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مجتمع وإقتصاد
على الغالف

باريس 4

تب ّلغ لبنان أخيرًا من الجانب الفرنسي انه لن يجري تحديد موعد النعقاد مؤتمر
«خطة اصالحية» ،تلتزم فيها خفض
«باريس ـ ـ » ،4ما لم تضع الحكومة اللبنانية ّ
عجز الموازنة وضبط نمو الدين العام واشــراك القطاع الخاص في البنى التحتية
عده متابعون للتحضيرات الجارية لعقد هذا
العامة ...هذا «البالغ» ّ
والخدمات ّ
المؤتمر بمثابة اعالن «عدم رضى» على ما تم انجازه حتى اآلن تحت عنوان «الخطة
االستثمارية للحكومة» ،والتي ال تتعدى كونها عملية تجميع للمشاريع غير
المنفذة منذ سنوات طويلة ،والتي تصل كلفتها االجمالية الى اكثر من  22مليار
ّ
الموزعة من قبل الفريق االقتصادي في رئاسة الحكومة
الالئحة
بحسب
دوالر،
ّ

االمعان في االستدانة وطرد الدولة
فيفيان عقيقي
ّ
ّ
فـيـمــا امل ــؤش ــرات ت ـتــوقــع حـ ــدوث أزم ــة
مالية خطرة في لبنانّ ،
ّ
تتجه الحكومة
«حـ ـق ــن امل ـ ــورف ـ ــن» ل ـت ــأج ـي ــل ه ــذا
إل ـ ــى ِ
االنـ ـهـ ـي ــار ،وب ــالـ ـط ــرق املـ ـعـ ـه ــودة مـنــذ
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،أي ع ـبــر ال ـل ـج ــوء إلــى
االسـ ـت ــدان ــة وت ــوظ ـي ــف األمـ ـ ـ ــوال لــدعــم
القطاع الخاص ،وعلى رأسه املصارف.
هذا ما ّ
تم التعبير عنه خالل اجتماع
ّ
لجنة االق ـت ـصــاد الـبــرملــانــيــة مــع فريق
رئــاســة الـحـكــومــة ،املخصص ملناقشة
ُ
ّ
ّ
االستثمارية التي ستطرح في
الخطة
مــؤتـمــر «س ـيــدر ( »1امل ـع ــروف إعالميًا
باسم «باريس ـ ـ .)»4
يـبـنــي فــريــق رئ ــاس ــة الـحـكــومــة خطته
على هدف «رفع ّ
معدل النمو من خالل
رف ـ ــع مـ ـع ـ ّـدل اإلن ـ ـفـ ــاق االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري»،
معتبرا أن «ارت ـفــاع حجم الــديــن ليس
شــديــد ال ـخ ـطــورة ب ـقــدر ارت ـف ــاع نسبة
هــذا الدين إلــى الناتج املحلي» .ويرى
أن «اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري س ـيــرفــع
مـعـ ّـدل النمو ويـكـ ّـبــر حجم االقـتـصــاد،
وبالتالي فإن نسبة الدين إلى الناتج
املحلي ستنخفض» .وانطالقا من هذا
التبسيط يخلص الــى ان «ليس هناك
ما يثير املخاوف».
هذه «النظرية» ،التي لم تثبت صحتها
فــي ت ـجــارب لـبـنــان وال ـب ـلــدان االخ ــرى،
ك ــان ــت مـ ـح ــل انـ ـتـ ـق ــاد داخـ ـ ـ ــل ال ـل ـج ـنــة
«املطروح يتناقض مع
البرملانية ،كون ّ
م ـســار ضـبــط تـضــخــم ال ــدي ــن وخـفــض
نسبة العجز الــذي تسعى إليه الدولة
ّ
اللبنانية منذ سـنــوات ،وهــذا اإلنفاق
االستثماري الكبير شبيه باإلنفاق في
مرحلة إعــادة اإلعـمــار ،ويعيد تشريع
ال ـب ـلــد ع ـلــى كـ ّـم ـيــات ك ـب ـيــرة م ــن الــديــن
س ـت ــؤدي إل ــى ت ــداع ـي ــات س ـل ـبـ ّـيــة على

