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حلقة نقاش
يقترح الوزير السابق جورج قرم ،مجموعة من املعالجات لتغيير النمط الريعي في االقتصاد
الوطني ،أبرزها اتخاذ مجموعة من اإلجراءات مع املصارف ومصرف لبنان لتخفيف خدمة
العام وجعل جزء منه دينًا عائمًا ،ويشير إلى ضرورة إجراء تغيير في الذهنية،
الدين ّ
وعدم التذرع بالحرب لتغييب التنمية ،وانتقد تمجيد تحويالت املغتربني

الدين العام
تعويم جزء من ّ
«يبذر» موارد لبنان
جورج قرم :النمط الريعي ّ
محمد وهبة
ي�ت�ط�ل��ب ت�غ�ي�ي��ر ال �ن �م��ط االقتصادي
اللبناني تغييرًا ج��ذري��ًا ف��ي الذهنية
وع ��دم ال�ت��أس�ي��س امل�س�ب��ق ع�ل��ى فكرة
استحالة األمر .بهذه الخلفية ينطلق
ال ��وزي ��ر ال �س��اب��ق ج ��ورج ق ��رم ليعالج
ال��دي��ن ال �ع��ام ،م�ع�ت�ب�رًا أن أص��ل الدين
ليس املشكلة األساسية بمقدار كلفة
خدمته املرتفعة ،ويقترح تحويل جزء
م�ن��ه إل��ى دي��ن ع��ائ��م م��ن خ�ل�ال اتخاذ
إجراءات مع املصارف ومصرف لبنان
لتخفيف كلفة خدمته.
ويشير ق��رم ً ال��ى امتالك لبنان ميزات
ّ
ع ��دة ،ف� ّض�لا ع��ن ام�ت�لاك��ه م ��وارد غير
م �س �ت �غ��ل��ة ،إال أن ��ه ي� ّش�ي��ر إل ��ى النمط
ال �س��ائ��د ال� ��ذي «ي� �ب ��ذر» ه ��ذه املوارد،

ويسهم في طغيان الريوع .لكن األمر
ليس بهذه البساطة ،إذ يجب إجراء
نقد ذات��ي للمرحلة األخ�ي��رة م��ن عمر
امليليشيات والحرب
لبنان ،أي مرحلة ً
وم��ا ب�ع��ده��ا ،ف�ض�لا ع��ن دراس ��ة وافرة
ل �ل �م ��راح ��ل ال �س ��اب �ق ��ة ال� �ت ��ي ت� �ب ��دأ من
«الشيحية» إلى «الشهابية».
ّ
ن��ظ��م امل��رك��ز االس �ت �ش��اري للدراسات
وال� �ت ��وث� �ي ��ق ،ح �ل �ق��ة ن� �ق ��اش بعنوان
«ك � � �ي � ��ف ي � �م � �ك ��ن ت� �غ� �ي� �ي ��ر النموذج
االقتصادي اللبناني أو تحسينه؟»،
أول م � ��ن أم� � � ��س ،ح� ��اض� ��ر ف �ي �ه ��ا قرم
عارضًا النمط االقتصادي اللبناني،
وال �ب ��دائ ��ل امل��وض��وع �ي��ة ل �ل �خ��روج من
الحلقة املفرغة والدخول في اقتصاد
إنتاجي.
ي �ع �ت �ق��د ق � � ��رم ،أن ال � �ب� ��دائ� ��ل ال يمكن

أن ت� �ك ��ون م �ب �ن �ي��ة ع �ل��ى ف� �ك ��رة السلم
وال�ح��رب« ،فاملثال القائل ب��أن الحرب
ال تسمح بإجراء تنمية في لبنان غير
صحيح» ،إذ إن الحرب ليست مانعًا
ب��دل�ي��ل وج � ّ�ود ن �م��اذج اق�ت�ص��ادي��ة في
ال �ع��ال��م ت�م��ك�ن��ت م��ن م�ن��اف�س��ة عمالقة
الصناعة في العالم ،مثل الهند التي
أصبحت منافسًا عامليًا ،وتايوان التي
كانت جزيرة فالحني ،أما سنغافورة
التي انفصلت عن ماليزيا فقد تخطت
ت �ع �ق �ي��دات م��ذه �ب �ي��ة وع ��رق� �ي ��ة تفوق
التعقيدات اللبنانية .وهناك قبرص
املنقسمة ،التي ارتفع متوسط الدخل
الفردي فيها إلى  23ألف دوالر .أيضًا
ه �ن��اك «ص �خ��رة» اس�م�ه��ا م��ال�ط��ا بنت
ن � �م� ��وذج اق� �ت� �ص ��اد امل� �ع ��رف ��ة ليصبح
م �ت��وس��ط ال ��دخ ��ل ال� �ف ��ردي ل��دي �ه��ا 18
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تطور مصادر ّالريع
ّ

