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التوقف عن الدفع
اإلفالس من أجل لبنان :في محاسن
ّ
عامر محسن *
َ
ّ
ه �ن��اك خ � َ�ب ��ران ي�ج��ب أن ي�ع��رف�ه�م��ا ك ��ل م��واط��ن
ّ
باملالية ال�ع��ام��ة :الخبر
لبناني ف��ي م��ا يتعلق
ّ
ّ
ال�ج� ّ�ي��د ه��و أن امل�ي��زان�ي��ة ت�ح��ق��ق ف��ائ�ض��ًا ّأول �ي��ًا،
ّ
بمعنى أن الضرائب التي تقتطعها الدولة من
مواطنيها وم��ن االقتصاد – وه��ي وصلت إلى
م��ا ي �ق��ارب ال�ع�ش��رة م �ل �ي��ارات دوالر ع��ام 2011
– ت�ك�ف��ي ل�ت�س��دي��د ك��ام��ل ال �ن �ف �ق��ات التشغيلية
للدولة ،ورواتب موظفيها ،إضافة إلى االنفاق
ّ
االستثماري الهزيل ،إلخ ...بل وإن فائضًا أوليًا
ّ
يتحقق ،وه��و ق��ارب امللياري دوالر ع��ام ّ !2011
ّ
ّ
الخبر السيئ هو أن ه��ذا الفائض يتبخر ،بل
وي�س�ت�ح�ي��ل إل��ى ع�ج��ز ي �ف��وق ال�ث�لاث��ة م�ل�ي��ارات
ُ
ُدوالر ،ت�ض��اف سنويًا إل��ى مديونيتنا ،م��ا أن
ن��دخ ٌ��ل ف��ي ال�ح�س��اب خ��دم��ة ال��دي��ن ال �ع��ام ،وهي
ك�ل�ف��ة ت��زي��د ع�ل��ى األرب �ع ��ة م �ل �ي��ارات دوالر ،أي
ّ
ّ
بمعدل ألف دوالر سنويًا لكل مواطن.
ل ��و ش�ئ�ن��ا أن ن �ت��رج��م ه ��ذه األرق� � ��ام ع �ل��ى نحو
ّ
ّ
م �ل �م��وس ،ي�م�ك�ن�ن��ا ال �ق��ول ب ��أن ع�ل��ى ك ��ل عائلة
ل�ب�ن��ان�ي��ة – ف ��ي امل� �ع � ّ�دل – أن ت��دف��ع م ��ا ي �ق��ارب
الخمسمئة دوالر شهريًا ،ضرائب للدولة ،فقط
ّ
حتى ندفع الفوائد على الديون التي راكمتها
حكوماتنا خالل العقدين املاضيني .هذا العبء
ال �ث �ق �ي��ل ي �ج��ري ت �م��وي �ل��ه ع �ل��ى ن �ح��و أس��اس��ي،
كمعظم مصادر الخزينة ،ال من ضريبة الدخل
التصاعدية ،وال من امل��وارد الطبيعية التي ال
نملكها ،ب��ل م��ن ال�ض��رائ��ب غير امل�ب��اش��رة التي
ّ
ت�ص�ي��ب ك ��ل امل ��واط �ن�ي�ن :اس �ت �ي��راد امل �ح��روق��ات
وال� �س� �ي ��ارات ،ال �خ �ل��وي واالن �ت ��رن ��ت (وف ��ات ��ورة
الخلوي واالنترنت في لبنان – كفاتورة الوقود
ّ
ً
 جلها ضريبة لخزينة الدولة ،وليست بدال عنخدمة رأسمالية) ،والرسوم واملكوس املختلفة
ُ
التي تفرض على االستيراد واملعامالت .تضاف
إلى هذه األكالف املباشرة الكلفة غير املباشرة
التي ّ
تحملها الدولة للمواطن اللبناني بسبب
ع �ج��زه��ا ع ��ن (أو رف �ض �ه��ا) ت �ل �ب �ي��ة ال �ح��اج��ات
األساسية للمجتمع ،من الخدمات االجتماعية،
إلى تأمني الكهرباء والنقل العام ،إلى التعليم
الالئق ،إلخ...
ّ
ّ
االستغاللي -
ث
املثل
�ذا
�
ه
�أن
�
ب
هنا
أن��ا أحاجج
ّ
ّ
ال ��ذي أن�ش��ئ ف��ي التسعينيات وت�ض��خ��م حتى
ّ
خ � ��رج ع ��ن ال �س �ي �ط��رة – وامل � �ك � ��ون م ��ن ال �ن �ظ��ام
الضريبي واملصارف ودافع الضرائب ،والقائم
على استخراج القيمة من االقتصاد وتحويلها،
ع�ل��ى ن�ح��و أس��اس��ي ،إل ��ى امل �ص��ارف اللبنانية
ً
عبر وساطة ال��دوًل��ة ،لم يعد قابال لالستمرار،
وهو صار سلسلة ثقيلة ّ
تكبل أعناقنا جميعًا،
وتدفع بالدنًا دفعًا صوب االنفجار املحتوم.