املــالـ ّـيــة ال ـع ـ ّـام ــة ،خـصــوصــا إذا كــانــت،
ّ
مجرد حركة سيجري
كما سابقاتها،
ابتالعها بسرعة ،ويعود بعدها البلد
إلى أزمته في شكل مضاعف».
بـحـســب م ـص ــادر الـلـجـنــة ال ـبــرملــانـ ّـيــة،
ف ــإن ح ـجــم ه ــذا اإلن ـف ــاق االس ـت ـث ـمــاري
«شـبـيــه بــاإلنـفــاق ال ــذي ت ـ ّـم فــي مرحلة
إعـ ـ ـ ـ ــادة اإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار بـ ـع ــد ال ـ ـطـ ــائـ ــف ،فــي
تــوقـيــت يـسـبــق اإلن ـت ـخــابــات الـنـيــابـ ّـيــة
املقبلة ،ويستهدف مناطق ّ
محددة في
مرحلته األول ــى (بـيــروت وجبل لبنان
والـ ـشـ ـم ــال) وي ـف ـت ــح األبـ ـ ـ ــواب لـلـقـطــاع
الـخــاص ،فــي حــن مــن املفترض إبعاد
ّ
أي خــطــة عــن الـحـســابــات الـسـيــاسـ ّـيــة،
ودراس ـ ـت ـ ـهـ ــا ب ـ ـصـ ــورة ع ـل ـم ـ ّـي ــة مل ـعــرفــة
ّ
ّ
واملالية املترتبة
االقتصادية
التأثيرات
عليها ،خصوصًا أن حاجات االقتصاد
اللبناني تنقسم إلــى حاجات قصيرة
امل ــدى شبيهة بــالـخـ ّـطــة االسـتـثـمـ ّ
ـاريــة،
ّ
وأخرى متوسطة املدى واستراتيجية
أكـ ـث ــر ع ـم ـق ــا ت ـع ـي ــد ه ـي ـك ـلــة ال ـن ـم ــوذج
االقتصادي القائم».

االستثمارية؟
الخطة
ماذا في ّ
ّ

ُ
نـهــايــة آذار املـقـبــل هــو املــوعــد املــرتـقــب
الن ـ ـع ـ ـقـ ــاد م ــؤتـ ـم ــر مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ــدع ــم
الــدولـ ّـيــة ملـســاعــدة لـبـنــان ،فــي بــاريــس،
بعنوان «سـيــدر ـ ـ  ،)Cedre1( »1حيث
ّ
ّ
اللبنانية خطتها
ستعرض الحكومة
ّ
االستثمارية التي تشتمل على تنفيذ
ّ
مشاريع لتطوير البنى التحتية بقيمة
 16.9مليار دوالر أميركي .وتأتي هذه
الخطة استجابة ملطالبة الدول املانحة
ّ
ً
أوال ،وهــو ما ّ
تم
بوجوب تقديم خطة
التعبير عنه خالل زيارة الحريري إلى
بلجيكا في نيسان  ،2017على هامش
مـشــاركـتــه فــي مــؤتـمــر «دع ــم مستقبل
سوريا واملنطقة» ،ومطالبته املجتمع

ال ــدول ــي ب ــزي ــادة ال ــدع ــم امل ــال ــي للبنان
ملساعدته على ّ
تحمل أعباء الالجئني
الـســوريــن ،مــن خــال تمويل مشاريع
ّ
التحتية لخلق فــرص
لتطوير الـبـنــى
عمل للبنانيني والسوريني.
يقول نديم املنال ،املستشار االقتصادي
لــرئ ـيــس ال ـح ـكــومــةُ ،إن «ورش ـ ــة إع ــداد
ّ
ّ
االستثمارية أطلقت بعد أشهر
الخطة
مـ ــن ت ـش ـك ـي ــل حـ ـك ــوم ــة ال ـ ـحـ ــريـ ــري فــي
كانون األول  ،2016بمشاركة الــوزارات
وم ـج ـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلع ـ ـمـ ــار ،وقـضــت
بتحديد الحاجات الراهنة والحاجات
ّ
املـ ـت ــوقـ ـع ــة ل ـخ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات ُم ـق ـب ـل ــة،
ً
فضال عن توثيق املشاريع التي ّ
أعدت
ّ
دراس ــات ـه ــا ول ــم ت ـنــفــذ ،وجـمـعـهــا معًا

