـ ّ
النامجــة عــن التوغــل يف تطبيــق سياســة التثبيــت النقــدي منــذ أوائــل التســعينيات.
أي خطّــة اقتصاديــة كانــت – ومــا ت ـزال  -مطالبــة بــأن تقــارب
ويف االطــار ذاتــه ،إن ّ
مســائل ذات أثــر حيــوي علــى األبعــاد القطاعيــة لعمليــة التنميــة ،ومــن ضمنهــا :ظاهــرة طفــرة
املؤسســات املتناهيــة الصغــرى املنتشــرة يف القطاعــات كافــة ،والــي ميثّــل عددهــا حنــو %91
مــن إمجــايل عــدد املؤسســات العاملــة يف لبنــان ،16وتتميّــز بضعــف إنتاجيتهــا وعــدم نظاميتهــا؛
وملــف التداعيــات النامجــة عــن اســتمرار التطبيــق االستنســايب لقانــون التمثيــل التجــاري
الــذي حيمــي كربيــات الشــركات االحتكاريــة املســتوردة ،يف بلــد مــا يـزال يفتقــد حــى تارخيــه
إىل قانــون ملكافحــة االحتــكار؛ واســتمرار أوجــه اخللــل يف البيئــة التش ـريعية وبيئــة ممارســة
وتفشــي تقاليد «احملاباة» القائمة بني كبار رجال احلكم
األعمال ،اليت ســامهت يف ترســيخ ّ
 16نتائج االحصاء الشامل للمباين واملؤسسات  -إدارة االحصاء املركزي ( 2004 -نشرت عام .)2006

مؤتمر باريس ( :)4الفرص المتاحة وحدود القدرة الفعلية على تحقيقها

ورجــال األعمــال ،17وتغطيــة «احتــكار القلّــة» ( )Oligopoliesاملتح ّكــم بنحــو ثلثــي
18
املعوقــات الــي تعــرض االنتقــال مــن
إمجــايل عــدد األس ـواق يف البلــد ؛ هــذا إىل جانــب ّ
غلبــة األنشــطة اخلدميــة البســيطة والباليــة إىل جيــل جديــد مــن «اخلدمــات النبيلــة» املنفتحــة
علــى ريــادة األعمــال والتطــور التكنولوجــي والبحــث العلمــي واقتصــاد املعرفــة .ومــن دواعــي
املـرارة أن يكــون الشــعب اللبنــاين ميتلــك مــن القــدرات واملـوارد البشـرية مــا مي ّكنــه مــن معاجلــة
معظــم هــذه املســائل ،ولكنــه مل يفلــح يف ذلــك بســبب اصطدامــه مبصــاحل القــوى السياســية
واالقتصاديــة املتن ّفــذة.
 -4اآلثار احملتملة للربنامج االستثماري على عجز املالية العامة والدين العام؟
تضمنّــت وثائــق مؤمتــر باريــس ( )4التـزام احلكومــة خبفــض العجــز املــايل كنســبة مــن إمجــايل
الناتــج احمللــي حنــو  %1ســنوياً علــى مــدى مخــس ســنوات متتابعــة .وهــذا يعــي أن احلكومــة
ســوف تكــون مطالبــة بــأن ت ّقلــص إنفاقهــا و/أو تزيــد إيراداهتــا مبــا ي ـواز حنــو  550مليــون
املس
دوالر ســنوياً – أي ما يبلغ تراكمياً يف الســنة اخلامســة حنو  3مليارات دوالر  -دون ّ
بالكلفــة الراهنــة خلدمــة الديــن العــام الــي تســتأثر وحدهــا بنحــو نصــف إمجــايل اإلي ـرادات.
ولكــن شــكوكاً كبــرة تــرز حــول مــدى قــدرة الدولــة علــى حتقيــق هــذا اهلــدف ،يف بلــد مل تعــد
فيــه االســتقاللية النســبية أو املســافة الطبيعيــة قائمــة بــن الســلطة والدولــة ،وحيــث أحكمــت
األوىل ســيطرهتا املطلقــة علــى الثانيــة .ولنتذ ّكــر  -يف ضــوء إعــان احلكومــة التزامهــا بإجـراء
هــذا التصحيــح املــايل  -أن البلــد بقــي  12عام ـاً دون موازنــات عامــة نظاميــة وعمليــات
قطــع حســاب .ولنتذ ّكــر أيضـاً كيــف تعاطــت الســلطات العامــة  -بارتبــاك شــديد ونقــص
فاضــح يف املهنيــة  -مــع مســألة إقـرار سلســلة جديــدة للرتــب والرواتــب ،بــدءا مــن مماطــات
ـتمرت أكثــر مــن أربــع ســنوات أطلقــت خالهلــا تقديـرات رمسيــة متناقضــة حــول تكاليــف
اسـ ّ
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هــذه السلســلة الــي تبـ ّـن بعــد إقرارهــا أهنــا تزيــد بكثــر عــن كل مــا ســبقها مــن تقديـرات ،
وانتهــاءً بتخبّــط هــذه الســلطات حــول املـوارد الضريبيــة اجلديــدة الــي متّ اللجــوء إليهــا لتغطيــة
تلــك التكاليــف .ويف خضـ ّـم هــذه الفوضــى العارمــة مــن املشــروع التســاؤل :أيــن وكيــف
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 17راجع ّ
18 “Consultation and Research Institute” (in collaboration with Dr Toufic Gaspard): Competition in the
)Lebanese Economy: A Background for a Competition Law in Lebanon, MoET – UNDP, 2002 (English
 19علــى ســبيل املثــال ،انتهــزت بعــض املؤسســات العامــة واملصــاحل املســتقلة صــدور سلســلة الرتــب والرواتــب عــام  2017الســتصدار “اجتهــادات” قانونيــة تبيــح هلــا
االســتفادة مــن السلســلة ،بالرغــم مــن أهنــا متتلــك صالحيــات واســعة يف تعديــل وتصحيــح أجــور العاملــن لديهــا ،وهــي مارســت هــذه الصالحيــات فعليـاً حــن كانــت الدولــة
حمجمــة عــن تصحيــح أجــور موظفــي القطــاع العــام بعــد عــام  .1996وانطــوى هــذا األمــر علــى زيــادات غــر مســبوقة يف األجــور ،خصوصـاً تلــك العائــدة إىل موظفــي الفئتــن
األوىل والثانيــة (مثــال شــركة أوجــرو وشــركة مرفــأ بــروت ،).....يف بلــد يعــاين فيــه القطــاع العــام مــن حالــة شــبه إفــاس غــر معلــن.
