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وثيقة

ّ
بري ــ جنبالط :االقتصاد املنتج أولوية
طرح
قبل أشهرّ ،
لرئيس نبيه بري على النائب
وليد جنبالط صياغة ورقة
الطرفني بشأن
مشتركة بني ّ
القضايا االقتصادية وتنمية
الريف .وضع الطرفان ورقة،
ويقوالن إنهما يرغبان جديًا
في العمل على تطبيق بنود
هذه الورقة

وت�ق��وي��ة ش�ب�ك��ات االت �ص��االت واإلنترنت
وإنشاء مجمعات للتكنولوجيا وتوسيع
العمل ف��ي م�ج��ال الحكومة اإللكترونية.
ك��ذل��ك ،م��راج �ع��ة م �ش��روع ق��ان��ون املدينة
اإلعالمية واملعلوماتية الحرة وإقراره.

قطاعات الطاقة

قبل تأليف الحكومة ،ك��ان الرئيس نبيه
ب��ري وال�ن��ائ��ب ول�ي��د جنبالط ي�ق��والن في
جلساتهما الخاصة ،وفي تصريحات إلى
الصحافة إن موقفهما م��ن الخصخصة
ب ��ات ي�م�ي��ل إل ��ى ال�س�ل�ب� ّ�ي��ة .وق � َ�د استخدم
ج�ن�ب�لاط ع �ب��ارات م��ن ن ��وع« ،أل ��م يعرفوا
أن وول ستريت انهارت؟» ،في إشارة إلى
ّ
ّ
العاملية.
االقتصادية
األزمة ّ
ّ
ك ��ل ��ف ك � ��ل ط � ��رف ف ��ري �ق ��ه ل �ص �ي��اغ��ة هذه
ّ
ال��ورق��ة .ال��وزي��ر أك��رم شهيب ت��رأس فريق
ّ
الداخلية
االش �ت ��راك ��ي ال� ��ذي ض � ّ�م وك �ي��ل

ف ��ي ال� �ح ��زب ي �ح �ي��ى خ �م �ي��س والدكتور
ول �ي��د ص��اف��ي ،ف�ي�م��ا ت ��رأس ال ��وزي ��ر أنور
الخليل الفريق اآلخر ،الذي ّ
ضم عددًا من
االختصاصيني .التقى ه��ؤالء على مدى
ّ
شهيب
أربعة أشهر وخرجوا بورقة ،يرى
أن الطرفني استرشدا فيها خالل صياغة
ال �ب �ي��ان ال � � � ��وزاري .وه� ��ي رؤي � ��ة مشتركة
إلن�م��اء ال��ري��ف اللبناني إذًا ،ج��اءت تحت
عنوان« :ورقة عمل حول مبادرات إلنماء
امل �ن��اط��ق ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة» .س�ي�س�ت�ع�ين فيها
ال �ح��زب��ان ع�ن��د ط ��رح م �ش��اري��ع القوانني،
وفي مجلس ال��وزراء ،وعند نقاش خطط
ُإنماء الريف.
ّ
تشير ال��ورق��ة في مقدمتها إل��ى أن لبنان
ي �ح �ت��اج إل ��ى «اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة اقتصادية
متكاملة طويلة األم��د ،ت��ؤم��ن لالقتصاد
ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي امل � �ن� ��اع� ��ة ب� ��وج� ��ه التقلبات
واألمنية في محيطه اإلقليمي
السياسية ّ
وأم � ��ام أي خ ��ض��ات اق �ت �ص��ادي��ة مفاجئة
وعميقة األثر».
وت�ت��وق��ف ال��ورق��ة ع�ن��د ض ��رورة «مواكبة
عملية إنشاء البنية االقتصادية الجديدة
بخطة مرحلية ،متوسطة وقصيرة املدى،
وموازية لالستراتيجية الطويلة النفس،
ي� �ك ��ون أث� ��ره� ��ا س ��ري �ع ��ًا وت � �ك� ��ون محفزة
لألهداف البعيدة املدى».
ّ
وتحدد الورقة نقاط القوة في االقتصاد
اللبناني ب�ـ«امل��وارد البشرية داخ��ل لبنان
وخ ��ارج ��ه ،امل��وق��ع وال �ط �ب �ي �ع��ة ،العالقات
ال�خ��ارج�ي��ة املتينة واالق�ت�ص��اد املنفتح».
ّأم��ا ن�ق��اط الضعف فأهمها« :ال�ع�ج��ز في
امل��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة وال �ح �ج��م ال �ك �ب �ي��ر للدين
ّ
العام ،حدة تمركز النشاطات االقتصادية،
التفاوت االقتصادي واالجتماعي ،تمركز
الثروة ،ضعف الحوكمة واإلدارة العامة
والنظام القضائي والحكم املحلي ،غياب
إدارة األداء وامل �س ��اء ل ��ة ،ض �ع��ف املرافق
وال �خ��دم��ات ال �ع��ام��ة ب�م��ا ف�ي�ه��ا الكهرباء
وامل � � �ي� � ��اه ،واالت� � � �ص � � ��االت وال � �ن � �ق ��ل العام
وال� �ت ��ده ��ور ال �ب �ي �ئ��ي وض� �ع ��ف التشريع