نحاس :احالل القطاع الخاص
ينطوي على توسيع االحتكارات
ستحقق الخطة
المنال:
ّ
معدالت نمو مباشر
ّ
وغير مباشر بنسبة  6الى %8
ّ
ّ
لتشكيل خطة تتبناها الحكومة».
ت ـس ـت ـنــد األس ـ ـبـ ــاب امل ــوجـ ـب ــة الن ـع ـق ــاد
م ــؤتـ ـم ــر دعـ ـ ــم االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي،
ب ـح ـســب املـ ـن ــا ،ال ـ ــى ث ــاث ــة م ــؤش ــرات
رئ ـي ـس ــة ،وه ـ ــي« :أزم ـ ــة ال ـب ـطــالــة ال ـتــي
تضاعفت إلى  ،%20وباتت تزيد على
 %30بني الشباب ،وتفاقمت بعد تدفق
ّ
الــاجـئــن ال ـســوريــن .وتـهــالــك وتــرهــل
ال ـب ـنــى ال ـت ـح ـتـ ّـيــة ال ـت ــي يـسـتـهـلـكـهــا 6
ماليني شخص مقيم ،فيما هي ُم ّ
عدة
لخدمة  3ماليني فقط .واملؤشر الثالث،

هو تراجع نمو الناتج املحلي من %8
قـبــل أزم ــة الــاجـئــن إل ــى  %1بـعــدهــا».
ويـشـيــر امل ـنــا إل ــى أن «االع ـت ـمــاد على
السياسة القديمة القائمة على خلق
ّ
جـ ـ ّـو م ــائ ــم ل ـل ـق ـطــاع ال ـ ـخـ ـ ّ
ـاص ل ـيــولــد
فرص عمل لم يعد نافعًا ،لذلك وضعنا
سـيــاســة إعـمـ ّ
ـاريــة ق ــادرة عـلــى انتشال
االق ـت ـص ــاد الـلـبـنــانــي م ــن أزمـ ـت ــه ،عبر
ّ
تحتية نحن فــي حاجة
مـشــاريــع بنى
إلـيـهــا ،وقـ ــادرة عـلــى خـلــق ف ــرص عمل
ّ
فرصة
نقدرها
بنحو  120إلى ّ
 160ألف ّ
ّ
ع ـمــل س ـن ــوي ــة ،م ــن امل ـت ــوق ــع أن تـحــقــق
مـ ـع ـ ّـدالت ن ـمــو م ـبــاشــر وغ ـي ــر مـبــاشــر
بنسبة  6الى .»%8
وبحسب الئحة املشاريع التي ّ
اعدها
ال ـفــريــق امل ــذك ــور ،ه ـنــاك أك ـثــر م ــن 250
مشروعًا ُم ٌ
قترح تنفيذها خــال عشر
س ـ ـنـ ــوات ،ن ـص ـف ـهــا ذو ط ــاب ــع مـحـلــي
ون ـص ـف ـه ــا اآلخـ ـ ــر ذو ط ــاب ــع م ــرك ــزي،
سـيـتــم عــرضـهــا فــي «س ـيــدر ـ ـ ـ ـ  »1بعد
ّ
السياسية
الـتـ ّـوافــق عليها مــع الـقــوى
ك ــاف ــة ،ع ـلــى أن ي ـتــم تـنـفـيــذهــا ع ـلــى 3
م ــراح ــل وفـ ـق ــا لـ ــأولـ ــويـ ــات .وبـحـســب
املـ ـن ــا« ،هـ ـن ــاك مـ ـش ــاري ــع ب ـق ـي ـمــة 7.5
ّ
الخاص
مليار دوالر يستطيع القطاع
ّ
تنفيذها متعلقة باملواصالت والطاقة
والـنـفــايــات واالت ـص ــاالت ،وهـنــاك دول
أب ــدت رغـبـتـهــا فــي مـشــاركــة شركاتها
لتنفيذها استنادًا إلى قانون الشراكة
بــن الـقـطــاعــن ال ـعــام وال ـخ ــاص ،الــذي
ّ
أقر اخيرًا في مجلس النواب ،في حني
سيتم السعي لتأمني قــروض ّ
ميسرة
ملـ ّـدة  30سنة بفائدة ال تتجاوز %1.5
مـ ــع فـ ـت ــرة سـ ـم ــاح ل ـت ـن ـف ـيــذ امل ـش ــاري ــع
األخرى».