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بالتحديــد ميكــن توقّــع البنــود واملطــارح التفصيليــة للزيــادات الضريبيــة اجلديــدة الــي تتيــح
إيفــاء احلكومــة بالتزاماهتــا؟ وكيــف ت ّدعــي احلكومــة نيّتهــا زيــادة العــبء الضريــي انســجاماً
مــع توجهــات املؤمتــر ،يف حــن منحــت يف موازناهتــا األخــرة (عامــي  2017و)2018
إعفــاءات ضريبيــة علــى تســوية خمالفــات البنــاء وغريهــا مــن املخالفــات ،مــا أفســح اجملــال أمــام
توجهــات التنظيــم املــدين ومحايــة البيئــة عمومـاً؟ .أمــا
ترســيخ التهـّـرب الضريــي وإعاقــة تطبيــق ّ
بالنســبة إىل هــدف خفــض اإلنفــاق العــام ،فمــن خــال أي أبـواب بالتحديــد ســوف يتح ّقــق
هــذا اخلفــض ،يف الوقــت الــذي تش ـ ّكل نفقــات األجــور والتقدميــات االجتماعيــة وخدمــة
الديــن العــام والتحويــات إىل شــركة كهربــاء لبنــان ،أكثــر مــن ثالثــة أربــاع إمجــايل اإلنفــاق
العــام؟ وكيــف ســتتم زيــادة اإلنفــاق العــام الرأمســايل  %2مــن الناتــج احمللــي القائــم ســنوياً يف
خــال الســنوات األربــع األوىل مــن الربنامــج االســتثماري – املقــرح متويلهــا عــر القــروض
ميســرة ،أثرهــا علــى معــدالت العجــز
أساسـاً  -دون أن تــرك هــذه القــروض ،حــى لــو كانــت ّ
املــايل وخدمــة الديــن العــام؟ إن الربنامــج االســتثماري حتاشــى إج ـراء أي حمــاكاة مســتقبلية
فعليــة – وليــس شــكلية  -لتطــور هــذه املعــدالت ،مــا جيعلنــا نتوقّــع أنــه حــى لــو أجــرت
الدولــة تعديــات يف سياســاهتا املاليــة ،ســتبقى نســبة الديــن العــام إىل الناتــج احمللــي مرتفعــة
ج ـ ّداً يف املقارنــات الدوليــة ،مــع اإلشــارة اىل أن هــذه التعديــات لــن متـ ّـر دون جتاذبــات
بــن أطـراف الســلطة واحتجاجــات اجتماعيــة وشــعبية واســعة النطــاق .20هــذا مــع العلــم أن
املواطــن ال يعــاين مــن عــبء ارتفــاع الديــن العــام وخدمتــه فقــط ،بــل هــو يعــاين أيضــا مــن
االزديــاد امللحــوظ يف مديونيــة الشــركات (املق ـ ّدرة بنحــو  %110مــن الناتــج احمللــي القائــم)
وكذلــك مديونيــة األســر ،حيــث باتــت غالبيــة اللبنانيــن ،أفـراداً وشــركات ،تعيــش علــى الديــن
نتيجــة الرتفــاع الفوائــد وتــآكل املداخيــل.21
إن هذه املخاوف احملدقة بالوضع املايل جتد صداها أيضا يف البيانني التحضرييني الصادرين
عــن بعثــة صنــدوق النقــد الــدويل ،22واللذيــن يش ـ ّددان علــى أ ّن الديــن العــام يف لبنــان ال
ميكــن أن يبقــى حمكوم ـاً بالســيناريو األساســي املعتمــد ،بســبب اســتمرار ضعــف مع ـ ّدالت
منــو االقتصــاد وتأثــر البلــد ســلباً بارتفــاع الفوائــد عاملي ـاً (وبنســبة أكــر داخلي ـاً) .وهــذا مــا
يعـّـرض ديناميّــات الديــن العــام للتدهــور علــى حنــو متســارع ليصــل اىل حنــو  180يف املئــة مــن
 20جيــب التذكــر بــأن إق ـرار زيــادة  %1علــى مع ـ ّدل الضريبــة علــى القيمــة املضافــة قــد تتطلــب مفاوضــات وتســويات فوقيــة بــن أط ـراف احلكــم امت ـ ّدت علــى مــدى
ســنوات ع ـ ّدة.
 21الدكتور شربل حناس – مقابلة مع جريدة األخبار يف  18متوز/يوليو.2018 ،
 22مرجع رقم ()6

مؤتمر باريس ( :)4الفرص المتاحة وحدود القدرة الفعلية على تحقيقها

إمجــايل الناتــج احمللّــي حبلــول عــام ( 2023مبوجــب الســيناريو األساســي عينــه) ،مــع ترجيــح
اســتمرار منحــاه التصاعــدي بعــد هــذه الفــرة .وبالرغــم مــن بالغــة هــذا التحذيــر ،ال يتـواىن
بعــض املســؤولني ورجــال األعمــال عــن املراهنــة علــى اعتبــار مؤمتــر باريــس ( )4فــرة مســاح يف
انتظــار تدفــق اإليـرادات النفطيــة املرتقبــة ،مــا يتيــح للحكومــة – يف نظرهــم  -تثبيــت اســتقرار
عجــز املوازنــة .ولكــن هــذه النظــرة املتفائلــة ،الــي تقلّــل ضمنـاً مــن درجــة أولويــة اإلصالحــات،
تتجاهــل أن الديــن العــام البالـ ًـغ رمسيــا حنــو  82مليــار دوالر (آذار/مــارس  ،)2018ســوف
تضــاف إليــه ولــو بعــد حــن ديــون خارجيــة جديــدة مرتبطــة بتمويــل الربنامــج االســتثماري،
مــا يبقــي نســبة الديــن العــام إىل الناتــج احمللــي علــى مســتويات قياســية ،حــى لــو التزمــت
بتعهداهتــا باحلفــاظ علــى القيمــة املطلقــة للعجــز الســنوي .هــذا مــع العلــم أن األرقــام
احلكومــة ّ
املتداولــة حــول قيمــة الديــن العــام ال تأخــذ يف االعتبــار واقــع املديونيــة املرتتّبــة علــى مصــرف
لبنــان ،وكذلــك األثــار املرتبطــة بقـرار املصــرف املركــزي ووزارة املــال مؤخـراً اســتبدال ســندات
خزينــة باللــرة اللبنانيــة مقابــل إصــدار ديــن بالعمــات األجنبيــة ،األمــر الــذي ســيزيد مــن
مقومــات الدفــاع الــذايت عــن االســتقرار
تعريــض لبنــان لتقلّبــات األس ـواق العامليــة ويضعــف ّ
النقــدي يف البلــد.
وارتباطــا بالتداعيــات املرتقبــة لتفاقــم أزمــة املاليــة العامــة ،تــزداد املخــاوف أيضـاً مــن ضغــوط
متارســها دول ومنظمــات دوليــة واكبــت أعمــال املؤمتــر - 23ومل تعلــن عنهــا احلكومــة بشــكل
ش ـ ّفاف وصريــح – لدفــع هــذه األخــرة إىل االلت ـزام بالشــروط املاليــة املطلوبــة منهــا عــر
وتقشــفية ،قــد تشــمل :وقــف توظيــف م ـوارد بش ـرية يف القطــاع العــام،
إج ـراءات ضريبيــة ّ
زيــادة معــدل الضريبــة علــى القيمــة املضافــة والرســوم علــى اســتهالك احملروقــات ،إلغــاء دعــم
الكهربــاء ،وإعــادة هندســة منظومــة التقدميــات االجتماعيــة املمنوحــة للعاملــن يف القطــاع
التوجــه حنــو ضبــط أكــر لالنفــاق االجتماعــي
العــام وخفــض معاشــات تقاعدهــم ،فضـاً عــن ّ
عمومـاً ،وتعديــل مــا تب ّقــى مــن نظــام احلمايــة اجلمركيــة القائــم حبجــة تســهيل التبــادل الســلعي
التوجهــات مبثابــة جمازفــة غــر حمســوبة النتائــج علــى املســتوى
بــن لبنــان واخلــارج .وتعتــر هــذه ّ
االجتماعــي ،واســتطراداً علــى املســتوى السياســي ،إذ أهنــا ال تأخــذ يف االعتبــار الــدروس
املســتقاة مــن جتــارب احلـراكات الشــعبية املتكـّـررة الــي حصلــت حــول القضايــا املعيشــية بــن
 23حبسب ما أورده اإلعالم عن مداخالت املديرة التنفيذية للبنك الدويل ونائب املدير العام لصندوق النقد الدويل ومسؤولني يف اخلارجية الفرنسية.
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عــام  2011وعــام  .2015وهــذا مــا يدفــع إىل التســاؤل :كيــف لبلــد يتميّــز هبــذا املســتوى
املرتفــع بــل القياســي مــن ترّكــز الثــروة والدخــل ومــن تراجــع حصــة األجــور يف الناتــج احمللــي
التقشــف والتعديــات
القائــم وغلبــة الضرائــب والرســوم غــر املباشــرة ،أن يعتمــد سياســات ّ
الضريبيــة اجلــاري تســويقها ،دون أن يقـ ّدر حـ ّـق تقديــر حجــم هــذه اجملازفــة علــى الصعيديــن
االجتماعــي والسياســي!!