ّ
كان الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبالط يقوالن أن موقفهما من الخصخصة بات يميل إلى السلبية (أرشيف)

ال��ذي يحفز النشاط االق�ت�ص��ادي وجذب
االستثمار».
وع� �ل ��ى ه � ��ذا األس � � � ��اس ،ط ��رح ��ت الورقة
اق�ت��راح��ات للعمل على أساسها م��ن أجل
ّ
االقتصادية في لبنان.
تعزيز القطاعات

ّ
القطاعات اإلنتاجية

ت� ��رى ال ��ورق ��ة أن ال� ��زراع� ��ة ق �ط ��اع حيوي
«لتعزيز االقتصادات املحلية ،وله عالقة
وثيقة ب��األم��ن الغذائي وارت�ب��اط السكان
ب ��األرض وإم�ك��ان�ي��ة اس�ت�ي�ع��اب ق��وة عمل
ّ
ك� �ب� �ي ��رة» ،ل ��ذل ��ك ،ط ��رح ��ت م �ش ��اري ��ع عدة
إلنمائه ،أهمها:
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م �ش��اري��ع ال � ��ري ،ع �ب��ر إن �ج��از مشاريع
السدود وتنفيذ خطة البحيرات الجبلية
ل��دى امل �ش��روع األخ �ض��ر ،وت�ح��دي��ث النظم
ّ
القانونية للري.
ـــــ دع��م وزارة ال��زراع��ة وعملية التسويق
الزراعي وتحديثها ،ومساعدة املزارعني
ً
ت� �م ��وي�ل�ا وح� �م ��اي ��ة وت �ق �ن �ي��ًا وتسويقيًا
وتدريبيًا.
ورأت الورقة أن قطاع الصناعة يمر بأزمة
ح � ��ادة ب �ف �ع��ل ض �ع��ف ق ��درت ��ه التنافسية
وارتفاع كلفة إنتاجه وصعوبة تمويله،
ً
فضال ع��ن وج��ود منافسة غير مشروعة
من ال��دول امل�ج��اورة وع��دم تطبيق قانون
حماية اإلنتاج الوطني.
ول��دع��م ه ��ذا ال �ق �ط��اع ،ت��دع��و ال ��ورق ��ة إلى

تشجيع الصناعيني على إنشاء مناطق
صناعية صغيرة ومتوسطة وكبيرة في
مشاعات البلديات وع�ل��ى أم�ل�اك الدولة،
وف ��ي امل �ن��اط��ق ،م �ق��اب��ل ب � ��دالت متهاودة
وألم��د ط��وي��ل .وط��ال�ب��ت بتقديم إعفاءات
وحوافز ضرائبية للمؤسسات الصناعية
الجديدة التي تنشأ في املناطق الريفية.
�واز ،ت �ت �ح ��دث ال� ��ورق� ��ة عن
ع �ل ��ى خ � � ٍ�ط م � � � � ٍ
اق �ت �ص��اد امل �ع ��رف ��ة .ف�ت�ل�ف��ت إل� ��ى أن بنية
االقتصاد الحالي تعتمد على الخدمات،
ّ
وه��ي تمثل  %70م��ن حجمه .أم��ا القطاع
اإلن�ت��اج��ي ف�ل��م يستطع أن ينهض لعدم
توافر البيئة املحابية.
وت� �ص ��ف ال� ��ورق� ��ة ال � � ��رأس امل� � ��ال البشري
ب��أه��م ع �ن��اص��ر ال� �ق ��وة ف ��ي ل �ب �ن��ان« ،وإذا
م��ا ت� ّ�م االس�ت�ث�م��ار الجيد ف�ي��ه ،فسيتمتع
ب��امل��ؤه�لات ال�ع��ال�ي��ة وامل� �ه ��ارات املتعددة
وال �ق��درة ع�ل��ى ال�ت�ك� ّ�ي��ف وامل �ب ��ادرة ليكون
امل �ح� ّ�رك ال��ذي يجعل االق�ت�ص��اد اللبناني
قادرًا على النمو بتسارع ،وعلى املنافسة
على مستوى املنطقة والعالم ،فإن لبنان
يمكن ًأن يصبح ص��رح��ًا علميًا إقليميًا
وموئال للكفاءة العالية ّ
يعمه االستقرار
واالزدهار».
وت� �ط ��رح ال ��ورق ��ة ت �ط��وي��ر ب �ن �ي��ة اقتصاد
املعرفة من خالل التشريعات التي تدعم
ّ
نمو قطاع تكنولوجيا املعلومات وحماية
امل�ل�ك�ي��ة ال�ف�ك��ري��ة وال�ت��وق�ي��ع اإللكتروني.

