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قضية اليوم

باريس  = 3خصخصة وزيادة ضرائب وتجمـ
ّ
ترث الحكومة الحالية تركة ثقيلة جدًا تتمثل في برنامج باريس  .3فهذا
البرنامج ،الذي وضعته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة األولى في ظروف
شديدة االلتباس قبل ثالث سنوات في كانون الثاني من عام  ،2007بات
ّ
يمثل للبعض شعارًا ضبابيًا ،ال عالقة له بالواقع القائم وإفرازاته على صعيد
ّ
ّ
التوازنات السياسية والحاجات الفعلية امللحة ّواملتغيرات الكثيرة هنا
ّ
وفي الخارج ،وهذا ما حوله إلى قيد محكم يعطل الحوار ويعوق فرص
التوافق املطلوب في هذه املرحلة

محمد زبيب
ُ
ع �ق��د اج �ت �م��اع ب��اري��س  3ف��ي  25كانون
ال �ث��ان��ي م��ن ع ��ام ّ ،2007ف��ي ظ��ل انقسام
س �ي��اس��ي داخ� �ل ��ي وت � ��دخ �ل��ات خارجية
ف ��اق� �ع ��ة وت� �ش� �ك� �ي ��ك واس� � � ��ع ف � ��ي شرعية
الحكومة حينها .فقد استقال منها كل
الوزراء الشيعة (وزراء حركة أمل وحزب
ال �ل��ه إض ��اف ��ة إل� ��ى ال ��وزي ��ر األرثوذكسي
ّ
الصراف) ،وبدأت ّاملعارضة للتو
يعقوب
ّ
بتحركات في ال�ش��ارع ون��ف��ذت اعتصامًا
م �ف �ت��وح��ًا ف ��ي وس� ��ط ب� �ي ��روت للمطالبة
ب ��امل� �ش ��ارك ّ��ة ف� ��ي ال �س �ل �ط��ة ع �ب ��ر منحها
الثلث املعطل ،الذي لم تنله إال بعد سنة
ونصف سنة ،إثر أحداث السابع من أيار
عام  2008وتوقيع اتفاق الدوحة.

أهداف

ّ
ك��ان ال�ص��راع ال��داخ�ل��ي على أش ��ده ،وكاد
ُي �ط �ي��ح اح �ت �م��االت ال �س �ل��م األه� �ل ��ي .فمن
بقي في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة
ّ
الدعم الخارجي
األول��ى راه��ن بقوة على ّ
االس � �ت � �ث � �ن� ��ائ� ��ي ،ال � � � ��ذي وف� � ��رت� � ��ه اإلدارة
األميركية وال��رئ��اس��ة الفرنسية ف��ي عهد
ج��اك ش �ي��راك وال�س�ع��ودي��ة وم �ص��ر ،وبدا
لهؤالء أن الفرصة سانحة لتوسيع دائرة
ه ��ذا ال��دع��م ل�ي�ش�م��ل ت�ق��دي��م ه �ب��ات مالية
ضخمة تضمن استمرارية تلك الحكومة
وق��درت � ّه��ا ع�ل��ى إدارة م�ن�ظ��وم��ة املصالح
التي يمثلها أركانها ،وال سيما بعد بلوغ
ّ
ّ
املصرح عنها رسميًا،
العامة،
املديونية
مستوى  40.5مليار دوالر ،أي أكثر من
 200ف��ي امل�ئ��ة م��ن مجمل الناتج املحلي،
م ��ا زاد م ��ن م �خ��اط��ر ال �ق �ط��اع املصرفي،
وب��ال �ت��ال��ي ت��راج �ع��ت ق ��درات ��ه التمويلية
ف ��ي م �ق��اب��ل ت ��زاي ��د ال �ح ��اج ��ات اإلنفاقية