 - 5الربنامج االستثماري وقانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص:
حيتــل قانــون الشـراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص ،الــذي أقـّـر عــام  ، 2017موقعـاً حموريـاً
التوســع يف
يف جممــل اهلندســة الضمنيــة للربنامــج االســتثماري ،وهــو يتزامــن مــع سياســة ّ
االقـراض اخلارجــي .وحبســب األدبيــات املتداولــة ،ال يشــمل هــذا القانــون بالضــرورة إجـراء
تغيــر يف ملكيــة املرافــق العامــة ،بــل هــو يعــرض علــى القطــاع اخلــاص إنشــاء ومتويــل وتشــغيل
هــذه املرافــق ومــن مثّ بيــع خدماهتــا إىل الدولــة بشــروط متفــق عليهــا ،لتتــوىل الدولــة توزيعهــا
علــى املســتهلكني وفــق تعرفــات عامــة حت ّددهــا احلكومــة .ويســتفاد مــن وثائــق املؤمتــر أن عقــود
الش ـراكة مــع القطــاع اخلــاص ســوف تش ـ ّكل حنــو % 40مــن إمجــايل كلفــة االســتثمار يف
املرحلتــن األوىل والثانيــة ،فيمــا تش ـ ّكل القــروض اخلارجيــة حنــو  %50منهــا ،والباقــي %10
يؤمــن عــر ســندات ديــن حمليــة خمصصــة لتســديد تكاليــف اســتمالكات األراضــي .وتذهــب
ّ
بعــض العقــود املقرتحــة إىل ح ـ ّد منــح املســتثمرين امتيــازات متت ـ ّد علــى عقــود ع ـ ّدة ،مــع مــا
تشــمله مــن اســتغالل مل ـوارد عامــة وحتصيــل لرســوم مباشــرة وغــر مباشــرة مــن مســتخدمي
اخلدمــات العامــة ،مــع الت ـزام احلكومــة بتقــدمي ضمانــات كبــرة للمقــرض األجنــي وكذلــك
تعهــد الدولــة
للمســتثمر احمللــي واألجنــي ،جلهــة العوائــد املرتفعــة علــى اســتثماراته ،مــع ّ
بإعطائــه األولويــة يف ســداد قروضــه علــى غــره مــن دائــي الدولــة اللبنانيــن.
وجيــري تقــدمي هــذا القانــون كخيــار ال بديــل عنــه للتعويــض عــن «فشــل الدولــة» ،مــا جعلــه
يتضمنــه
يتحـ ّـول مــن رافعــة للخصخصــة باملفـّـرق اىل رافعــة للخصخصــة باجلملــة ،عــر مــا قــد ّ
مــن مراســيم تطبيقيــة .بيــد أن الرتويــج بــأن ال حـ ّـل ألزمــات البلــد ّإل خبصخصــة املرافــق
ـجلته هــذه املرافــق مــن جناحــات بــارزة يف
واخلدمــات العامــة ،ال يســتقيم مــع مــا ســبق أن سـ ّ
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حقبــة مــا قبــل احلــرب األهليــة ،24أي قبــل حصــول «الــزواج الكاثوليكــي» بــن الزعامــات
الطائفيــة املســيطرة والن ـواة الضيّقــة مــن «جمتمــع» األعمــال .فقــد أفضــى هــذا الــزواج إىل
تأكيــد الطابــع التحاصصــي علــى أداء النظــام السياســي و»دولتــه» ،وســاهم موضوعي ـاً يف
التأجيــل الدائــم لإلصالحــات املطلوبــة .كمــا أنــه انعكــس علــى ممارســات القطــاع اخلــاص
نفســه ،بفعــل تنامــي العالقــات القائمــة علــى الزبائنيــة واحملابــاة وتقاســم املنافــع بــن كبــار
زعمــاء السياســة وتلــك الن ـواة الضيّقــة مــن رجــال األعمــال .وخيشــى يف ظــروف كهــذه أن
تســتأثر القلّــة املتن ّفــذة باجلــزء األكــر مــن املنافــع االقتصاديــة الــي قــد ينتجهــا مشــروع الشـراكة
بــن القطاعــن ،خصوصـاً أن حالــة عميقــة مــن عــدم التكافــؤ تقــوم بــن أجهــزة الدولــة مــن
جهــة واملؤسســات اخلاصــة الكــرى (املعنيــة أساســا مبشــروع الشـراكة) مــن جهــة ثانيــة ،جلهــة
كل مــن هذيــن الطرفــن مــن قــدرات بش ـرية وإداريــة وتكنولوجيــة ومؤسســية.
مــا ميتلكــه ّ
إن الشــعور العــام املتنامــي بســيطرة الســلطة علــى الدولــة  -بــل بعــدم وجــود دولــة باملعــى
الدقيــق للكلمــة  -يته ـ ّدد باســتخدام مشــروع الش ـراكة كأداة لالســتيالء الســهل علــى
األمــاك واألصــول العامــة ،يف حــن تســتمر الدولــة مســؤولة عــن تأمــن احل ـ ّد األدىن مــن
خدمــات املرافــق العامــة للمواطنــن وتوفــر الســلع واخلدمــات األساســية ،كأنظمــة الصحــة
اخلاصــة
والتعليــم والرعايــة االجتماعيــة والتقاعــد ومكافحــة الفقــر ودعــم ذوي احلاجــات ّ
(ناهيــك عــن اخلدمــات األمنيــة والدفاعيــة الــي تســتقطع وحدهــا أكثــر مــن نصــف إمجــايل
فاتــورة األجــور يف القطــاع العــام) .وبالقــدر الــذي جيــب احلــذر مــن خماطــر التطبيــق غــر
يتوجــب احلــذر كذلــك ممــن يبالــغ يف خطابــه اإلنشــائي املعلــن
املشــروط للخصخصــة ،فانــه ّ
– مــن داخــل احلكــم – يف الدفــاع عــن فكــرة الدولــة ودورهــا ،فيمــا هــو منغمــس عمليـاً يف
النهــش اليومــي مــن حلــم «الدولــة الواقعيــة القائمــة» عــر مصــادرة جــزء أساســي مــن مرافقهــا
ومشــاركته يف اســتقطاع املــال العــام والتح ّكــم بالتعيينــات العش ـوائية والزبائنيــة يف الوظيفــة
العامــة .وال بــأس مــن لفــت النظــر اىل أن البنــك الــدويل نفســه يعــرف يف أدبياتــه أن عقــود
الشـراكة قــد تلــزم الدولــة توفــر ضمانــات حلمايــة أصحــاب هــذه العقــود مــن امتيــازات ســبق
أن منحتهــا ملســتثمرين آخريــن ،وغالبـاً مــا يكــون ذلــك عــر ضمــان عائــدات مرتفعــة نســبياً،
 24بــرزت هــذه النجاحــات النســبية خصوص ـاً خــال احلقبــة الشــهابية ،ومــن أبــرز أمثلتهــا قطــاع التعليــم الرمســي العــام واجلامعــي وشــركة كهربــاء لبنــان والنقــل املشــرك،
وغــر ذلــك مــن مرافــق وخدمــات عامــة.

صفحة 13

أوراق سياسية

األمــر الــذي يســاهم يف دعــم مــا هــو قائــم مــن احتــكارات وحتفيــز نشــوء احتــكارات جديــدة،
ويرفــع تكلفــة عقــود اخلصخصــة مقارنــة بالعقــود التقليديــة الــي تقــوم الدولــة فيهــا بنفســها
بتشــييد مرافــق البنيــة التحتيــة ،أو بالعقــود الــي تســتدرج الدولــة فيهــا عروض ـاً مــن شــركات
مفصلــة.
خاصــة وفق ـاً لدفاتــر شــروط ّ
ويف مــا يتجــاوز نطــاق التحليــل االحتمــايل ،فــإن الوقائــع «البــاردة» يف اإلطــار اللبنــاين –
احملكــوم بنظــام سياســي يوظّــف الطائفيــة يف خدمــة تقاســم الســلطة واملــال بــن الزعامــات
املتن ّفــذة – تعكــس غالب ـاً فشــل مــا متّ اختبــاره مــن جتــارب حمــدودة للخصخصــة خــال
العقديــن املنصرمــن ،وهــي جتــارب حت ّققــت ّإمــا عــن ســابق ختطيــط مــن الدولــة أو بقــوة األمــر
ومؤشـرات هذا الفشــل كثرية :بدءا من
تردي أو «اختفاء» املرفق العامّ .
