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وجهة نظر

الصعود من الهاوية
شربل قرداحي
أع ـل ــن ال ـت ـ ّـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ـ ّـر ،ف ــي  ١٣ت ـم ــوز امل ــاض ــي ،خـ ّـطـتــه
االق ـت ـص ـ ّ
ـاديــة لـلـمــرحـلــة املـقـبـلــة ورؤي ـت ــه املـتــوسـطــة املـ ــدى على
الصعيدين االقـتـصــادي واالجتماعي .جــاء اإلع ــان فــي سياق
حلقة متواصلة من االهتمام بالواقعني االقتصادي واملعيشي،
ّ
مهمًا،
بدءًا من وثيقة بعبدا التي أولت الشأن االجتماعي حيزًا ّ
م ــرورًا بمؤتمر مساعدة الشركات املتوسطة والصغرى الــذي
ّنظمته وزارة االقـتـصــاد وال ـت ـجــارة ،وعـلــى مـقــربـ ٍـة مــن انـطــاق
ّ
ّ
اللبنانية.
الوطنية
مؤتمر الطاقة
لحظت الورقة إجراءات قصيرة األمد تساعد على تحريك عجلة
االقتصاد الوطني والــدفــع باتجاه الـخــروج مــن االنكماش الــذي
ّ
األساسية تكمن في
أهميتها
يضرب معظم القطاعاتّ ،إل أن ّ
تركيزها على االقتصاد الحقيقي وعلى إحداث قفزة نوعية في
ّ
يتحول تدريجيًا من اقتصاد
االقتصاد اللبناني ،تسمح له أن
ّ
يقوم على جذب الودائع بشكل مستمر لتمويل العجز املتراكم
ّ
العامة – مع ما
في امليزان التجاري والحساب الجاري ّواملالية ّ
يترافق مع هذه االختالالت من مخاطر مالية وهجرة لليد العاملة
ّ
املاهرة وتراجع في اإلنتاج وارتفاع في الدين ّ
والخاص –
العام
إلى اقتصاد ُمنتج للسلع والخدمات ّ
الذكية وللتبادالت املفتوحة
بعيدًا من االحتكارات ،بما يؤدي الى:
أوال ،خلق فرص عمل ُمستدامة لليد العاملة املاهرة.
 ً ثانيًا ،خفض العجز التجاري وعجز الحساب الجاري. ثالثًا ،تشجيع االبتكار واالستثمارات ُاملنتجة التي ال تقود إلىالفقاعات.
ّ
االئتمانية للحكومة
 رابـعــا ،خفض الــديــن الـعـ ّـام ورفــع الـقــدرةّ
الخاص.
وللقطاع
 خامسًا ،لعب دور محوري في االقتصاد اإلقليمي ،سواء معّ
العربية أو مع الشركاء األوروبيني في الضفة املقابلة من
الدول
املتوسط.

استعمال مصطلح الغرامات».
ال ـ ــاف ـ ــت ف ـ ــي مـ ـس ــأل ــة إغـ ـ ـف ـ ــال ذك ــر
اإلش ـغــال املــؤقــت الـسـنــوي ،هــو أنــه
ي ـن ـع ـكــس ع ـل ــى آلـ ـي ــة الـ ــدفـ ــع .ي ـقــول
ّ
خ ـط ــار الـ ــذي اط ـل ــع ع ـلــى ال ـقــانــون،
إن آلـيــة الــدفــع غـيــر واض ـحــة وغير
ً
م ـف ـهــومــة« ،ل ــم ن ـع ــرف م ـث ــا إذا ما
سيتم دف ــع ال ـغــرامــات م ــرة واح ــدة،
أو بشكل سنوي» ،الفتًا الى أن هذه
النقاط تترك عالمات استفهام يجب
النقطة األهم التي
البحث فيهاّ .أما
ّ
ُيشير إليها فهي تتعلق بـ»تغييب
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرادع ال ـ ـج ـ ــدي ع ـ ــن الـ ـنـ ـص ــوص
وإغ ـف ــال ق ــان ــون ال ـع ـق ــوب ــات» ،الفـتــا
الى غياب ُمقاربة الحفاظ على امللك
طريق تحريرها
العام البحري عن
ّ
مــن كــل إشـغــال غير مــرخــص وعــدم
إعطائه طابع الشرعية.
يــرد فــي البند السابع أنــه «يعتبر
الـشــاغــل ال ــذي ال يخلي املـســاحــات
امل ـش ـغــولــة م ـع ـتــديــا وت ـط ـبــق عليه
القوانني الجزائية التي ترعى هذه
األوض ــاع» .يــرى املصدر القضائي
أن هــذا البند «ال ّ
يعد رادع ــا فعليًا
للمعتدين ،ذلك أن جميع املعتدين
على األم ــاك العامة تطبق عليهم
املواد الجزائية التي ترعى التعدي
على امللك العام وال يجري إخالؤهم.