في جذر املأزق

ّ
إن االنجاز األساسي لفؤاد السنيورة ،والدور

ال�ت� ّ�اري�خ��ي ال��ذي ّأداه ف��ي االق�ت�ص��اد اللبناني،
تمثال في نجاحه بتحويل الدولة اللبنانية إلى
ّ
ّ
«الحصة»
أداة «استخراجية» فعالة .بمعنى أن
التي تقتطعها ال��دول��ة من االقتصاد اللبناني
ق��د ارت�ف�ع��ت ارت �ف��اع��ًا درام��ات�ي�ك�ي��ًا م�ن��ذ أواس��ط
ال �ت �س �ع �ي �ن �ي��ات ،ح�ي�ن اس �ت �ل��م رف �ي��ق ال �ح��ري��ري
إلى
إدارة االقتصاد ،إلى اليوم  -حتى وصلت ٌ
ما يقارب ربع الناتج العام للبلد ،وهي نسبة
ه��ائ�ل��ة بالنسبة إل��ى ب�ل��د م��ن ال�ع��ال��م ال�ث��ال��ث ال
يملك موارد طبيعية ،ومخيفة إذا أخذنا بعني
االع�ت�ب��ار أن أك�ث��ر ه��ذه ال�ع��ائ��دات ال تتأتى من
ضرائب تصاعدية أو من أرباح الشركات.
ّ
التوسع في ال�ق��درة االستخراجية للدولة
ه��ذا
(أي ،بمعنى آخ��ر ،ال��زي��ادة املستمرة للضرائب
ّ
وللرسوم ،التي خلفت للسنيورة ذكرى عميقة
لن ت��زول لدى الفئات الشعبية في لبنان) كان
ّ
التوسع في االقتراض ،بغية
ضروريًا من أجل
تمويل االن�ف��اق الجنوني خ�لال التسعينيات.
الحريري ،بالطبع ،لم يخترع الفساد في
رفيق
ل�ب�ن��ان ،ل�ك� ّ�ن��ه ،عبر ال�ت� ّ
�وس��ع غير امل�ح�س��وب في
االن �ف��اق ،أع�ط��ى بطانته وح�ل�ف��اءه ف��ي الطبقة
السياسية امكانات وقنوات وموارد للفساد لم
يكن يحلم بمثلها «السلطان» سليم الخوري
ّ
الجميل – حني
أو كامل األسعد ،أو حتى أمني
ّ
كانت ميزانية الدولة بكاملها تقل عن ثمانية
باملئة من الدخل القومي.
من هنا ،بالتحديد ،يمكننا أن نبدأ بالتأريخ
للمأزق الذي وقعنا فيه ،ولالنقالب الراديكالي
ف � ��ي ش� �ك ��ل ال � ��دول � ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي ��ة ودوره � � � � ��ا ف��ي
االق�ت�ص��اد ،م��ن دول��ة ميشال شيحا الليبرالية
ً
(ف �ع�ل�ا) وغ �ي��ر ال�ت��دخ�ل�ي��ة ،ال �ت��ي ت �ت��رك امل��واط��ن
الفقير في فقره ،إلى دولة فؤاد السنيورة التي
ال تكتفي بترك املواطن في حاله ،بل ّ
تمد يدها
إل��ى جيبه وتنازعه في رزق��ه وف��ي لقمة عياله.
ّ
شرح كثير حتى نفهم ّأن
املسألة ال تحتاج إلى
ٍ
النظام الحالي غير قابل لالستمرار ،وال يحق
ً
ّ
يستمر .وإن كان منكم من ال يمشي
له أصال أن
ف ��ي ال � �ش� ��وارع وال ي�س�ت�م��ع إل� ��ى ك �ل�ام ال �ن��اس،
فليفهم الوضع ّعلى النحو التالي:
ٌ
وجحيم ال ُيحتمل
لبنان اليوم جنة لألثرياء
لغيرهم .من كان دخله محدودًا ،سائق سيارة
ً
أج ��رة م �ث�لا ال ي��زي��د دخ �ل��ه ال �ش �ه��ري ع�ل��ى أل��ف
دوالر ،فهو يدفع – بني كلفة الوقود والهاتف
والكهرباء وجمرك السيارة – أكثر من أربعني
ّ
باملئة م��ن دخ�ل��ه ،جلها خ� ّ�وة تفرضها ال��دول��ة
ّ
عليه حتى ّ
تمول الدين املتراكم ،وهي ال تقدم
إليه ،في املقابل ،شيئًا .أما من كان دخله مرتفعًا،
ّ ّ
فلنقل عشرة آالف دوالر ّفي الشهر ،فان كل هذه
الرسوم والضرائب لن تمثل سوى نسبة زهيدة
من راتبه ،وهو شبه معفى من ضريبة الدخل
الهزيلة وباقي الضرائب الرأسمالية .هو بهذا
ّ
املعنى ،على عكس امل��وظ��ف ال�ك��ادح ،يأخذ من