يقول جورج قرم إن تطور مصادر الريع بدأ مع
موجة املضاربات على العملة في عام ،1992
تبعتها مضاربات على الفرق في مستويات
الفوائد بني الليرة والدوالر ،ثم تطور النظام
النقدي إلى ثنائية رفعت الفوائد على سندات
الخزينة بالليرة على نحو جنوني ،وبدأت موجة
املضاربات العقارية األولى بني عامي 1993
و ،1997وقد أسهمت فيها عقود املقاوالت
في مجلس اإلعمار املنفوخ فيها ،ثم أصدرت
رخص الخصخصة خارج أي إطار قانوني ينظم
مصلحة الدولة ،وفي عام  2004حصلت موجة
جديدة من املضاربات العقارية سببها أيضًا
ارتفاع أسعار النفط وتحويالت املغتربني

مصارف

هي نسبة
البطالة في الشباب
العربي بعد استشراء
ثقافة الريع في الدول
العربية بحسب ما
يقول جورج قرم،
وهذه الثقافة تؤدي إلى
إثراء سهل وسريع
لفئات معينة ،وتطلق
رغبة الخروج من
األوطان

أل ��ف دوالر ،أم ��ا إي��رل �ن��دا ال �ت��ي عانت
من الحروب واالنقسامات فإن دخلها
ال � �ف ��ردي ارت� �ف ��ع إل� ��ى  44أل� ��ف دوالر،
ول��م يعد ه�ن��اك إي��رل�ن��دي م�ه��اج��ر ،بل
استقدموا خبرات خارجية ألن نسبة
تشغيل العمالة املحلية تبلغ .%100
هذه النماذج وغيرها مثل ً الدانمارك
وب �ل �ج �ي �ك��ا ...ت �ط��رح س � ��ؤاال أساسيًا:
ّ
ينب لبنان أي نموذج متقدم
«مل��اذا لم ِ
له؟ هل لديه قصور أو عيب في موارده
الطبيعية والبشرية وقدراته الكامنة؟

ّ
تركز التنمية

ي��ؤك��د ق ��رم أن اإلج ��اب ��ة ل ��ن ت��أت��ي من
خ ��ارج ال�ن�م��ط ال ��ذي ظ�ه��ر م��ع ميشال
شيحا ،إذ كان مبنيًا على الريوع وأدى
إل ��ى م��وج��ات م��ن ه �ج��رة اللبنانيني،
فقد ظهر لـ«الشيحية» بعد استقالل
ل�ب�ن��ان ،أن��ه ال داع��ي ل��وج��ود قطاعات
إنتاجية ألن�ه��ا ل��ن تنافس «عمالقة»
ال��دول املتقدمة ،وبالتالي فإن وظيفة
لبنان أن يكون وسيطًا لجذب األموال
الباحثة عن عمليات ريعية الطابع...
ولسوء الحظ لم ينقطع هذا النمط إال