الواقع الذي فرضه ّ
مجــع النفايــات املنزليــة وإدارهتــا وفــرض الفواتــر املدفوعــة للقطــاع اخلــاص عــن توزيــع كهربــاء
اخلاصــة وميــاه الشــرب وميــاه االســتعمال املنــزيل وغريهــا مــن خدمــات؛ مــروراً
املولّــدات ّ
بالعقــود امللتبســة مــع مشـغّلي خدمــات التوزيــع واجلبايــة والصيانــة لــدى شــركة كهربــاء لبنــان؛
وانتهــاءاً باألشــكال املعلنــة واملســترتة خلصخصــة إدارة البــى التحتيــة يف الوســط التجــاري
(س ـوليدير) الــي كبّــدت الدولــة واجملتمــع تكاليــف باهظــة ج ـ ّداً وأفرغــت قلــب املدينــة مــن
نســيجه االجتماعــي ،وإن كانــت قــد مت ّكنــت مــن تشــييد أرقــى املنشــآت؛ وتضــاف إىل
مــا ســبق أيض ـاً ،األشــكال امللتويــة مــن اخلصخصــة الــي طالــت أج ـزاءً واســعة مــن قطاعــي
الصحــة اللذيــن تراجــع فيهمــا دور املؤسســات الرمسيــة الصحيّــة والرتبويــة 25لصــاحل
التعليــم و ّ
أي مشــروع للشـراكة بــن القطاعــن –
املؤسســات ّ
اخلاصــة .وهلــذه األســباب جمتمعــة ،فــان ّ
إذا مسحــت التوازنــات الداخليــة بتنفيــذه  -جيــب أن يســبقه إجنــاز جممــل األنظمــة التطبيقيــة
املفصلــة والشـ ّفافة الــي ترعــى إصــاح القطــاع العــام وإعــادة بنــاء أطــره اإلداريــة واملؤسســية،
ّ
علــى حنــو يعيــد للدولــة وظائفهــا األساســية وفعاليتهــا واالســتقاللية النســبية الــي ينبغــي أن
متيّزهــا عــن الســلطة.

 25اخنفضــت معــدالت االلتحــاق باملدرســة الرمسيــة واجلامعــة اللبنانيــة بنســب تزيــد عــن الثلــث منــذ أواســط الســبعينيات حبســب املعطيــات االحصائيــة املتاحــة لــدى
وزارة الرتبيــة.
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 - 6مندرجات الربنامج االستثماري على آليات العرض والطلب على العمل
بالرغــم مــن اشــتمال الربنامــج االســتثماري علــى تقدي ـرات أوليــة لعــدد أيــام العمــل الــي
كل مــن املشــاريع ال ـواردة فيــه ،غــر أنــه ال ميكــن اجلــزم أهنــا تتضمــن تصـ ّـوراً
يتطلبهــا تنفيــذ ّ
واضحـاً حــول تفاصيــل إنــدراج هــذه التقديـرات ضمــن اآلليــات الناظمــة لســوق العمــل ،ومــا
ـص منهــا اليــد العاملــة اللبنانيــة وغــر اللبنانيــة ،ال ســيما الســورية منهــا .ومعــروف أن الــدول
خيـ ّ
خاص ـاً ملســألة تشــغيل
املقرضــة واملنظّمــات الدوليــة الرديفــة كانــت ومــا زالــت تعــر اهتمام ـاً ّ
النازحــن الســوريني ،بالرغــم مــن خشــية احلكومــة اللبنانيــة مــن التبعــات الكبــرة واملع ّقــدة هلــذا
املوضــوع ليــس فقــط علــى التنافــس بــن اللبنانيــن وغــر اللبنانيــن علــى فــرص عمــل حمــدودة
يف األصــل ،بــل كذلــك علــى طبيعــة تكويــن النســيج الدميوغـرايف واالجتماعــي اللبنــاين .وبغيــة
فهــم األثــر املرتقــب للربنامــج االســتثماري علــى موضــوع التشــغيل ،ال ب ـ ّد مــن تنــاول أهــم
خصائــص ســوق العمــل اللبنانيــة:
أوالً ،إن هــذه الســوق تشــهد تباين ـاً حــاداً بــن العــرض والطلــب الكلّيــن علــى العمــل.
فعــدد الوافديــن اجلــدد إىل ســوق العمــل ســنوياً (عــرض العمــل) يقـ ّدر مبــا ال يقـ ّـل عــن 50
ألف ـاً ،26مــن ضمنهــم حنــو  35ألــف خريــج جامعــي .أمــا تدفقــات الطلــب الســنوي علــى
العمــل فــا تغطّــي ســوى  %50إىل  %55مــن إمجــايل هــذا العــرض حبســب تقديـرات للبنــك
الــدويل .27كمــا تشــهد هــذه الســوق أيضـاً خلـ ًـا واضحـاً بــن بنيــة العــرض وبنيــة الطلــب علــى
العمــل .فعــرض العمــل حمكــوم باملخرجــات الســنوية لنظــام التعليــم اجلامعــي واملهــي وبنســق
ـوزع التخصصــات  -وســط غلبــة خرجيــي كليــات القانــون واآلداب والعلــوم اإلنســانية
تـ ّ
واالجتماعيــة وغريهــا – وكذلــك بتفــاوت نوعيــة التعليــم اخلاضــع لبنيــة ثنائيــة (،)Dualist
يتعايــش فيهــا مســار تعليمــي رمســي للفقـراء مــع مســار تعليمــي خــاص للميســورين .أمــا بنيــة
الطلــب علــى العمــل مــن جانــب املؤسســات اخلاصــة ،فتبقــى حمكومــة بالرتكيبــة القطاعيــة
لالقتصــاد اللبنــاين – حيــث تشـ ّكل التجــارة واخلدمــات حنــو  %78مــن إمجــايل الناتــج احمللــي
القائــم - 28وبغلبــة الطابــع املتناهــي الصغــر (امليكــروي) والقليــل اإلنتاجيــة علــى األكثريــة
26 School to Work Transition of Youth in Lebanon, CRI - International Labor Organization, 2015
ـت  2009 – 2004بنحــو  162ألــف فرصــة عمــل ،أي مــا يـوازي بشــكل
 27قـ َـدر البنــك الــدويل جممــوع العــدد الصــايف للوظائــف املســتحدثة خــال الســنوات السـ َ
وســطي  27ألــف فرصــة عمــل ســنوياَ.
28مديرية االحصاء املركزي ،احلسابات االقتصادية – .2013
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الســاحقة مــن املؤسســات ،ويضــاف إىل مــا ســبق الطلــب احلكومــي علــى العمــل الــذي يبقــى
جــزء مهــم منــه شــبه “مكتــوم” ويطغــى عليــه الطابــع الزبائــي والتوزيعــي املرجتــل.
ثانيا ،كذلك تتميّز ســوق العمل بانتشــار العمل غري النظامي الذي يشــمل حنو  %40من
إمجــايل عــدد األجـراء العاملــن يف القطــاع اخلــاص و %80مــن فئــة العاملــن حلســاهبم .29ولــو
أضيــف إليهــم األج ـراء والعاملــون الســوريون غــر النظاميــن ،لتجــاوز حجــم هــذه الظاهــرة
بكثري األرقام اليت توردها الدراســات املنشــورة .ويتزامن انتشــار هذا العمل غري النظامي مع
اســتمرار التغيـرات العميقــة يف التــوزع القطاعــي للقــوى العاملــة حيــث اخنفضــت – حبســب
مــا أشــر إليــه أعــاه  -حصــة الزراعــة والصناعــة مــن جممــوع القــوى العاملــة وكذلــك مــن
الناتــج احمللــي القائــم منــذ عــام  1970إىل النصــف تقريبــا ،وســط تدمــر متواصــل لفــرص
العمــل يف هذيــن القطاعــن بــن عــام  2004وعــام .200930
ثالث ـاً ،بالرغــم مــن صعوبــة تقديــر معــدالت البطالــة الفعليــة يف بلــد كلبنــان مفتــوح علــى
األزمــات واهلجـرات الداخليــة واخلارجيــة 31وحيــث ال قانــون حيـ ّدد مفهــوم “اإلقامــة” ،فــإن
معظــم املعطيــات اجلزئيــة املتاحــة تفيــد بوصــول البطالــة إىل مســتويات قياســية .وكانــت أرقــام
البنــك الــدويل عــام  2011قــد أشــارت إىل معـ ّدل وطــي للبطالــة قــدره  %11وإىل ضعفــي
هــذه النســبة يف صفــوف الفئــات العمريــة الشــابّة .مث أعــاد البنــك الــدويل تقديــر مع ـ ّدل
البطالــة بنحــو  %20عــام  ،2013فضـاً عمــا جيــري تروجيــه راهنـاً مــن معـ ّدالت مضاعفــة
مــن جانــب إحتــادات نقابيــة لبنانيــة ومنظمــات دوليــة ،كنتيجــة الزديــاد إحــال العمالــة
الســورية الفقــرة والرخيصــة مــكان عمالــة الفق ـراء اللبنانيــن ،خصوص ـاً يف املناطــق الطرفيــة
اللبنانيــة الفقــرة (ال ســيما البقــاع والشــمال).