البلد أكثر بكثير مما ُيعطيه.
ّ
ّ
لهذا السبب ب��ال��ذات ف��إن لبنان جنة لألثرياء:
ال �ط �ق��س ج �م �ي��ل وال� �ط� �ع ��ام ل ��ذي ��ذ وال� �ض ��رائ ��ب
ّ
مضحكة ،وأن ��ت ،إن كنت ث��ري��ًا ف��ي ل�ب�ن��ان ،ف��إن
امل� ��ال ت�ت�ب�ع�ّ�ه ال �س �ل �ط��ة وال� �ع�ل�اق ��ات ،وس�ت�ش�ع��ر
ّ
ب�س��رع��ة ب��أن��ك ت�م�ل��ك امل �ك��ان ،ح��ت��ى ال �ق��ان��ون لن
لاّ
يكون م��وج��ودًا بالنسبة إليك  -إ ح�ين يكون
ّ
في خدمتك .حتى تكتمل املعادلة ،ومع وجود
ّ
نظام السرية املصرفية ،فإن الكثير من املداخيل
ّ
ً
واألرب� ��اح ال تبلغ أص�ل�ا إل��ى وزارة امل ��ال ،ومن
شبه املستحيل أن تعرف بها الدولة ،فال يدفع
لاّ
الضريبة عليها إ م��ن ك��ان شديد النزاهة أو
شديد الغباوة (واللبنانيون – وخاصة األثرياء
بالغباوة ،وسمعتهم في
منهم  -غير معروفني
ّ
مجال النزاهة قديمة ومستحقة).
املصيبة الحقيقية لم تكن فقط في االستدانة
التسعينيات،
غ�ي��ر امل�ح�س��وب��ة ال�ت��ي ج��رت ف��ي
ُ
ُ
ب��ل ف��ي ال��وس��ائ��ل ال �ت��ي اس��ت�ع�م��ل (اق� ��رأ :أه ��در)
ّ
م��ن أج�ل�ه��ا ك��ل ه��ذا امل ��ال .ال ي�ت��واف��ر ف��ي لبنان
ال �ي��وم ،ب�ع��د ك��ل امل�ش��اري��ع االع �م��اري��ة وع�ش��رات
امل� �ل� �ي ��ارات ال �ت��ي ُص ��رف ��ت ،ق� �ط � ٌ
�اع واح� ��د م�ن�ت� ٌ�ج

جنة
لبنان اليوم ّ
وجحيم ال ُيحتمل
لألثرياء
ٌ
لغيرهم
ٌ
ّ
وقادر على التصدير والنمو وخلق
وتنافسي
القيمة والوظائف .هذا هو العار الحقيقي على
ال�ت�ج��رب��ة االق�ت�ص��ادي��ة ال�ح��ري��ري��ة ،ول�ي��س فقط
الهدر واالف�ل�اس ،وع��دم اكتمال االعمار في أي
من القطاعات األساسية بعد أكثر من عشرين
سنة على انتهاء الحرب.
على سبيل امل�ث��ال ،يستسهل الكثيرون اليوم
انتقاد إدارة قطاع الطاقة في لبنان والسخرية
م��ن ج�ب��ران باسيل وس�ي��اس��ات��ه وتصريحاته،
ّ
خضم هذا
لكن ال أحد ،ال أحد ،يرفع صوته في
النقاش الحيوي ليتساءل ع��ن العبقري ال��ذي
ّ
قرر ،في أواسط التسعينيات ،أن نصرف مئات
ّ
ماليني ال ��دوالرات ّالتي ال نملكها حتى نبني
معامل كهرباء تشغل على الغاز الطبيعي في
ل �ب �ن��ان! ّ
أي م�ج�ن��ون ي�ب�ن��ي م�ع��ام��ل ت�ع�م��ل على
الدورة املدمجة ،من أحدث (وأغلى) ما خرجت
ب��ه ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،ف��ي ب�ل��د ال ي�م�ل��ك غ� ��ازًا ،وال
حتى شبكة لنقل
ام ��دادًا مضمونًا ل�ل�غ��از ،وال
ّ
ال �غ��از ف��ي أراض� �ي ��ه؟ (ت �خ� ّ�ي �ل��وا أن �ه��م اع �ت �م��دوا
على وج��ود «اتفاقية» مع مصر لتوريد الغاز
التسعينيات ،من نوع
املصري بحلول أواخ��ر ّ
توقع خمسني ّ
مرة وال
املعاهدات العربية التي
ّ
ً
تنفذ ّ
وبناء على هذه «الضمانات»
مرة واحدة،