قطاعات

ّ
محادثات في بازل الحتواء املخاطر املالية
ت�س�ض�ي��ف امل��دي �ن��ة ال �س��وي �س� ّ
�ري��ة ،ب� ��ازل ،ف��ي نهاية
ّ
األس �ب ��وع ال �ج ��اري م�ح��اف�ظ��ي امل� �ص ��ارف املركزية،
وال�ف��اع�ل�ين ف��ي ال�ق�ط��اع امل��ال��ي ال� � ّ
�رواد ح��ول العالم،
إلج ��راء م �ح��ادث��ات ب��دع��وة م��ن م�ص��رف التسويات
ّ
الدوليُة.
ّ
دعوة تطلق في ظل ارتفاع القلق من عودة «املخاطرة
الزائدة» التي ّأدت إلى نشوب األزمة ّ
املالية األخيرة،
صحيفة « »Financial Timesأمس.
وفقًا ملا نقلته
ّ
وعلمت «األخبار» أن حاكم مصرف لبنان ،رياض
س�لام��ة ل��ن ي�ح�ض��ر ه��ذه امل �ح��ادث��ات ،ال �ت��ي ازدادت
وتيرتها بعد اندالع األزمة ّ
املالية.
ّ
وق ��ال امل �ص��رف ال��دول��ي ف��ي دع��وت��ه إن «الشركات
ّ
املالية تعود إلى اتباع السلوك العدواني الذي طغا
ّ
خ�ل�ال ف�ت��رة م��ا ق�ب��ل ّاألزم ��ة امل��ال��ي��ة» .وط ��رح بعض
امل�ق�ت��رح��ات ال�ت��ي ت�م��ث��ل ف��ي رأي ��ه م��رت�ك��زات النظام
امل��ال��ي ال�س�ل�ي��م ،وب�ي�ن�ه��ا خ�ف��ض امل �ص��ارف ألهداف
العائد على األسهم ،كطريقة لخفض املخاطرة.
ك��ذل ��ك أع � ��رب امل� �ص ��رف ع ��ن ق �ل �ق��ه م ��ن ت ��ده ��ور أداء
امل��ال� ّ�ي��ة ال�ع� ّ
�ام��ة ف��ي مختلف ال�ب�ل��دان ،بحكم ارتفاع

مؤات لإلنتاج عبر املدارس والجامعات (هيثم املوسوي)
جورج قرم :خلق مناخ ٍ

ّ
ّ
وت�ي��رة االس�ت��دان��ة ،وح��ذر م��ن أن الشكوك ف��ي شأن
ّ
ّ
ّ
«الحذر املالي» قد تؤدي «جديًا إلى خلل في أسواق
السندات» .وتدور تساؤالت كثيرة في هذه املرحلة
ّ
الحقيقي للنظام امل��ال��ي عامليًا ،بعد
ح��ول ال��وض��ع
موجة ّ
قوية من الدعم الحكومي ،تحديدًا في البلدان
ّ
ّ
واالستثمارية
التي وصلت فيها املصارف التجارية
ّ
إل� � ��ى ش �ف �ي��ر ال � �ه� ��اوي� ��ةّ ،م� �ث ��ل ال� � ��والي� � ��ات املتحدة
وب��ري�ط��ان�ي��ا .وي�ب�ق��ى امل�ح��ل�ل��ون ح��ذري� ّ�ن م��ن إمكان
انطالق شرارة التعافي فعليًا نظرًا إلى أن االستقرار
ّ
األخرى
اإلنتاجية
في القطاع املالي وفي القطاعات
ّ
يمكن أن يكون مرتبطًا بالدعم الحكومي .كما أن
ّ
ّ
تجدد املمارسات ّ
املالية ،التي أدت
هناك خشية من
إلى أزمة ينّاالئتمان في بادئ األمر .ومن بني املديرين
ّ
ّ
الخاصة ،الذين سيحضرون
التنفيذي للمصارف
االج�ت�م��اع ،الري فينك م��ن « »BlackRockوفيكرام
بانديت من « ،»Citigroupفيما لويد بالنكفاين من
« »Goldman Sachsوجايمي ديمون من «JP Morgan
 »Chaseلن يحضرا.
(األخبار)