وبالتالي ،فإن هذا البند ال يضيف
شيئًا الــى الــوضــع الـحــالــي ويبقى
املخالف مخالفًا دون تسوية».

أصحاب المنتجعات
البحرية :سيكون
لنا موقف
ف ــي اتـ ـص ــال م ــع «األخـ ـ ـب ـ ـ ُـار» ،يـقــول
رئ ـيــس نـقــابــة أص ـح ــاب املـنـتـجـعــات
ال ـب ـحـ ّـريــة ج ــان ب ـيــروتــي إن الـنـقــابــة
لــم تــطـلــع بـعــد عـلــى الـشـكــل النهائي
للقانون ،الفتًا الى أن النقابة سيكون
لها موقف ورأي فور االطــاع عليه،
علمًا بــأن ممثلني عن النقابة كانوا
قــد ح ـضــروا الـجـلـســات األول ــى عند
بداية صياغة القانون .يرى بيروتي
أن ال ـن ـقــابــة ت ـع ـتــرف بـ ـض ــرورة دفــع
املـ ـت ــوجـ ـب ــات ع ـل ـي ـه ــا ،الفـ ـت ــا ال ـ ــى أن
«الـ ــدولـ ــة ف ــي ال ـن ـهــايــة س ـت ـفــرض مــا
ُ ّ
ت ــراه وســن ـنــفــذ ،ول ـكــن سـيـكــون لنا
موقفنا ورأي ـن ــا .لكننا نستبعد أن
يكون هدف الدولة هو ضرب القطاع
السياحي».

تفادي الصدمات الخارجية
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى تــرك ـيــزهــا ع ـلــى االق ـت ـص ــاد ال ـح ـق ـي ـقــي ،وعـلــى
ّ
التحتية ،وتطوير املناطق البعيدة،
االستثمار الكبير في البنية
وتـحــريــر األسـ ــواق الــداخـلـ ّـيــة تـمــاشـيــا مــع متطلبات االقـتـصــاد
ال ـحــديــث ،وضـعــت ال ــورق ــة فــي ُسـ ّـلــم أولــويــاتـهــا ض ــرورة اتـخــاذ
ّ
خارجية في تمويل الحساب
اإلجــراءات الالزمة لتفادي صدمة
الجاري أو في تدفقات ميزان املدفوعات أو في سعر الصرف
أو في معدل الفوائد العاملية ،ملا ُيمكن أن ّ
تسببه هــذه الصدمة
ضرر على النظامني املالي واالجتماعي ،وملا ينتج عنها من
من
ٍ
تداعيات خطيرة على حياة اللبنانيني وعلى أمنهم االجتماعي
ومصالحهم.
لــذلــك ،وضـعــت الــورقــة فــي سـ ّـلــم أولــويــاتـهــا ض ــرورة إع ــادة بناء
الطبقة املتوسطة ،ليس فقط ألنها العمود الفقري لالقتصاد،
بل أيضًا ألن تماسكها أساس في املحافظة على تركيبة لبنان
ّ
ّ
املحلي ،ما يقود إلى
املتنوعة ووقف الهجرة ورفع حجم الناتج
دخ ــول لبنان خــال الـسـنــوات الخمس املقبلة إلــى ن ــادي الــدولــة
ُاملرتفعة الدخل.
ُ
جــاءت ردود الفعل إثــر إعــان الــورقــة هــادئــة ،وأجمع معظم من
علق عليها على ّ
ّ
وتجردها ،وعلى الـجــرأة في مقاربة
علميتها
ّ
عادة التعامل
عدد غير قليل من املسائل التي تتفادى
األحزاب ً
معها ،بسبب تضارب مصالح الفئات التي ّ
تكون املجتمع والتي
تشكل البيئة الحاضنة لهذه األحزاب.
ما ّاستوجب الترحيب بهذه الورقة هو ُّ
توجس ُمعظم اللبنانيني
تشكلت عبر السنوات املاضية
من الواقع الحالي ،والقناعة التي ّ
لــدى ال ــرأي الـعـ ّـام أن النظام االقـتـصــادي الحالي – الــذي يسعى
إلى املواءمة بني مصالح قوى عديدة ال تلتقي في ما بينها ّإل
على املحافظة على امتيازاتها – ال يمكن ّإل أن يطيل أمد األزمة
ٌ
ٌ
ولعل
الحالية ُمنّ دون أن ُّيكون في األفق مخرج ّأو باب لألملّ .
أكثر ما يعبر عن توجس اللبنانيني هو ما عبر عنه رئيس التيار
الوطني ّ
الحر ،جبران باسيل ،عند إعالن الورقة ،إذ قال صراحة
ّ
أن البديل من اإلصالحات الهيكلية هو اإلفالس.