وبان المرج
ذاب الثلج َ
إسقاط «األرثوذكسي»َ :

حبيب البستاني *

وه��ل ت�س��أل ال �ق��وات ع��ن موقفها؟ امل�ك��ان قصر
ب�ع�ب��دا ٬ال �ك�لام ل�ل��دك�ت��ور س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع بعيد
اجتماعه مع دول��ة العماد ميشال ع��ون ٬وذلك
ردًا على س��ؤال صحافي عن موقفه من اتفاق
ال�ط��ائ��ف .وم��ن ث��م ك��ان م��ا ك��ان م�م��ا ي�ع��رف��ه كل
�اه ل�ه��ذا
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين م ��ن ً ت��أي �ي��د ودع� ��م ال م �ت �ن� ٍ
االت �ف��اق ٬وص��وال إل��ى امل�ش��ارك��ة العسكرية في

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

إزاحة العماد عون ،الذي كان يقف مع األكثرية
ً
الساحقة من املسيحيني حائال دون تحقيقه.
يومها كانت ال�ق��وات بحاجة إل��ى دع��م وغطاء
مسيحينيّ ٬أمنهما لها ما كان يعرف بتجمع
ال � �ن ��واب امل� ��وارن� ��ة امل �س �ت �ق �ل�ين م ��ن ج �ه ��ة ٬وم��ن
ج�ه��ة ث��ان�ي��ة م��وق��ف ب�ك��رك��ي املتمثل ف��ي نيافة
البطريرك صفير آنذاك ٬الذي جعل من ضرورة
إزاحة عون شغله الشاغل وهمه األول.
م��ا أش�ب��ه ال �ي��وم ب��األم��س ٬ف�ب��ال��رغ��م م��ن موقف
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رهنوا مستقبلنا الطاقوي في لبنان).
ّ
الحل لقطاع الكهرباء ،حينذاك ،لم يكن يحتاج
إل ��ى ع �ل �م��اء ّ
ذرة وال إل ��ى س �ح��رة :ك ��ان علينا،
ببساطة ،أن نبني معامل توليد تشتغل على
ُ
بنى بسرعة
الفحم الحجري ،وهي رخيصة وت ّ
ّ
ووق��وده��ا مضمون وزهيد الثمن .كنا تمكنا،
خ�ل�ال س �ن��وات ق�ل�ي�ل��ة ،م��ن ت��أم�ين ق� ��درة ان �ت��اج
ّ
تنافسية
أساسية تكفي حاجة البلد ،وبكلفة