إعادة هيكلة الخدمات الحكومية
تطرح الورقة إعادة هيكلة الخدمات
الحكومية ومشاركة القطاع الخاص،
فترى أنه «ينبغي من حيث املبدأ البحث
بالخصخصة ملفًا ملفًا ،والتوجه إلى
الخصخصة ضمن مبدأين أساسيني:
عال،
إعطاء املواطن خدمات بمستوى ٍ
والحفاظ بشكل واضح على حقوق
الدولة».

انطالقًا من هذا املبدأ ،تقترح الورقة
اللجوء إلى  3أنواع من العقود مع
القطاع الخاص :عقود الخدمة ،عقود
اإلدارة واالمتيازات (وهي عقود إدارة
تتضمن إنفاقًا استثماريًا ّ
ّ
معينًا يتم
استرجاعه خالل فترة العقد) ،والبناء
والتشغيل واإلرجاع (وهي عقود تحول
إلى القطاع الخاص مسؤولية إدارة

التكاليف واملداخيل والتمويل).
وترى الورقة أنه ُيمكن اللجوء إلى
الخصخصة الشاملة ،أي ّ
التفرغ ،عبر
ّ
ّ
عدة طرق ،لكن ذلك يتطلب قضايا
عدة تتعلق بالتشريع والحفاظ على
السيطرة واالستراتيجية للدولة وتقويم
املرافق والخدمات ،والتقيد بسياسات
معينة والحفاظ على املصلحة العامة.

ترى الورقة أن
القطاع اإلنتاجي لم
يستطع النهوض لعدم
توافر البيئة المناسبة
يحتاج لبنان إلى
استراتيجية متكاملة
تؤمن
طويلة األمد ّ
لالقتصاد المناعة بوجه
التقلبات