بروباغندا وشعبوية وقطاع خاص

ّ
ف ـ ــي ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ،ل ـي ـس ــت ه ـ ـ ــذه «الـ ـخ ــط ــة

ً
ّ
ّ
االستثمارية» إل اقتباسًا مجتزأ من
ّ
«بــرنــامــج االسـتـثـمــار ال ـع ــام» (الـخــطــة
ال ـكــام ـلــة م ــرف ـق ــة) ،الـ ــذي أق ـ ـ ّـره مجلس
الــوزراء عام ّ ،2006
وقدمته الحكومات
دولية ّ
في مؤتمرات ّ
عدة ،بحسب الوزير
ّ
السابق شربل نـ ّـحــاس ،وأضيفت إليه
«مشاريع غير منفذة ُج ّمعت عشوائيًا
من الوزارات ،فأحدثت تغييرًا جوهريًا
على برنامج االستثمار الـعــام» .علمًا
أن ه ــذا ال ـبــرنــامــج يــرتـكــز إل ــى دراس ــة
أجرتها «دار الهندسة» ومكتب ّ
نحاس
لصالح مجلس اإلنـمــاء واإلع ـمــار بني
عــامــي  2005و ،2006وتضمنت رؤيــة
تخطيطية مل ـ ّـدة  10ـ ـ  15سـنــة ،بعدما
عاينت اآلثار التي رتبها اإلنفاق العام
خالل فترة التسعينيات على االقتصاد
الـلـبـنــانــي ،وحـ ـ ّـددت مـنـهـجـ ّـيــة اخـتـيــار
امل ـش ــاري ــع االس ـت ـث ـمـ ّ
ـاريــة وأولــويــات ـهــا
وسبل تمويلها ،والسياسات القطاعية
ً
وبـ ــرام ـ ـج ـ ـهـ ــا ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن املـ ـش ــاري ــع
ّ
االستثمارية التي يحتاجها كل قطاع.
يـ ـق ــول نـ ـ ّـحـ ــاس إن ل ـت ــوق ـي ــت امل ــؤت ـم ــر
وه ــوي ــة املـ ـش ــارك ــن ّف ـي ــه وط ــروح ــات ــه
ّ
أساسية ،تتمثل بـ:
معاني
ّ
 1ـ ـ انعقاده قبل االنتخابات النيابية
فـ ــي أي ـ ــار  2018ب ـم ــا ي ـت ـي ــح لـلـسـلـطــة
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة إط ـ ــاق م ـش ــاري ــع إن ـمــائـ ّـيــة
تـ ـسـ ـتـ ـكـ ـم ــل م ـ ـ ــن خـ ــال ـ ـهـ ــا ال ـ ـتـ ــرويـ ــج
لبروباغندا إنجازاتها ،وهو ما ّ
يمدها
ّ
بدفع شعبوي ويحقق لها مكاسب من
ّ
خ ــال امل ـشــاريــع الـتــي سـتـلــزم للقطاع
الخاص.
 2ـ ـ ـ ـ تـكــريــس الـنـهــج ال ـقــاضــي بــإحــال
الـقـطــاع ال ـخـ ّ
ـاص مـكــان الــدولــة لتنفيذ
ّ
مشاريع إنمائية واالستثمار في البنى
ّ
التحتية لقاء مبالغ ضخمة ولسنوات
ً
ط ــويـ ـل ــة ،بـ ـ ــدال م ــن الـ ـقـ ـي ــام ب ـم ـشــاريــع
اسـتـثـمـ ّ
ـاريــة ذات قيمة مـضــافــة تــراكــم
رأس امل ــال وتـخـلــق ف ــرص ع ـمــل ،وهــو
ّ
م ــا ت ـتــرتــب عـلـيــه اح ـت ـك ــارات تنعكس
ّ
ّ
ّ
عـلــى نــوعــيــة ال ـخــدمــة ال ـعــامــة املـقــدمــة
ً
للمواطن ،فضال عن إخفاء قيمة الدين
ّ
الـعـ ّ
الفعلية والفوائد املترتبة عليه
ـام
وبالتالي إخفاء جزء من العجز املالي.
 3ـ ـ ـ ـ تـبـيــان مـصــالــح ال ـج ـهــات املــانـحــة
ً
ّ
أوروبية،
التي بأغلبيتها ستكون دوال
ّ
تـ ـت ــرك ــز أهـ ــداف ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى وق ـ ــف ت ــدف ــق
ال ــاج ـئ ــن ال ـس ــوري ــن ع ـبــر ح ــدوده ــا،
مــن خــال إبقائهم فــي ال ــدول املضيفة
وتـمـكـيـنـهــم فـيـهــا ع ـبــر دع ــم مـشــاريــع
ّ
ـول ــد ف ـ ــرص ع ـم ــل ت ـ ّ
ـؤم ــن مـتـطـلـبــات
تـ
عيشهم.
 4ـ ـ ـ ـ مـســاعــي فــرنـســا لـتــركـيــز نـفــوذهــا
ّ
ّ
العاملية
في املنطقة في ظل التغييرات
واإلق ـل ـي ـمـ ّـيــة ف ــي م ــوازي ــن الـ ـق ــوى ،من
خالل تبنيها للمؤتمر وتنظيمه.