ب ��وت� �ي ��رة درام ��ات� �ي� �ك� �ي ��ة ب �س �ب��ب مظاهر
ال�ف�ل�ت��ان وت�ج�ي�ي��ش ال �ش��ارع ومحاوالت
االستئثار بأجهزة الدولة ومؤسساتها
وش��راء ال��والءات في ذروة التوتر األمني
واملذهبي.
ن�ج��ح اج�ت�م��اع ب��اري��س  3ف��ي ح�ش��د عدد
ك�ب�ي��ر م ��ن ال � ��دول ًوامل ��ؤس �س ��ات املانحة،
إال أن� ��ه ف �ش��ل ف �ش�ل�ا ذري� �ع ��ًا ف ��ي تحقيق
مطالب الحكومة ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ت��وق إلى
ال�ح�ص��ول على ه�ب��ات بقيمة  9مليارات
دوالر مخصصة ل��دع��م امل��وازن��ة وخدمة
ال��دي��ن ال �ع ��ام .ف�ق��د ق ��رر امل �ش��ارك��ون منح
ل �ب �ن��ان ت �م��وي�ل�ات ب �ق �ي �م��ة  7.6مليارات
دوالر ،منها  981مليون دوالر فقط هبات
مخصصة لدعم امل��وازن��ة ،و 1403ماليني
دوالر قروضًا مخصصة للغاية نفسها،
فيما بقية التمويالت هي قروض ّ
ميسرة
ل �ت �ن �ف �ي��ذ م �ش ��اري ��ع ع� � ّ
�ام� ��ة ،ال ت �ه �ت��م بها
الحكومة ،ولدعم القطاع ال�خ��اص ،علمًا
ّ
بأن هذه الحصيلة جاءت بعد مفاوضات
ق��ام��ت بها وزارة امل��ال على م��دى شهور
أعقبت انعقاد االج�ت�م��اع م��ن أج��ل إقناع
ّ
املمولني بتحويل تمويالتهم
العديد من
املخصصة للمشاريع إل��ى دع��م املوازنة.
فالحصيلة األول� ��ى ك��ان��ت ت�ن�ط��وي على
خيبة أكبر ،إذ لم تكن الحكومة قد نالت
فعليًا سوى مليار دوالر لدعم املوازنة.
ّ
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ت�ق��دم��ت ال�ح�ك��وم��ة ببرنامج
يتضمن التزامات محددة بزيادة الفائض
األول ��ي ف��ي امل��وازن��ة عبر تجميد فاتورة
األج � ��ور وت�ق�ل�ي��ص ح �ج��م ال �ق �ط��اع العام
وتقليص اإلن �ف��اق االس�ت�ث�م��اري وزيادة
العديد من الضرائب وتعرفات الخدمات
وخ �ص �خ �ص ��ة ال � �ع ��دي ��د م � ��ن القطاعات
وامل� ��راف� ��ق ،وط �ل �ب��ت م ��ن ب �ع��ض املانحني
وامل� �ق ��رض�ي�ن ت �ض �م�ي�ن ه � ��ذه االلتزامات

ك� � �ش � ��روط م �س �ب �ق��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ اتفاقيات
ال�ت�م��وي��ل ،إلدراك �ه��ا ص�ع��وب��ة إم� ��رار مثل
هذه االلتزامات في ظل الظروف السائدة،
فسعت إل��ى ال�ت��روي��ج أن لبنان سيخسر
فرصة االستفادة من هذا الكم من التمويل
ّ
امليسر إذا لم تستجب الحكومة لشروط
امل��ان�ح�ين ال��دول�ي�ين ،ف�ب��دأ ي��زده��ر خطاب
غريب يتناقض مع شعارات «السيادة»
املزدهرة ،يقول بأن مشيئة «الواهب» هي
أقوى وأعلى مرتبة من املصالح الوطنية
والحقوق االجتماعية.
ّ
ل� �ق ��د وق� � �ع � ��ت ت� �ل ��ك ال � �ح� �ك ��وم ��ة عشرات
االتفاقيات التمويلية ،في إط��ار باريس
 ،3ومنها اتفاقيتان مع فرنسا والواليات
امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة ت�ت�ض�م�ن��ان شروطًا
تقضي بخصخصة قطاعي االتصاالت
وال�ط��اق��ة ،علمًا ب��أن التمويالت املرتبطة
بهذين الشرطني تبلغ فقط  225مليون
يورو في االتفاقية مع فرنسا و 75مليون
دوالر في االتفاقية مع الواليات املتحدة.