ت �ش �ي��ر ورق � ��ة أم ��ل ـ�ـ�ـ�ـ�ـ االش� �ت ��راك ��ي إل ��ى أن
قطاع املياه «حيوي ومهدد باالنقطاعات
الطويلة والتلوث ،وذو تكلفة عالية على
ّ
السكان» .وتطرح مشاريع عدة ،أبرزها:
ـــــ تفعيل قانون مؤسسات املياه وتوفير
الكفاءات اإلداري��ة وامل��وارد املالية الالزمة
لتمكينها من إيصال املياه للسكان.
ـــــ تمكني وزارة الطاقة واملياه من تحديث
املخطط الرئيسي للمياه في لبنان وإعداد
االستراتيجيات والسياسات التي تنظم
القطاع.
ـــــ تطوير الشبكات وتوسيعها وتخفيف
الهدر وتطبيق اإلج��راءات لالستفادة من
املياه ،مثل تطوير تخزين املياه السطحية
ملواجهة النقص في فترات ّ
شح املياه.
ـــــ تعزيز أجهزة الرقابة على املوارد املائية
وال��رق��اب��ة على امل�ل��وث��ات لحماية مصادر
املياه واملياه الجوفية والشواطئ.
ـــــ إع��داد برامج توعية لتنمية سلوكيات
ج��دي��دة ل��دى األف� ��راد وال�ج�م��اع��ات ف��ي ما
يتعلق بترشيد استخدام املياه وحمايتها
من التلوث.
ـــــ العمل على االس�ت�ف��ادة م��ن امل�ي��اه التي
تهطل في لبنان وتأمني  800مليون م.م.
م��ن امل �ي��اه س�ن��وي��ًا ع�ب��ر م �ش��اري��ع سدود،
م��ن أب��رزه��ا :س��د ب�س��ري على نهر األولي
(س �ع �ت��ه  128م �ل �ي��ون م.م .ل�ت��وف�ي��ر املياه
لبيروت) ،سد كفرصير (سعته  15مليون
م.م .لتوفير املياه ملشروع ري القاسمية)،
واس�ت�ك�م��ال دراس� ��ات س��د ال �خ��ردل��ي على
مجرى نهر الليطاني وسعته  100مليون
م.م ،واس �ت �ك �م��ال ت�ن�ف�ي��ذ ب��اق��ي السدود،
ّ
وم�ن�ه��ا س��د ال�ص�ل�ع��ة ع�ل��ى الحاصباني،
ّ
ّ
س ��د ال �ع��اص��ي ،س ��د ال�ق�ي�س�م��ان��ي (املنت)
وس ��د ال�ع��زون�ي��ة (ع��ال �ي��ه) وس ��د املعاصر
(الشوف).
ّأم��ا قطاع الطاقة والكهرباء ،ف��إن تأثيره
س �ل �ب��ي ح��ال �ي��ًا ع �ل��ى ال �ن �م��و االقتصادي
واالستقرار املالي ،إذ يعوق أداء القطاعات
االقتصادية ويزيد من معاناة املواطنني
وي �س � ًب��ب ن ��زف ��ًا ك �ب �ي �رًا ل �ل �م��ال �ي��ة العامة،
ف�ض�لا ع��ن أن��ه أص�ب��ح ي�ه��دد بانقطاعات
متواصلة ،فطرحت مجموعة معالجات،
أبرزها:
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ زي � ��ادة ال� �ق ��درة اإلن �ت��اج �ي��ة ع �ب��ر شراء
م��ول��دات كهربائية  300م�ي�غ��اوات (طاقة
املولد نحو  80ميغاوات) ،وإنشاء محطة
ت �ح��وي��ل ل �ل �غ��از ال �س��ائ��ل امل� �س� �ت ��ورد عبر
ال�ن��اق�لات البحرية ق��رب معمل الزهراني
(ت �م��وي��ل ال� �ص� �ن ��دوق ال� �ع ��رب ��ي) ،وإعادة
ت��أه�ي��ل معملي ال� ��ذوق وال �ج �ي��ة ،وإنشاء
معمل ج��دي��د ف��ي منطقة ال��زه��ران��ي بقوة
 450ميغاوات.
وتدعو الورقة إلى إصالح قطاع التوزيع،
عبر تأمني وتركيب مليون عداد كهربائي
ل �ق �ي��اس االس �ت �ه�ل�اك ع ��ن ب �ع��د ،وإصالح
الهيكلية اإلداري ��ة وتعيني مجلس إدارة
ج��دي��د ل �ل �م��ؤس �س��ة .وت �ش �ي��ر ال ��ورق ��ة إلى
ض ��رورة خفض كلفة املشتقات النفطية
عبر زي��ادة استجرار الغاز الطبيعي من
مصر وم��ن ال ��دول امل �ج��اورة .وت��دع��و إلى
تشركة مؤسسة كهرباء لبنان من خالل
إنشاء شركات لإلنتاج والتوزيع وشركة
النقل.
وت�ق�ت��رح ال��ورق��ة م�ش��اري��ع لتطوير النقل
ال�ع��ام م��ن خ�لال تنظيم ال�ق�ط��اع وإصدار
ق ��ان ��ون ال �ه �ي �ئ��ة ال �ن��اظ �م��ة ل �ل �ن �ق��ل البري
وإنشاء صندوق للنقل العام.
وت�ف��رد ال��ورق��ة مساحة ل�ط��روح��ات بشأن
حماية البيئة واملواقع الطبيعية واملوارد
املائية من ينابيع وأنهار ومياه جوفية
وش��واط��ئ ،م��ن خ�ل�ال ت�ش��ري�ع��ات وفرض
ال � �ق� ��ان� ��ون وامل� � �ش � ��ارك � ��ات م � ��ع البلديات
واملجتمع األهلي.
أخ �ي �رًا ،ت��دع��و ال��ورق��ة إل��ى تنفيذ الخطة
الوطنية للنفايات الصلبة ،وإع��داد خطة
ل �ف �ص��ل أص� �ن ��اف ال �ن �ف��اي��ات ف ��ي املصدر
وتدويرها.
ث .غ.