بكركي ومعظم القيادات املسيحية من التيار
الوطني الحر وامل��ردة وحزب الكتائب الداعمة
للقانون األرث��وذك �س��ي ٬ال��ذي م��ن ش��أن��ه تأمني
ع��دال��ة ال�ت�م�ث�ي��ل وت�ح�ق�ي��ق امل �ن��اص �ف��ة الفعلية
داخ ��ل ال �ن��دوة ال�ن�ي��اب�ي��ة ٬وح ��ده ج�ع�ج��ع وق��ف
ً
ضده خارقًا إجماعًا مسيحيًا نادرًا ،ومتنصال
م��ن وع��د قطعه ال لسيد ب�ك��رك��ي فحسب إنما
لكل الشخصيات وممثلي األح��زاب والتيارات
املسيحية ،التي اتصلت به أو قامت بزيارته.
م ��وق ��ف غ ��ري ��ب ي �ن �ب �غ��ي ال� �ت ��وق ��ف ع� �ن ��ده م�ل�ي��ًا
ودراس� �ت ��ه ب�ع�ن��اي��ة ل�ت�ب�ي��ان األس �ب ��اب ال�ك��ام�ن��ة
وراءه ٬والدوافع الحقيقية التي أملت عليه ذلك،
والتي جعلت منه حصان ط��روادة للنفاذ إلى
القلب املسيحي واالن�ق�لاب على ك��ل تعهداته٬
ض��ارب��ًا ع��رض ال�ح��ائ��ط بمصلحة املسيحيني
وم�ط��ال�ب�ه��م ال �ت��يّ ك��ان��ت ع�ل��ى ب�ع��د ق��وس�ين أو
أدن � ��ى م ��ن ال �ت �ح��ق��ق .وق� �ب ��ل اإلج� ��اب� ��ة ع ��ن ه��ذا
السؤال ينبغي لنا قراءة القانون األرثوذكسي
 م��وض��ع ال�ج��دل  ٬ -والتمعن فيه وذل��ك بغيةمعرفة مالءمته أو عدمها لتوجهات ال�ق��وات
وطروحاتها ومصلحتها.
ّ
م��ن ال�ب��دي�ه��ي ال �ق��ول إن ال�ق��ان��ون األرث��وذك�س��ي
ف� ��ي ح � ��ال ت �ط �ب �ي �ق��ه ٬ي ��ؤم ��ن ع� ��دال� ��ة ال �ت �م �ث �ي��ل
ل �ل �م �س �ي �ح �ي�ين ك ��ل امل �س �ي �ح �ي�ي�ن ٬وي ��ؤم ��ن ل�ه��م
اإلت �ي ��ان ب �ك��ل م�م�ث�ل�ي�ه��م ب��أص��وات �ه��م وح��ده��م٬
وذل ��ك دون م�ن��ة م��ن أح ��د .ه ��ذا ع�ل��ى الصعيد

الوطني ،أما على صعيد الطوائف املسيحية٬
فإن من شأن تطبيق هذا القانون إلغاء أحادية
التمثيل ٬فالنسبية تسمح بتمثيل ك��ل فريق
أو ح��زب أو ت�ي��ار ك��ل ح�س��ب حجمه الشعبي.
وهكذا فإن الترجمة العملية في أقضية جبيل
وك � �س� ��روان وامل �ت��ن ع �ل��ى س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال ت�ع�ن��ي
ت�ق��اس��م امل�ق��اع��د ال�ن�ي��اب�ي��ة ب�ين ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي
ال�ح��ر واألح ��زاب املسيحية األخ ��رى املنضوية
ف ��ي ت�ج�م��ع  14آذار أو امل �س �ت �ق �ل�ين ٬وه� ��ذا من
ش��أن��ه ك�س��ر ح�ص��ري��ة ال �ع �م��اد ع ��ون وب��ال�ت��ال��ي
زيادة عدد نواب القوات والكتائب وحلفائهما.
وه �ك��ذا ن��رى أن ه�ن��ال��ك مصلحة للمسيحيني
وم�ص�ل�ح��ة ل�ل�ق��وات ف��ي تطبيق ه��ذا ال�ق��ان��ون٬
فكيف يرفض الدكتور جعجع قانونًا انتخابيًا
ي�ل�ب��ي ط �م��وح��ات ال �ق ��وات وي��ؤم��ن مصلحتها
وي�ج�ع�ل�ه��ا ق ��وة ب��رمل��ان �ي��ة م �ه �م��ة ل �ه��ا كلمتها
ووزنها ٬بغض النظر عن تحالفاتها النيابية
أو السياسيةَ .أول�ي��س من الغباوة السياسية
ّ
أن يتولى شخص ضرب مصالحه االنتخابية
وال �س �ي��اس �ي��ة ٬وح ��رم ��ان ح��زب��ه امل �ش ��ارك ��ة ف��ي
ال ��دف ��اع ع ��ن ح �ق��وق امل �س �ي �ح �ي�ين ،ال �ت��ي ل�ط��امل��ا
ت�غ�ن��ى ب �ح �ص��ري��ة ال ��دف ��اع ع �ن �ه��اَ ٬أول� �ي ��س هو
ال �ق��ائ��ل إن أم� ��ن امل �ج �ت �م��ع امل �س �ي �ح��ي ف� ��وق ك��ل
اع�ت�ب��ار؟ ل�ك��ن سمير جعحع ه��و نفسه سمير
جعجع ٬مهما يكن لقبه املهني أو السياسي
أو الفلسفي ٬ومهما يكن الزمان واملكان اللذان