مخالفات دستورية
ه � � ��ذه االت� � �ف � ��اق� � �ي � ��ات ت� �ف� �ت� �ق � ُ�د الشرعية
ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة ،ل �ك��ون �ه��ا ل� ��م ت � �ب� ��رم وفقًا
ألحكام الدستور ،وال سيما امل��ادت�ين 52
و ،88ف��األول��ى تمنح رئيس الجمهورية
ص�ل�اح �ي ��ة ال� �ت� �ف ��اوض ع �ل ��ى املعاهدات
ال ��دول � �ي ��ة ،وت � �ف ��رض ت �ص��دي��ق مجلسي
ال��وزراء والنواب على هذه املعاهدات إذا
ك��ان��ت تتضمن ش��روط��ًا م� ّ�ال�ي��ة ،ك�م��ا هي
حال اتفاقيات باريس  3كلهاّ .أم��ا املادة
األخ ��رى فتنص ص��راح��ة على إح��ال��ة كل
اتفاقية قرض ،مهما كانت ،على مجلس
ال� � �ن � ��واب م� ��ن أج� � ��ل اإلج� � � � ��ازة للحكومة
بتوقيعها.
ّ
تذرعت الحكومة بالظروف االستثنائية

سفراء دول مانحة يستمعون إلى تقرير من وزير املال األسبق جهاد أزعور (أرشيف ــ مروان طحطح)
السائدة حينها من أج��ل مخالفة أحكام
ال ��دس � �ت ��ور .ف �ه��ي ك ��ان ��ت ت �ق��اط��ع رئيس
الجمهورية السابق إميل لحود وتطعن
ف��ي شرعية تمديد والي�ت��ه ،وك��ان رئيس
امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي ن�ب�ي��ه ب��ري يمتنع عن
دع ��وة الهيئة ال�ع� ّ
�ام��ة ل�لان�ع�ق��اد م��ن أجل
مناقشة مشاريع قوانني محالة من قبل
حكومة غير ميثاقية ،في رأيه ،ومطعون
بشرعية استمرارها أيضًا ...وباالستناد
إل � ��ى ه � ��ذه ال � �ظ � ��روفّ ،
دب� �ج ��ت الحكومة
يومها مراجعة قانونية من وزارة العدل
التي ك��ان يديرها ال��وزي��ر السابق شارل
رزق ،تمنحها صالحية إب��رام املعاهدات
ال � ��دول � �ي � ��ة امل � �ش � ��روط � ��ة م ��ال� �ي ��ًا وتوقيع
اتفاقيات ال�ق��روض الخارجية ً
بناء على
قانون صادر عن مجلس النواب في عام
 2002يتنازل فيه عن صالحياته فيجيز
للحكومة استبدال نحو  7مليارات دوالر
من الديون القائمة بفوائد مرتفعة بديون

أخ��رى ب�ف��وائ��د أق��ل ،إال أن ه��ذه املراجعة
القانونية لم تكن كافية لتغطية املخالفة
الدستورية ،باعتبار أن معظم االتفاقيات
استبدال
املذكورة لم
ِ
تنطو على عمليات ُ
ديون بشكل واضح ومحدد ،بل استخدم
ما ُصرف من القروض في تمويل اإلنفاق
العام املتزايد بفعل تداعيات حرب تموز
ومخيم نهر البارد والتفجيرات األمنية
وانتشار الجيش على الحدود الجنوبية
ّ
وضم آالف املتطوعني الجدد إلى األجهزة
األمنية (وذلك على نقيض ما التزمت به
ح �ك��وم��ة ال �س �ن �ي��ورة ف��ي ب��رن��ام�ج�ه��ا إلى
اجتماع باريس  3لجهة تجميد فاتورة
األجور وتقليص القطاع العام) ،فارتفعت
امل��دي��ون�ي��ة ال�ع� ّ
�ام��ة امل �ص� ّ�رح عنها رسميًا
إل��ى أكثر م��ن  50مليار دوالر حاليًا ،أي
ب��زي��ادة  10م �ل �ي��ارات دوالر م�ن��ذ انعقاد
ّ
االجتماع املذكور ،وبمعدل  3.33مليارات
دوالر سنويًا.