الخطة!
المالحظات على ّ

ّ
ّ
املتوقع تقديمها في مؤتمر «سيدر  .»1في الواقع ،وبحسب مصادر تعمل على ّ
وضمها معًا ،بوصفها ّ
املنفذة طوال السنوات املاضيةّ ،
الخطة،
الخطة
عمد فريق رئاسة الحكومة إلى تجميع املشاريع غير
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
االقتصادية.
العلمية املعتمدة لتحديد أولويات املشاريع وجدواها
االنتخابية ،ويتنافى مع كل املعايير
السياسية
خضع البرنامج االستثماري العام ملجموعة من التعديالت بما يتماشى مع مصالح الكتل
ً
ويبدو واضحًا تركيز اإلنفاق في املرحلة األولى من ّ
ّ
انتخابية تكمن في تراجع نفوذ وسلطة القوى النافذة فيها ،بحسب املصادر نفسها ،فضال عن
الخطة على مناطق بيروت وجبل لبنان والشمال ،ألسباب
ّ
اإلصرار على تنفيذ مشاريع غير مجدية اقتصاديًا بحسب دراسات مرفقة بها ،مثل سكة الحديد بني طرابلس والحدود السورية التي ،كما تفيد الدراسة املوجودة لدى مجلس اإلنماء واإلعمار ،ستكون كلفتها
اإلجمالية لتنفيذ ّ
تخطى قيمة املشاريع املعروضة ضمن ّ
أكبر من مردودها ،ويضاف إلى ذلك ّ
ّ
ّ
الرسمية تبلغ نحو
الخطة بحسب التصريحات
الخطة الكلفة التي أعلن عنها بنحو  5.5مليارات دوالر .القيمة
ّ
تتضمنها يصل مجموعها إلى نحو  22.5مليار دوالر( .الخطة الكاملة مرفقة)
 16.9مليار دوالر ،فيما كلفة املشاريع التي

يبدو أن خيارات لبنان ّ
ضيقة ملواجهة
ّ ُ
ـاديــة املــزمـنــة والناتجة
أزمـتــه االقـتـصـ
عـ ــن ع ـ ــدم قـ ــدرتـ ــه ع ـل ــى ت ــول ـي ــد ف ــرص
عـ ـم ــل ،وهـ ـ ــي س ــابـ ـق ــة ألزمـ ـ ـ ــة ال ـل ـج ــوء
بسبب غـيــاب االسـتـثـمــارات
ال ـســوري،
ُ
ّ
في القطاعات املنتجة واملولدة للقيمة
املضافة ،بحسب ما يشير رئيس املركز
االستشاري للدراسات والتوثيق ،عبد
الحليم فضل الله ،وهــي تنحصر بني
«خـ ـف ــض ال ـن ـف ـق ــات الـ ـج ـ ّ
ـاري ــة ل ـصــالــح
ّ
االستثمارية .الحصول على
النفقات
ّ
تنمية طويلة األمــد ومــن دون
قــروض