لفترة قليلة مع املرحلة الشهابية التي
أولت اهتمامًا بالقضايا االجتماعية
والزراعية والتربوية فظهر صندوق
ال � �ض � �م � ��ان االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي ،املشروع
ّ
األخ� �ض ��ر ،س� ��د ال �ق ��رع ��ون والجامعة
اللبنانية ...وحينها كان يصل الشطر
األخ �ي��ر م��ن ال�ض��ري�ب��ة امل �ب��اش��رة على
املداخيل ُ واألرباح إلى .%43
ّ
ع�م�ل�ي��ًا ،ت��رج �م��ت «ال�ش�ي�ح�ي��ة» بتركز
 100كلم مربع في
التنمية على مساحة ً
العاصمة بيروت ،ب��دال من انتشارها
على  10452كيلومترًا ،أي أن «لبنان
ُ
اغ��ت �ص��ب» ،بحسب م��ا يستنتج قرم.
وب �ع��د ان �ت �ه��اء ال �ح��رب ّاأله �ل �ي��ة وبدء
السياسات اإلعمارية توغل لبنان في
ثقافة الريع ،وبدأت الثروات الناجمة
ع��ن امل�ض��ارب��ات العقارية ت�ت��راك��م إلى
أب�ع��د ح ��دود ،فيما ك��ان الفساد يدفع
رج��ال األع �م��ال إل��ى ال� ُت�ق� ّ�رب م��ن الفئة
النموذج
الحاكمة ،وأي�ض��ًا استجلب
ً
ال �خ �ل �ي �ج ��ي (س ��ول � �ي ��دي ��ر م � � �ث� � ��اال ،إذ
أنشأت مبانيها التي ال تليق بالبيئة
امل �ت��وس �ط �ي��ة وال ُ ب ��ال �ت ��راث اللبناني
وال�ع��رب��ي) .وق��د ت��رك القطاع العقاري

مصارف

ّ
«املركزي» يرخص ملصرف «البالد اإلسالمي»
ّ
�ط �ل �ع��ة ف ��ي م �ص��رف ل �ب �ن��ان ،إن
ق��ال��ت م� �ص ��ادر م� ّ
املجلس املركزي رخص منذ أيام ملصرف البالد
بفتح فرع
اإلسالمي ،وهو مصرف عراقي األصلّ ،
رئيسي ،والعمل في لبنان برأسمال محلي يبلغ
 140مليون دوالر ،وبذلك يرتفع ع��دد املصارف
اإلسالمية الحائزة ترخيصًا للعمل ف��ي لبنان،
إل��ى  5م�ص��ارف ك��اآلت��ي :بيت التمويل العربي،
بنك البركة ،املصرف اإلسالمي اللبناني« ،بلوم»
اإلسالمي ،مصرف البالد اإلسالمي.
وتجدر اإلشارة إلى أن املصارف العراقية تسعى
منذ عام  2007إلى الدخول إلى السوق اللبنانية،
وك��ان هناك بحث لشراء مصرف محلي صغير،
أو تقديم طلب ترخيص ،وال تزال هذه «الهجمة»
موجودة ،إذ تقول املصادر إن عددًا من املصارف
ال �ع��راق �ي��ة ،اإلس�ل�ام �ي��ة وال �ت �ج��اري��ة ،ت�ع�ت��زم فتح
ف ��روع ل�ه��ا ف��ي ل �ب �ن��ان ،وه ��ي ال ت ��زال ف��ي مرحلة
إع��داد األوراق ،فالعاملون في القطاع املصرفي
اإلس �ل�ام ��ي ي �ش �ي��رون إل� ��ى أن م �ص ��رف الوركاء
ّ
اإلسالمي يستعد للعمل في لبنان ،وهناك «بنك

أوف بغداد» (مصرف تجاري) أيضًا.
وف � ��ي ال �ن �ص��ف األول م� ��ن ع � ��ام  ،2009أي قبل
ال �ت ��رخ �ي ��ص األخ � �ي� ��ر ،ب �ل �غ��ت ودائ � � ��ع املصارف
اإلسالمية العاملة في لبنان  380مليون دوالر،
ولديها نحو  200مليون دوالر تسليفات ،وفق
إسالمية ،وه��و رق��م متواضع ج�دًا ،وال
منتجات
ً
يكاد يذكر مقارنة ب��ودائ��ع امل�ص��ارف التجارية،
 75مليار دوالر حتى نهاية
التي باتت تصل إلى ّ
آب  ،2009أي إنها ال تمثل سوى  0.5في املئة من
مجمل ودائع املصارف التجارية.
وبحسب املعلومات املتوافرة في السوق ،هناك
«ص ��راع» على ص ��دارة امل �ص��ارف اإلس�لام�ي��ة بني
«بنك البركة» ،و«بيت التمويل العربي» ،إذ يحتل
األول نحو  35في املئة من حجم ال��ودائ��ع ،فيما
للثانيّ نحو  45في املئة من حجم السوق ،بينما
لدى كل من املصرف اللبناني اإلسالمي و«بلوم
للتنمية»  10في املئة.
(األخبار)