تضييع فرصة الحوار

حكومة السنيورة تفرض الشروط على نفسها
ال�س�ج��ال ال ��ذي ان��دل��ع ف��ي ال�ج�ل�س��ة األول ��ى للحكومة
الحالية في شأن «دستورية» تمديد اتفاقية القرض
ّ
املوقعة ب�ين لبنان وفرنسا ،ق��د يتجدد ف��ي الجلسة
امل�ق�ب�ل��ة (ج �ل �س��ة األس� �ب ��وع امل �ق �ب��ل) ،ل �ك��ن م��ن زاوية
م�خ�ت�ل�ف��ة ،أك �ث��ر إث � ��ارة رب �م��ا .ف �ق��د ك�ش�ف��ت املواقف
واالتصاالت التي جرت أخيرًا أن الجانبني الفرنسي
واألميركي ،ال يمانعان إعادة التفاوض على شروط
االتفاقيات املنبثقة من اجتماع باريس  ،3إذا طلبت
ال�ح�ك��وم��ة ذل ��ك ،ب��اع�ت�ب��ار أن ه ��ذه ال �ش��روط طلبتها
حكومة الرئيس فؤاد السنيورة األولى.
فقد أب��دت السفيرة األميركية ميشيل سيسون،
في لقاء عقدته أم��س مع وزي��ر االت�ص��االت شربل
ن�ح��اس ،ف��ي مكتبه ف��ي ال� ��وزارة ،اس�ت�ع��داد ّاإلدارة
األميركية لتكييف شروط االتفاقية التي وقعتها
حكومة السنيورة معها ،بما يخدم مصالح قطاع
االت�ص��االت وتعزيز إمكانيات خلق ف��رص العمل
واالس�ت�ث�م��ار للبنانيني وت��وس�ي��ع خ��دم��ات الحزمة
ال �ع��ري �ض��ة  BroadBandل �ل �م��واط �ن�ين ،وال سيما

ّ
للشباب وال�ج��ام�ع�ي�ين .وب�ح�س��ب م�ص��ادر مطلعة،
ص � ّ�رح ��ت س �ي �س��ون ب � ��أن ال � �ش� ��روط ال � � � ��واردة في
االت�ف��اق�ي��ة الس�ت�ف��ادة الحكومة م��ن هبة بقيمة 75
ّ
مليون دوالر ال تمثل شروطًا أميركية ،بل شروطًا
طلبت الحكومة إدراجها ،وبالتالي يمكن الحكومة
ال�ح��ال�ي��ة أن ت�ط�ل��ب إع ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي ه��ذه الشروط
بحسب سياساتها.
وت �م� ّ�ث��ل ه ��ذه ال�ه�ب��ة ال�ش��ري�ح��ة ال��راب �ع��ة م��ن ّ
تعهدات
واشنطن في باريس  ،3وهي مشروطة ببيع ّ
حصة
ال�غ��ال�ب� ّ�ي��ة ف��ي ش��رك�ت��ي ال�ه��ات��ف ال�خ�ل��وي إل��ى القطاع
الخاص.
وكان الوزير ّ
نحاس قد رفض مع وزير الطاقة واملياه
باسيل املوافقة على تمديد اتفاقية قرض مع
جبران ّ
فرنسا وق�ع�ت��ه وزي ��رة امل��ال ري��ا الحسن ف��ي الشهر
امل��اض��ي ،باعتبار أن االتفاقية وتمديدها يحتاجان
ً
إل��ى إج ��ازة امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي ،ف�ض�لا ع��ن أن سحب
ه��ات�ين الشريحتني الباقيتني م��ن ال�ق��رض مشروط
ببيع رخ��ص الخلوي وأص��ول��ه وإع ��ادة هيكلة قطاع

