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مؤتمرات دعم لبنان
ـ ـ مؤتمر واشنطن :عقد في كانون الثاني  1996في واشنطن
تحت شعار «مؤتمر أصدقاء لبنان» بمشاركة نحو  30دولة
وممثلني لـ  10مؤسسات مالية ّ
دولية ،حيث ّ
تقررت مجموعة
ّ
مساعدات وهبات وقروض لتمويل مشاريع إنمائية.
ـ ـ مؤتمر باريس  :1عقد في شباط  2001في قصر اإلليزيه
ّ
األوروبية والبنك
الدولي واملفوضية
بحضور ممثلني عن البنك
ّ
ّ
ّ
اللبنانية على دعم
األوروبي لالستثمار .تركزت خطة الحكومة
القطاع الخاص ،دمج االقتصاد اللبناني باالقتصاد العاملي،
ّ
الجمركية ،خفض العجز املالي في املوازنة،
خفض التعريفات
إدارة الدين والخصخصة .وحصل لبنان على  500مليون
ميسرة كمساعدة ّ
يورو على شكل مساعدات وقروض ّ
أولية،
تمهيدًا لعقد مؤتمر آخر ّ
موسع (باريس .)2
ـ ـ ـ ـ مــؤت ـمــر ب ــاري ــس  :2ع ـقــد ف ــي ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي  2002في
ّ
ّ
وآسيوية،
وعربية
قصر اإلليزيه بمشاركة  23دولــة أوروبـ ّـيــة
مالية ّ
ومؤسسات ّ
دولية.
ّ
ّ
تركزت خطة الحكومة على خفض العجز املالي وإعادة هيكلة
الدين العام وخصخصة قطاعي االتصاالت والكهرباء .وحصل
لبنان على قــروض بقيمة  4.4مليارات يــورو بفائدة 3.1 :%5
مـلـيــارات كمساعدة مــالـ ّـيــة و 1.3مليار ملـشــاريــع بنى تحتية.
واسـتـخــدمــت امل ـســاعــدة املــالـيــة فــي إع ــادة تـمــويــل الــديــن الـعــام
ّ
األجنبية وإع ــادة جدولته عبر إطالة أجله وتخفيض
بالعملة
كلفة خدمته.
ـ ـ مؤتمر ستوكهولم :عقد في ستوكهولم في آب  2006بدعوة
ّ
السويدية وبدعم من األمم املتحدة بحضور نحو
من الحكومة
ـؤس ـســة مــالـ ّـيــة ،حـيــث مـنـحــت الـحـكــومــة اللبنانيةّ
 50دول ــة ومـ ّ
مساعدة بقيمة  980مليون دوالر إلعادة إعمار ما ّدمرته حرب
تموز.
ـ ـ مؤتمر باريس  :3عقد في كانون الثاني  2007في باريس
مالية ّ
مؤسسات ّ
بمشاركة  36دولة وّ 8
عاملية ،ارتكز على برنامج
ّ
أعده الفريق االقتصادي لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة ،وركز
على إصالح القطاع املالي وتطوير األسواق ّ
املالية وبيئة األعمال
ّ
ّ
اإلنتاجية ،تقوية شبكة الحماية االجتماعية للفئات
للقطاعات
ّ
الضعيفة واملهمشة ،تقليص العجز والدين العام واملحافظة على
االستقرار املالي والنقدي ،الخصخصة ،واملحافظة على استقرار
سعر الصرف ودعم وتمويل مؤسسات القطاع الخاص ودعم
القطاع املصرفي .وحصل لبنان على هبات وقــروض ّ
ميسرة
بقيمة  7.533مليارات دوالر.
بدعامات تحول دون انهياره (مروان طحطح)
يشكل «سيدر »1استمرارًا للنهج نفسه في ادارة اقتصاد البلد ورفده ّ
ّ

فـ ــائـ ــدة وم ـ ـسـ ــاعـ ــدات لـ ـق ــاء اس ـت ـق ـبــالــه
ّ
التهرب
الالجئني الـســوريــن .معالجة
ال ـضــري ـبــي املـ ـق ـ ّـدر ب ـن ـحــو  4م ـل ـيــارات
دوالر س ـنــويــا .تـفـعـيــل ال ـج ـبــايــة كــون
ّ
الضريبية أقــل  7نقاط
إي ــرادات لبنان
م ـقــارنــة م ــع الـ ــدول املـتــوسـطــة الــدخــل.