لقــد اكتفــت وثائــق مؤمتــر باريــس ( )4بإطــاق توقعــات ّأوليــة حــول أثــر تنفيــذ الربنامــج
االســتثماري علــى عمليــة خلــق فــرص العمــل اجلديــدة يف البلــد ،32ومــن ضمنهــا تصريــح
 29البنك الدويل  :2010مسح األجراء وأصحاب العمل يف لبنان.
 30املرجع السابق.
تفجر أزمات املنطقة.
 31أحدث الدراسات االحصائية الرمسية حول البطالة تعود إىل فرتة ما قبل ّ
 32تســتغرق عمليــة اإلقـرار النهائــي لسـلّة مشــاريع الربنامــج االســتثماري وإعــداد تصاميمــه الفنيــة وإجنــاز إجـراءات التمويــل املناســبة والشــروع يف التنفيــذ ،مــا بــن عامــن
وثالثــة أعـوام ،قبــل أن تبــدأ هــذه املشــاريع يف توليــد طلــب فعلــي علــى العمــل.
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بعــض كبــار املســؤولني بــأن اســتثمارات بقيمــة مليــار دوالر يف البــى التحتيــة مــن شــأهنا خلــق
املتخصصــة قطعــت شــوطا يف
 100ألــف فرصــة عمــل!! .ومعــروف أن األدبيــات الدوليــة
ّ
أعمــال النمذجــة و»الربــط اإليكونومــري» بــن حجــم ونــوع االســتثمار الرأمســايل ومــا خيلقــه
مــن فــرص عمــل (مباشــرة وغــر مباشــرة) ،وأظهــرت أن كلفــة إنتــاج فرصــة العمــل الواحــدة
تتفــاوت كثـراً تبعـاً للبلــدان وقطاعــات النشــاط االقتصــادي . 33ويشــر بعــض هــذه األدبيــات
 يف حالــة تونــس مث ـاً  -إىل أن اســتثمار  10ماليــن دوالر يف قطاعــات كالتجــارةأو البنــاء أو صناعــة األخشــاب مــن شــأنه أن ينتــج  300فرصــة عمــل مباشــرة (أي حنــو
 33ألــف دوالر للفرصــة الواحــدة) ،بينمــا هــو ال ينتــج ســوى  100فرصــة يف الصناعــات
الكهربائيــة والنقــل (أي حنــو  100ألــف دوالر للفرصــة الواحــدة) .وميكــن لعــدد فــرص العمــل
أن يــزداد بــل يتضاعــف إذا مــا أضيفــت  -اىل الفــرص املباشــرة  -فــرص العمــل غــر املباشــرة
الناشــئة عــن األثــر املضاعــف لالســتثمار األصلــي ( ،)Multiplierولكــن مــع االشــارة
اىل أن الفــرص غــر املباشــرة تســتدعي بدورهــا اســتثمارات رأمساليــة ،مــا ال يع ـ ّدل كث ـرا يف
متوســط قيمــة االســتثمار خللــق فرصــة العمــل الواحــدة يف القطــاع املعــي ..34وتضيــف تلــك
األدبيــات أن خلــق فــرص العمــل جيــب أن ال يرتبــط فقــط مبؤشــر كلفتــه الوســطية ،بــل كذلــك
– وهــذا هــو األهــم – باملــردود االجتماعــي الناجــم عــن هــذا االســتثمار.
كذلــك غابــت عــن وثائــق املؤمتــر مقاربــة األبعــاد االجتماعيــة ذات الصلــة بقضيــة شــروط
ـتمر ضمنـاً يف
العمــل املأجــور .ويف جتاهلــه لتلــك األبعــاد ،بــدا الربنامــج االســتثماري كأنــه مسـ ّ
اعتمــاد «نظــرة دونيــة» للعمــل بأجــر يف القطــاع اخلــاص ،مــع التشــديد علــى أن هــذه النظــرة
كان هلــا الــدور األساســي منــذ التســعينيات يف ترســيخ هجــرة املهــارات والكفــاءات وخرجيــي
مؤخ ـراً عــر نتائــج دراســة إحصائيــة
اجلامعــات .وقــد ّ
توضحــت معــامل هــذا الواقــع املريــر ّ
صــدرت عــام  2017وبيّنــت أن  %2مــن أجـراء القطــاع اخلــاص 35حيــوزون علــى كتلــة أجــور
توضحــت
تـوازي الكتلــة الــي حيــوز عليهــا ال ـ  %59األكثــر فقـراً مــن أجـراء هــذا القطــاع .كمــا ّ
36
مؤخ ـراً
تلــك املعــامل – وبقـ ّـوة أكــر  -عــر مقاربــة شــاملة كشــفت نتائجهــا املنشــورة ّ
33 DAVID ROBALINO: How much does it cost to create a job? World Bank (Post), February 15, 2018.
 34املرجع السابق.
35 MoF / UNDP: Assessing Labor Income Inequality in Lebanon’s Private Sector - February 2017.
36 Lydia Assoud: The extreme concentration of income and wealth in Lebanon 2005-2014 – WID.
World WORKING PAPER SERIES - 2017/13.
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مســتوى التفاقــم القياســي يف أوجــه عــدم العدالــة يف البلــد كنتيجــة لالرتفــاع غــر املســبوق يف
ترّكــز الثــروة والدخــل ،حيــث تبـ ّـن أن  %1مــن البالغــن يســتأثرون بنحــو  %25مــن الدخــل
ويفســر هــذا الواقــع مجلــة أمــور ،مــن ضمنهــا أســباب الرتاجــع التدرجيــي
و %40مــن الثــروةّ .
حصــة األجــور مــن الناتــج احمللــي القائــم ،واجتــاه معــدالت الفقــر حنــو االرتفــاع خصوصـاً
يف ّ
بعــد عــام ( 2011حــى لــو مل يتــم إىل تارخيــه حتديــث أرقــام الفقــر علــى املســتوى الوطــي.)37
 - 7حول قدرات الدولة على استيعاب الربنامج االستثماري:
إن اإلحاطــة بقــدرات الدولــة علــى اســتيعاب الربنامــج االســتثماري تفــرض مقاربتهــا علــى
مســتويني :علــى مســتوى قــدرات الســلطات العامــة ،التش ـريعية والتنفيذيــة والقضائيــة مــن
جهــة ،وعلــى مســتوى قــدرات األجهــزة اإلداريــة املعنيــة ،ال ســيما جملــس اإلمنــاء واإلعمــار،
األول ،يصطــدم طمــوح الربنامــج االســتثماري
مــن جهــة ثانيــة .بالنســبة إىل املســتوى ّ
بضعــف مركــز الق ـرار السياســي لــدى الرتكيبــة احلاكمــة وقلّــة مهنيتــه وميلــه التارخيــي حنــو
التشــتّت .فالتاريــخ احلديــث للســلطة التشـريعية  -املســتقطبة طائفيـاً عــر حلقــة ضيّقــة مــن
زعامــات اختزلــت املشــهد السياســي – يفتقــد إىل كفــاءات مهنيــة وقامــات مســتقلّة ورفيعــة
قصرت هذه الســلطة يف القيام بواجبها التشـريعي ،فابطأت أنتاج القوانني
املســتوى ،حيث ّ
وجتاهلــت إجنــاز مراســيمها التنفيذيــة ،وتغافلــت عــن التثبّــت مــن إحـرام تطبيــق هــذه املراســيم
بصــورة ش ـ ّفافة بعــد إجنازهــا .هــذا مــع العلــم أن كلفــة الســلطة التش ـريعية يف لبنــان – جلهــة
الرواتــب والتقدميــات و»التقاعــد» واملزايــا األخــرى  -هــي بــن األعلــى نســبياً يف املقارنــات
الدوليــة ،خصوص ـاً إذا مــا قورنــت مــع حجــم ونــوع خمرجــات العمــل النيــايب التش ـريعي.