ّ
أولوية تنشيط االقتصاد
ّ
ّ
ّ
عملية لتحفيز النمو
خطة
وضعت ورقــة التيار الوطني الـحــر ّ
االقتصادي على املدى املنظور ،عبر إطالق سلسلة من املشاريع
ُاملـقـ ّـرة من الحكومات املتعاقبة والتي يتوافر ملعظمها التمويل
الداخلي والـخــارجــيُ ،
ومعظم هــذه املشاريع عمل عليها وزراء
التغيير واإلص ــاح وتـعــاونــوا على إتـمــام خططها مــع الجهات
املانحة.
ّ
اإلداري ــة
كما يترافق إطــاق املشاريع مــع حزمة مــن اإلج ــراءات
والتنفيذية التي ت ّ
ّ
ّ
وتخفف من التعقيدات
الفردية
سهل املبادرة
ّ
ُ
ّ
غير الالزمة التي تقيد بيئة األعمال.
يسمح املشروع بإنجاز الخطوات القصيرة األمــد وإعطاء دفع
للنشاط االقتصادي ،قد يصل إلى نقطتني من النمو اإلضافي
املحلي بنهاية عام  ،٢٠١٨ما يقود ،وبشكل ملحوظ ،إلى
للناتج ّ
ّ
الـحـ ّـد مــن الـتــداعـيــات السلبية ألزم ــة الـنــزوح الـســوري ولضعف

ّ
الحيوية في شكل
فيتحسن وضــع القطاعات
الطلب الداخلي،
ّ
مـقـبــول ،وي ـعـ َّـوض قـسـ ٌـم مــن الخسائر املـتــراكـمــة فــي القطاعني
وتتحسن
الصناعي وال ــزراع ــي ،كما يـتـحـ ّـرك الـقـطــاع الـعـقــاري
ّ
توقعات املستهلكني.
ّ
ّ
توازيًا ،القيام بإصالحات هيكلية وبنيوية
بالتوازي مع إطالق عجلة االقتصاد على املدى القصير ،تدعو
ّ
ورقــة ّ
التيار الوطني ّ
الهيلكية من
الحر إلى إنجاز اإلصالحات
تردد ،بهدف خفض الدين العام نسبة للناتج ،ورفع الفائض
دون ّ
األول ــي فــي الـحـســابــات املــالـ ّـيــة لـلــدولــة ،فـضـ ًـا عــن تطوير البنية
ّ
تغطي
التحتية في شكل جوهري (عبر إنشاء شبكة قطارات ّ
املحافظات الست ،وتوسيع مطار رفيق الحريري الدولي وإنجاز
فرع آخر له ،وتنفيذ مشروعي إليسار ولينور ،واستكمال إنجاز
ٍ
خطة الكهرباء قبل عام  ،٢٠٢٠والبدء باستخراج النفط والغاز،
ّ
ّ
البيئية ُاملتراكمة بما فيها تعبيد ما
وإع ــادة ترميم الخسائر
دمرته الكسارات وأحرقته النار.)...
ّ
إن خفض ّ الدين العام نسبة للناتج املحلي ّ
أولوية في ذاتها .فمع
ّ
تخطي هذا الدين حدود الـ %١٥٠من الناتج ،وارتفاعه في شكل
ّ
مطرد من سنة إلى سنة ،ومع ترافق االرتفاع في الدين العام مع
الخاصة لألفراد والشركات ،أصبح واجبًا كسر
ارتفاع الديون
الحلقة املترابطة بني ّ العجز في حسابات ّ
العامة ،وارتفاع
ة
املالي
ّ
الفائدة ،وانخفاض االستثمار ،وارتفاع هجرة اليد العاملة املاهرة
التي تساهم بتمويل العجز في امليزان التجاري .كما أصبح لزامًا
تصحيح الخلل الضريبي عبر إعــادة توزيع األعباء ،فتنخفض
مساهمة املجتمع في الجهد الضريبي (أي الضرائب غير املباشرة
التي تطال جميع الشرائح بمعزل عن مداخيلها) ،مقابل تحويل
جزء من العبء إلى األرباح (أي الضرائب املباشرة) ،مع التشديد
على عدم رفع نسبة الضرائب (باستثناء ما ّ
أقره مجلس النواب
ّ
السياسية منذ عام .)٢٠١٥
مؤخرًا والذي نتج عن توافق القوى
ّ
لفتني فــي هــذا املـجــال تـســاؤل البعض عــن كيفية رفــع إي ــرادات
ال ــدول ــة م ــن  %١٩إل ــى ٪٢٦م ـ ــن ال ـنــاتــج م ــن دون رف ــع الـنـســب
ّ
الضريبية ،بل على العكس مع إعادة النظر في عدد من اإلجراءات
ّ
الضريبية التي تطال املواطنني (ضرائب غير مباشرة).