الطاقة ،بما يخالف ّ
توجهات البيان الوزاري.
ّ
وك ��ان امل �ت �ح� ّ�دث ب��اس��م وزي ��ر ال �خ��ارج��ي��ة والشؤون
األوروب� ّ�ي��ة الفرنسي ،إيريك شوفالييه ،قد أج��اب في
 24كانون ّ
األول  ،2009عن سؤال عن مدى استعداد
ف��رن�س��ا إلع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي ش ��روط ه ��ذه االتفاقية،
بالقول :إن اإلص�لاح��ات ّ
قررها لبنان بنفسه ،وهي
تحظى بالدعم الكامل من جانب املجتمع الدولي ومن
ّ
املؤسسات ّ
جانب ّ
العاملية ...وفي هذا السياق،
املالية
ّ
ّ
فإن السلطات الفرنسية في حوار دائم مع الحكومة
ّ
اللبنانية لالستجابة بطرق أفضل لحاجات لبنان.
انطالقًا من هذين املوقفني ،تجري محاوالت إلقناع
رئيس الحكومة سعد الحريري بتأليف لجنة وزارية
برئاسته وع�ض��وي��ة وزي ��رة امل��ال وال� ��وزراء املعنيني،
ّ
مهمتها إعادة التفاوض مع املانحني لتنقية االتفاقيات
من الشروط غير املتوافقة مع السياسات القطاعية
ال� �ج ��اري إع ��داده ��ا ،وال س�ي�م��ا ل�ج�ه��ة الخصخصة
وآلياتها وأشكالها ومواعيد تحقيقها والقطاعات
التي يمكن أن تشملها.

ك� � ��ان ي �م �ك ��ن ح� �ك ��وم ��ة س� �ع ��د الحريري
ال �ح ��ال �ي ��ة أن ت �ن �ك��ب ع �ل ��ى ت �س ��وي ��ة هذا
الواقع الشاذ ،وال سيما أن بعض الوزراء
حاولوا في لجنة صياغة البيان الوزاري
أن يطرحوا معالجات واقعية ،تقوم على
إع��داد برنامج إص�لاح مالي واقتصادي
ّ
املتغيرات
واج � �ت � �م� ��اع� ��ي ي� � �ت �ل��اءم م � ��ع
والحاجات وإعادة التفاوض مع الجهات
امل �ق��رض��ة ل�ت�ع��دي��ل االت �ف��اق �ي��ات املعقودة
وإق��راره��ا وفقًا ألحكام ال��دس�ت��ور ...إال أن
البعض ال ي��زال يتعامل مع «ب��اري��س »3
كما ل��و أن��ه إط��ار أي��دي��ول��وج��ي غير قابل
ّ
يصر
للنقاش ،واألغ��رب أن ه��ذا البعض
على الترويج لبرنامج حكومة الرئيس
ف ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة ،ك�م��ا ل��و أن ��ه ال �ح��ل لكل
امل �ع �ض�ل�ات ،م ��ن دون أن ي �ق��رأ مضمون
وظروف إعداده وأهدافه ونتائج
البرنامج
ّ
التجارب في ظله ،التي أظهرت عجز أي
حكومة توافقية عن تطبيقه إال في إطار
ّ
دي�ك�ت��ات��وري ال يحمل أي ه��م اجتماعي
وال يبدي أي حرص على إيجاد مشروع
للعبور إل��ى ال��دول��ة ...واألغ��رب أيضًا أنه
ال أح��د م��ن ال��داع�ين إل��ى تنفيذ البرنامج
يريد أن ُيطلع ال��رأي العام على محتواه
الفعلي ،ومدى صالحية اإلج��راءات التي
ّ
يتضمنها.