كذلــك فشــلت الســلطة التنفيذيــة يف بلــورة وتطبيــق سياســات عامــة ناجحــة وشـ ّفافة وتوفــر
اخلدمــات األساســية وإدارة املرافــق العامــة ،مبــا فيهــا تنظيــم املناقصــات العموميــة ذات الصلــة.
ّأمــا القضــاء ،وهــو اإلبــن الشــرعي للرتكيبــة احلاكمــة ،فقــد بقــي دوره قليــل الفاعليــة – مــع
متســكه
اســتثناءات حم ّددة يف عدد من احلاالت  -بســبب اســتظالله العام بقوى الســلطة و ّ
بأولويــة احلفــاظ علــى مكتســباته اخلاصــة ،يف مقابــل النــأي بالنفــس عــن معــارك أساســية تعنيــه
املتفشــي يف سياســات
وتعــي الشــعب البنــاين ،وأمهّهــا اســتقالل القضــاء والتصـ ّدي للفســاد ّ
تتضمــن تقديـرات لنســب الفقــر
 37ليســت هنــاك دراســات أحصائيــة حديثــة عــن نســبة الفقــر علــى املســتوى الوطــي ،ولكــن بعــض التقاريــر والدراســات املن ّفــذة حديثـاً ّ
يف مناطــق لبنانيــة حمـ ّددة ،حيــث يرتّكــز انتشــار النازحــن الســوريني.
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احملاصصــة املتح ّكمــة بأعلــى مواقــع الســلطة .واملعــروف أن للقوانــن املتعلّقــة باإلنفــاق العــام
الرأمســايل تارخي ـاً مع ّقــداً يف لبنــان (ميكــن أن تكتــب حولــه جملّــدات) خيتــزل كل أشــكال
الصراعــات الفوقيــة داخــل جملســي الن ـواب والــوزراء وكذلــك بينهمــا ،األمــر الــذي أبقــى
العشـرات مــن القوانــن عالقــة بــن اجمللســن لســنوات طويلــة .وهــذا مــا يســبغ أمهيــة إســتثنائية
كل
علــى كيفيــة إقـرار الدولــة ملشــاريع الربنامــج االســتثماري ،ومــا يعــود مــن تقريــر بنــوده اىل ّ
مــن هذيــن اجمللســن.
أمــا بالنســبة اىل املســتوى الثــاين – أي األجهــزة العامــة املعنيــة باالســتثمار – فــان جملــس
اإلمنــاء واإلعمــار هــو الــذي ســيكون أساسـاً اجلهــة املوجلــة تنظيــم األطــر اإلجرائيــة واملؤسســية
مهماتــه اق ـراح املشــاريع واإلش ـراف علــى
ذات الصلــة بالربنامــج االســتثماري .وتشــمل ّ
املفصلــة حــول مضمــون العقــود ومندرجاهتــا ،واإلعــداد
دراســتها وتقــدمي املشــورة الفنيــة ّ
ملناقصــات التلــزمي العموميــة ،ومــن مثّ ادارة ومراقبــة أعمــال تنفيــذ هــذه املناقصــات وتقييــم
نتائجهــا وآثارهــا ،وكذلــك متابعــة االلت ـزام باملهــل الزمنيــة احمل ـ ّددة واح ـرام جــداول تســديد
املهمــات باجمللــس
القــروض للجهــات املقرضــة .وليــس باألمــر الســهل أن حيصــر تنفيــذ هــذه ّ
وحــده ،فيمــا تعــاين – أو أريــد هلــا أن تعــاين  -معظــم الــوزارات واهليئــات العامــة األخــرى
مــن إفتقادهــا اىل القــدرات التجهيزيــة والبش ـرية وإىل تقاليــد احلوكمــة الش ـ ّفافة .واملعــروف
أن القــدرات االســتيعابية «الطبيعيــة» جمللــس اإلمنــاء واإلعمــار يف جمــال إدارة االســتثمارات
العامــة مل تتجــاوز بشــكل وســطي ،حبســب التجربــة الســابقة احمل ّققــة ،عتبــة اخلمســماية
مليــون دوالر أمريكــي ســنويا ،38يف حــن أن هــذا اجمللــس ســيكون مطالبـاً مبوجــب الربنامــج
االســتثماري بإدراة نفقات عامة اســتثمارية ترتاوح قيمتها يف الســنوات األربع األوىل ما بني
مليــار ونصــف ومليــاري دوالر يف الســنة ،أي أكثــر مــن ثالثــة أضعــاف االســتثمار الســنوي
الــذي أداره اجمللــس منــذ أواســط التســعينيات .39وهــذا مــا يضــع اجمللــس  -حــى لــو تعــاون
مــن كثــب مــع الــوزارات املعنيــة  -أمــام عقبــات وحت ّديــات ال يبــدو أن مثـّـة مــن ف ّكــر أو يف ّكــر،
مــن داخــل اجلســم السياســي احلاكــم ،يف طــرق مواجهتهــا وحلّهــا راهن ـاً ومســتقبالً.
 38وقّــع جملــس اإلمنــاء واإلعمــار عقــوداً بقيمــة تناهــز  14مليــار دوالراً بــن هنايــة كانــون األول/ديســمرب  1992وهنايــة كانــون األول/ديســمرب  ،2017وقــد أجنــز خــال
هــذه الفــرة فعليــا حنــو  8،3مليــار مــن قيمــة هــذه العقــود.