إن اإلج ــاب ــة ُاملـقـتـضـبــة ع ـلــى ه ــذا ال ـت ـس ــاؤل ه ــي ع ـبــر االل ـت ــزام
والتحصيل الضريبي ،اللذين من شأنهما دفع اإليــرادات بما ال
يقل عن ملياري دوالر سنويًا( .يمكن في هذا املجال العودة إلى
ّ
ّ
اعتمد
كتاب األسـتــاذ منصور
بطيش عن املالية ّ
العامة والــذي ُ
ّ
ّ
املتعلق بالنظام
في ورقة التيار الوطني الحر لدى صياغة الجزء ّ
الضريبي).
ّ
ٌ
تصحيح متدرج لالختالالت ،كي ال يكون التصحيح ِحكمًا
ّ
االقتصادية
أشرت في بداية املقال إلى املصالح ُاملتضاربة للفئات
ّ
تتخطى
منافع
واالجتماعية ،التي يسعى كل منها للحصول على
ّ
ٌّ
مساهمته فــي حـجــم الـنــاتــج املـحـلــي أو فــي تـحــديــث االقـتـصــاد
(نذكر على سبيل املثال املصالح ُاملتضاربة لألجراء وللبنوك
وألصحاب املهن ّ
الحرة وللمتعاقدين وللقضاة.)...
ّ
بي العلم الحديث أن التضارب في مصالح الفئات املختلفة يأخذ
حدة عندما يدخل االقتصاد حلقة من االنكماش
أشكاال أكثر ّ
ً
كل فئة إلى الدفاع
فتلجأ
الديون،
الت
معد
في
وارتفاعًا
النمو
في
ّ
ّ
عــن امتيازاتها مــن دون األخ ــذ باالعتبار درج ــة املخاطر التي
تحيط باالقتصاد وبمصالح هذه الفئات بالذات.
لعل أكثر ما يجعل من ورقة ّ
التيار الوطني ّ
الحر املخرج املالئم
ّ
النتعاش االقتصاد وبناء املستقبل هو في طرحه بدائل «ناعمة»
ّ
فرعية تسمح بــالـخــروج مــن نفق األزم ــة ،فتعود جميع
وطــرقــا
الفئات عن بعض قليل من امتيازاتها (وهي في قسم منها غير
محقة) ،بــدل أن يأتي التصحيح على حساب الجميع ،وهــو ما
ّ
أشار إليه رئيس ّ
التيار الوطني ّ
الحر لدى إعالن الورقة.
ّ
ّ
التمويلية أو
خارجية – أكانت في التدفقات
إن حــدوث صدمة
في سعر الصرف أو في تمويل العجز الحكومي أو في ارتفاع
مـعــدل الـفــوائــد العاملية – مــن شأنها إح ــداث ضــرر بــالــغ بجزء
كبير مــن اللبنانيني ،إذ يخسر مساهمو البنوك آن ــذاك قسمًا
من رساميلهم (نتيجة انكشاف البنوك على الدين العام وعلى
الـقــروض الـعـقـ ّ
ـاريــة) ،ويخسر األج ــراء مــا حصلوا عليه نتيجة
لسلسلة الــرتــب وال ــروات ــب (بـفـعــل انـخـفــاض سـعــر ال ـصــرف)،
ويخسر املــودعــون ج ــزءًا مــن ودائـعـهــم ،ويخسر التجار جــزءًا
من ديونهم ومن حجم األعمال في السوق ،ويخسر ّ
املطورون
العقاريون استثماراتهم...
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ت ـط ــرح ورق ـ ــة ال ـت ـ ّـي ــار طــري ـقــا ل ـت ـف ــادي ال ـصــدمــات
ّ
سبيال إلى خلق مئات اآلالف من فرص العمل
الخارجية ،وترسم
ً
لليد املاهرة ،كما تحمي الطبقة املتوسطة وتزيل األعباء عن غير
املقتدرين ،واأله ـ ّـم أنها تجعل اللبنانيني واللبنانيات يحلمون
ّ
ّ
ّ
متطورة،
وتكنولوجية
تحتية
بإنجازات يمكن تحقيقها ،وبنية
ومناطق نائية ّ
تعج بالناس والحياة ،ومعاهد وجامعات تركز
على البحث العلمي وعلوم املستقبل ،وبيئة سليمة .أضف إليه
يتطلب
أنها تضع ّاإلنـســان فــي قلب ّ«الحلم – املمكن» الــذي ال ّ
سياسية وتصميمًا على جعل حياتنا
ّإل إرادة طيبة ورصانة
أفضل وأجمل.