 39األرقام الرمسية الصادرة عن جملس اإلمناء واإلعمار حول االستثمارات املخططة واالستثمارات الفعلية املن ّفذة خالل الفرتة .2016-1993
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 - 8العوامــل السياســية املؤثــرة يف تنفيــذ الربنامــج االســتثماري بعــد انتهــاء االنتخابــات
النيابية:
انتهــت االنتخابــات النيابيــة األخــرة بعــد شــهر واحــد مــن تاريــخ انعقــاد مؤمتــر باريــس ()4
التبصــر يف انعكاســاهتا
– ورّبــا مل حيصــل هــذا التزامــن علــى ســبيل الصدفــة  -وال ب ـ ّد مــن ّ
علــى التوازنــات بــن أط ـراف الســلطة ومــدى تأثريهــا ،ســلباً أم إجياب ـاً ،يف الفــرص الفعليــة
املتاحــة مســتقبالً للمضـ ّـي يف تنفيــذ الربنامــج االســتثماري ،وخصوص ـاً مشــروع الش ـراكة
بــن القطاعــن .وقــد انطــوت نتائــج االنتخابــات علــى بعــض التغيــر يف هــذه التوازنــات،
مــع تســجيل تراجــع نســي يف مواقــع القــوى احملليــة الــي تعتــر األقــرب سياســياً إىل أج ـواء
“التحالــف الــدويل” الــذي ســبق أن رعــى تنظيــم مؤمت ـرات باريــس وغريهــا ،يف مقابــل
املقربــة مــن “حمــور املمانعــة” اإلقليمــي الــذي يتموضــع يف مواجهــة هــذا
ازديــاد نفــوذ القــوى ّ
ـتمر يف
“التحالــف” .ومــن ّ
املرجــح أن ينعكــس هــذا املعطــى السياســي املســتج ّد  -واملسـ ّ
التفاعــل مــع الص ـراع األمشــل الدائــر يف املنطقــة  -علــى منــط التعاطــي الرمســي الالحــق مــع
خمرجــات مؤمتــر باريــس ( .)4فعندمــا ســينتقل الربنامــج االســتثماري مــن أروقــة جملــس اإلمنــاء
واإلعمــار إىل طاولــة جملــس الــوزراء مث جملــس الن ـواب ،وحيــن بالتــايل موعــد تنفيــذ املشــاريع
عمــا ورد يف التقاريــر والوثائــق اخللفيــة
امللحوظــة فيــه ،فإنــه ليــس حمســوماً  -بصــرف النظــر ّ
املق ّدمــة اىل املؤمتــر  -كيــف ســتتم دعــوة اهليئتــن التش ـريعية والتنفيذيــة برتكيبتهمــا اجلديــدة
للموافقــة علــى املشــاريع :هــل تتـ ّـم دفعــة واحــدة؟ أو يصــار إىل إقرارهــا رزمــة رزمــة حبســب
مصــدر التمويــل أو القطــاع؟ أو جيــري اإلص ـرار علــى مناقشــتها مشــروعاً مشــروعاً؟ وإىل
جانــب مــا تثــره هــذه املســألة مــن إشــكاالت ،فــان “قنابــل موقوتــة” آخــرى تبقــى قائمــة،
خصوصــا إشــكالية تفاهــم أطـراف احلكــم علــى تنفيــذ مضمــون اتفــاق الشـراكة ،حيــث تــرز
عقبتــان أساســيتان :األوىل سياســية ،وتعــود اىل أن فريق ـاً وازن ـاً مــن أط ـراف احلكــم مر ّشــح
فعليـاً لالعـراض علــى هنــج اخلصخصــة الشــاملة ،آخــذاً يف االعتبــار ضخامــة املقاومــة الــي
ســتبديها الفئــات االجتماعيــة الــي أوصلتــه إىل احلكــم حــى لــو اقتصــرت اخلصخصــة علــى
اإلدارة ومل تشــمل امللــك العــام؛ والثانيــة اقتصاديــة ومصلحيــة ،وتعــود إىل وجــود تباينــات
عميقــة (وتارخييــة) بــن تركيبــة أط ـراف الســلطة وتركيبــة فعاليــات القطــاع اخلــاص ،وخباصــة
الفعاليــات األكثــر نفــوذاً واملهيّــأة للفــوز بعطــاءات الربنامــج االســتثماري .وللتوضيــح أكثــر،

مؤتمر باريس ( :)4الفرص المتاحة وحدود القدرة الفعلية على تحقيقها

كل مــن أط ـراف احلكــم مبجتمــع رجــال األعمــال املعــي واقعي ـاً
إن خل ـاً كب ـراً مييّــز عالقــة ّ
مبوضوع الشـراكة ،وقد يطمح بعض هذه األطراف – يف ضوء تزايد فائض وزنه السياســي
– إىل حماولــة التعويــض عــن النقــص التارخيــي يف وزنــه االقتصــادي عــر تعزيــز حظــوظ
“فريقــه” مــن رجــال األعمــال يف حصــد حصــة وازنــة مــن املشــاريع املعروضــة للخصخصــة.
املرجــح ،يف حــال حمــاكاة فرضيــة ان ـزالق لبنــان حنــو “ســيناريو االهنيــار» املــايل
ومــن ّ
واالقتصــادي ،أن ترتاجــع حظــوظ اســتمرار تنفيــذ الربنامــج االســتثماري ،دون إلغائــه
بالضــرورة ،وأن تفــرض ضخامــة التداعيــات االجتماعيــة حصــول توافــق مبدئــي – ولــو قسـراً
 بــن أطـراف احلكــم علــى مــا يعتــر «أبغــض احلــال» ،أي طلــب العــون مــن املؤسســاتالدوليــة ،وســط انســداد كافــة البدائــل األخــرى .ولكــن بالرغــم مــن ترجيــح حصــول مثــل هــذا
التوافــق املبدئــي ،فانــه مــن املشــكوك فيــه أن جتمــع أط ـراف احلكــم يف هــذه احلالــة علــى مــا
قــد حتــاول املؤسســات الدوليــة فرضــه عليهــا مــن التزامــات سياســية واقتصاديــة قاســية مقابــل
املســاعدات والتســهيالت الــي ســوف متنحهــا للحكومــة اللبنانيــة ،مبــا يف ذلــك اســتمرارها يف
التكهــن أيــن يبــدأ مسلســل
التمويــل اجلزئــي للربنامــج االســتثماري .ومــا مــن أحــد يســتطيع ّ
االلتزامــات والشــروط وأيــن ينتهــي ،وهــو قــد يشــمل تنــازالت موجعــة يف ملفــات النازحــن
الســوريني والالجئــن الفلســطينيني ويف موضــوع ثنائيــة الســاح علــى األراضــي اللبنانيــة ومنــط
التموضــع اللبنــاين الرمســي يف صـراع احملــاور االقليميــة ،ناهيــك بالطبــع عــن فــرض سياســات
تقشــفية اجتماعيــة صارمــة علــى اللبنانيــن علــى مــدى ســنوات طويلــة .وينبغــي عــدم اســتبعاد
ـؤدي التبايــن يف مواقــف أط ـراف احلكــم مــن هــذه الشــروط ،إىل مرحلــة مــن عــدم
أن يـ ّ
تعرضــت
االســتقرار االجتماعــي والسياســي الداخلــي ،علــى غـرار مــا شــهدته بلــدان أخــرى ّ
ألزمــات مماثلــة.
قوة املثال يف عالج مشكلة الكهرباء
باملفرق ...أم باجلملةّ :
عالجات ّ
حــان الوقــت لالع ـراف بــأن تك ـرار جتــارب املؤمت ـرات الدوليــة املعقــودة حتــت شــعار «دعــم
لبنــان ومســاعدته» ،مل يفلــح عمليــا – وســط غيــاب اإلصالحــات  -يف احلـ ّد مــن إضعــاف
هــذا البلــد وزيــادة ارهتانــه للخــارج وتعظيــم دينــه العــام ومظاهــر اخللــل االجتماعــي فيــه .كمــا
حــان وقــت االع ـراف بــأن اســتجالب هــذه القــروض منــذ التســعينيات مل يكــن حمكوم ـاً
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فقــط بضعــف أو عجــز احلكومــات املتالحقــة عــن اج ـراح حلــول أو برغبتهــا احملصــورة يف
تأجيــل أزمــات تنــذر بالكـوارث ،بــل ألنــه شـ ّكل أيضـاً – وأساسـاً  -الوســيلة الــي م ّكنــت
40
ن ـواة ضيّقــة ومتن ّفــذة مــن أركان يف الدولــة وعــامل املــال واألعمــال مــن اإلغتنــاء الســهل
بفضــل منــط إدارة ملفــات العجــز والديــن العــام وطغيــان ظاهــرة االنتفــاخ املــايل علــى عمــل
االقتصــاد ككل .وقــد حالــت ضخامــة املصــاحل اخلاصــة  -املعلنــة واخلفيــة – الــي تنامــت
وترّكــزت لــدى هــذه الفئــة ،دون إفســاح اجملــال أمــام إصــاح املرتكـزات السياســية واإلداريــة
العميقــة للنظــام السياســي واالقتصــادي القائــم .إن هــذه النـواة كانــت ومــا تـزال تلعــب دوراً
ـردي األوضــاع
بــارزاً يف تقريــر السياســات العامــة
وتتحمــل قســطاً كبـراً مــن املســؤولية عــن تـ ّ
ّ
االقتصاديــة يف البــاد .وال ينبغــي التقليــل مــن قــدرة تلــك النـواة – مــن موقعهــا يف مركــز القـرار
الرمســي  -علــى حــرف مشــروع متويــل الربنامــج االســتثماري عــن مســاره املنشــود ،وحتويلــه إىل
منصــات حتقيــق املنافــع واألربــاح الســهلة والريــوع ،أيّـاً كانــت ســيناريوات
منصــة إضافيــة مــن ّ
ّ
التطــور السياســي واالقتصــادي الالحــق يف البلــد.
ويف معــرض البحــث عــن حلــول ،ال جيــدي تدبيــج وصفــات طويلــة مــن العالجــات
االقتصاديــة واالجتماعيــة املنشــودة ،علــى غـرار مــا يــرد غالبـاً يف البيانــات الوزاريــة واخلطــاب
الرمســي اإلنشــائي ويف العديــد مــن الدراســات الصــادرة عــن منظّمــات دوليــة ومراكــز أحبــاث
حمليــة .بــل أن هــذه احللــول جيــب أن تبــدأ مــن ق ـراءة ثانيــة لألوضــاع االقتصاديــة واملاليــة
تتيــح ابتــداع خيــارات مــن نــوع آخــر ،ولــو اعتربهــا البعــض ضربـاً مــن اخليــال ،خيــارات تفتــح
اآلفــاق أمــام متكــن الدولــة مــن النهــوض جمـ ّددا واســتعادة وظائفهــا األساســية ،كمــا فعلــت
التوجــه
معظــم الــدول الــي ســبقتنا علــى طريــق التنميــة .ومــن أوىل شــروط هــذا النهــوضّ ،
باألولويــة – بعــد إج ـراء مســح للمقيمــن - 41حنــو اســتحداث نظــام ضريــي ترتّكــز أعبــاؤه
42
تتمخــض
يرجــح أن ّ
مكونــات الثــروة والريــع وأربــاح كبــار املكلّفــن (تبعــا ملــا ّ
األساســية علــى ّ
عنــه نتائــج املســح االحصائــي) ،حبيــث يوفّــر للدولــة املداخيــل الــي تســمح هلــا ،ولــو بشــكل
 40يصــل الدكتــور غســان ديبــة اىل ح ـ ّد وصــف تراكــم الديــن العــام بصفتــه «ناجت ـاً عــن ســرقة املــال العــام والفســاد» ،ملحــق رأس املــال ،جريــدة األخبــار  12آذار/
مــارس.2018 ،
 41يعود آخر وأحدث مسح احصائي للمقيمني اىل عام !!!1932
 42مــن ضمــن االقرتاحــات ،اعتمــاد نظــام ضريــي تصاعــدي يطــال الشــطور العليــا ألربــاح شــركات األم ـوال ،مبعــدالت تصــل إىل  %25أو  %30مــن القيمــة الصافيــة
هلــذه األربــاح ،مبــا فيهــا خصوص ـاً املصــارف والشــركات العقاريــة وكبــار املســتوردين واملكلّفــن ،إىل جانــب زيــادة مع ـ ّدل الضريبــة علــى القيمــة املضافــة ( )AVTعلــى
امل ـواد االســتهالكية الكماليــة.

مؤتمر باريس ( :)4الفرص المتاحة وحدود القدرة الفعلية على تحقيقها

ـدرج ،بتمويــل عمليــة إعــادة بنــاء البــى التحتيــة .وبالطبــع ،لــن تكــون هلــذا النظــام الضريــي
متـ ّ
البديــل الفعاليــة املنشــودة مــا مل يتزامــن مــع إصالحــات أساســية يف بنيــة الوظائــف العامــة
واإلنفــاق العــام وأطــره املؤسســية واإلداريــه ،وصــوالً إىل تفعيــل وحتســن أداء املرفــق العــام
إىل مســتوى يصعــب معــه اســتمرار اســتخدام مقولــة «الدولــة تاجــر فاشــل» كذريعــة لقضــم
التوجــه هــو بالتحديــد الــذي يعـّـزز النمــو وخيلــق فعـاً
األمــاك واألصــول العامــة .ومثــل هــذا ّ
الفــرص إلعــادة توجيــه وحتفيــز القطــاع اخلــاص حنــو حتديــث وتطويــر أنشــطة ذات قيمــة
مضافة عالية – بدل استمرار غرقه يف إنتاج سلع وخدمات غري قابلة للتداول  -كأنشطة
اقتصــاد املعرفــة واالقتصــاد الرقمــي واقتصــاد التنـ ّـوع البيئــي وتكنولوجيــا الغــذاء والطاقــة النظيفــة
وخدمــات الصحــة والتعليــم والســياحة ذات القــدرة التنافســية العاليــة ،إضافــة اىل أنشــطة
«نبيلــة» خمتــارة يف جمــال إحــال بدائــل للمســتوردات عــر توليفــة متكاملــة ومتعاضــدة مــن
«الصناعــات الذكيــة» الــي ال تلـ ّـي فقــط احتياجــات األسـواق الداخليــة بــل يكــون هلــا أيضــا
طابــع تصديــري.
وارتباطــا ببلــورة مثــل هــذه اخليــارات ،بــدأت تطــرح تســاؤالت مشــروعة حــول مــدى جــدوى
اســتمرار االعتمــاد علــى القــروض اخلارجيــة اذا كان القطــاع اخلــاص اللبنــاين هــو الــذي ســوف
ميـ ّـول أكثــر مــن ثلــث املشــاريع ،مشــرة اىل أن مــا يتطلّبــه هــذا التمويــل احمللّــي مــن ضمانــات
 ال طاقــة للدولــة راهنـاً علــى تأمينهــا  -ميكــن توفــره عــر إشـراك املاحنــن أساسـاً يف حـ ّـلهــذه املســألة بالــذات ،بــدل اضطالعهــم بتمويــل غالبيــة الربنامــج االســتثماري .ويطــال بعــض
هــذه التســاؤالت بشــكل خــاص منــط تعامــل احلكومــة الفاضــح مــع أزمــة الكهربــاء ،الــذي
ترافــق مــع جتاذبــات وحتاصصــات فوقيــة وإهــدار عقــود مــن الزمــن ،علــى الرغــم مــن جهوزيــة
امللــف للتنفيــذ ،يف الوقــت الــذي كانــت كلفــة هــذه األزمــة تســتأثر ســنوياً بنحــو ثلــث عجــز
املوازنــة ،اىل جانــب اســتئثارها تراكميـاً بأكثــر مــن  %40مــن إمجــايل قيمــة الديــن العــام .وكان
ميكــن للبنــان االســتعاضة عــن طلــب املزيــد مــن القــروض اخلارجيــة لــو أنــه أقــدم يف الوقــت
املناســب علــى توفــر املعاجلــات املطلوبــة لتلــك األزمــة بالــذات .فمــا الــذي حــال دون إبتــداع
احلكومــات املتعاقبــة حلــوالً ملعضلــة الكهربــاء عــر ق ـرارات مســؤولة وقابلــة للتنفيــذ ،تشــمل
إدارة املرحلــة االنتقاليــة وإصــاح القطــاع وتطويــره وبنــاء املعامــل وتعديــل تعرفــة اســتهالك
الطاقــة الكهربائيــة واحل ـ ّد مــن دعــم هــذا االســتهالك وصــوالً اىل إلغائــه ،مــا كان وفّــر علــى
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الدولــة ســنويّاً مــا بــن مليــار دوالر ومليــار ونصــف مليــار دوالر أمريكــي .ولــو اختــذ مثــل
هــذا الق ـرار يف حينــه لكانــت القيمــة املرتاكمــة هلــذا الوفــر جتــاوزت مبفردهــا علــى مــدى 8
أعـوام – تبعــا لتطــور تعرفــات اســتهالك الكهربــاء وأســعار النفــط والفوائــد العامليــة – جممــوع
امليســر الــي حصــل لبنــان عليهــا يف مؤمتــر باريــس ( .)4ومــا ينطبــق علــى
ّ
تعهــدات االقـراض ّ
ـح أيض ـاً ،وإن بنســب وأشــكال أخــرى ،علــى معاجلــة العديــد مــن املل ّفــات
ـ
ص
ي
ـال
ـ
ث
امل
ـذا
هـ
ّ
وملحــة ســبق أن تكـ ّـرر تأجيــل تنفيذهــا مـ ّـرات عـ ّدة.
املتعلّقــة مبشــروعات عامــة حيويــة ّ
إن هــذا النمــط مــن املبــادرات هــو الــذي يطمــح الشــعب اللبنــاين إىل جتســيده ،وصــوالً إىل
إعــادة بنــاء الدولــة كدولــة إمنائيــة وغــر طائفيــة ،دولــة متحـ ّـررة مــن التقاســم الفوقــي للســلطة
اخلاصــة والزبائنيــة.
والثــروة ومــن شــبكات املصــاحل واالمتيــازات ّ

		

									