واللجوء إلى عقود شراكة مع القطاع
الخاص».
وينبثق عن خيار اللجوء إلى الشراكة
ّ
ـروضــة،
وال ـ ـقـ ــروض ،وف ــق ال ـخــطـ ّـة امل ـعـ ّ
مجموعة مــاحـظــات أولــيــة يلخصها
فضل الله باآلتي:
ُ
 1ـ ـ ـ ـ ـ ه ـي ـك ـلـ ّـيــة ال ـت ـم ــوي ــل املـ ـفـ ـت ــرض أن
تتناسب مــع الـحــاجــات املـحـلـ ّـيــة منعًا
لتفاقم الــديــن الـعــام ،بحيث تكون أقل
م ــن الـكـلـفــة ال ـتــي يــرتـبـهــا ال ـت ـم ـ ّـول من
األسـ ــواق املــالـ ّـيــة ،أي عـبــر الـلـجــوء إلــى
ق ـ ــروض ب ـف ــوائ ــد مـنـخـفـضــة م ــع فـتــرة
س ـمــاح ،وأن ي ـكــون ج ــزء مــن الـتـمــويــل
ع ـب ــارة ع ــن م ـنــح ألن املــؤت ـمــر يستند
إل ــى وجـ ــود أزمـ ــة الج ـئــن ول ـي ــس إلــى
أزمــة ّ
مالية ،وعلى املجتمع الدولي أن
يـتـحـ ّـمــل م ـســؤول ـيــاتــه ت ـجــاه ل ـب ـنــان ال
تحميله أعـبـ ً
ّ
ـاء ّ
إضافية
مالية وديــونــا
ل ـت ـن ـف ـي ــذ مـ ـش ــاري ــع تـ ــدخـ ــل ف ـ ــي إط ـ ــار
ّ
التكيف مع الالجئني.
ّ
 2ـ ـ ـ ـ ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى م ـش ــاري ــع مــركــزيــة
ً
ّ
إنمائية بدال من خلق
لتحقيق نهصة
ّ
فـ ــورة م ـشــاريــع ع ـشــوائــيــة ال تتطابق
م ــع ال ـحــاجــات الـفـعـلـ ّـيــة ،وسـ ـ ّـد العجز
ف ــي االس ـت ـث ـمــار ال ـنــاشــئ ع ــن الـقـصــور
ّ
التحتية خالل
في اإلنفاق على البنى
ّ
الـ ـسـ ـن ــوات ال ـع ـش ــر ال ـس ــاب ـق ــة واملـ ـق ــدر
بـنـحــو  16مـلـيــار دوالر ،كـمــا التركيز
ّ
اجتماعية مثل التعليم
على قطاعات
والـصـحــة (مـيــزانـيــاتـهــا منخفضة في
ّ
ّ
تمتص اليد
الخطة) ،والقطاعات التي
الـعــامـلــة مـثــل اكـتـشــاف الـنـفــط والـغــاز،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ـط ــاب ــع
التنظيمي لبعض القطاعات وتنفيذ
الخطط املــوضــوعــة مثل خطة ترتيب
األراضي.

ّ
مشرعة
 3ـ ـ تحويل لبنان إلــى ساحة
أم ــام القطاع الـخــاص ،بحيث ال يجب
إخـ ــراج ق ـطــاعــات وم ـ ــوارد ح ـيـ ّ
ـويــة عن
س ـي ـط ــرة الـ ــدولـ ــة وإش ــرافـ ـه ــا امل ـبــاشــر
م ـثــل امل ـي ــاه وال ـك ـه ــرب ــاء واالتـ ـص ــاالت،
ّ
االقتصادية
فهناك تقارير عن األبعاد
للشراكة مــع الـقـطــاع ال ـخـ ّ
ـاص صــادرة
ـؤس ـســات دول ـ ّـي ــة ت ـ ّ
عــن مـ ّ
ـروج بــالـعــادة
لهذا النموذج (البنك الدولي وصندوق
ّ
وتقر بــأن هــذه العقود
النقد الــدولــي)،
ّ
«أكثر تكلفة من املشتريات التقليدية
ال ـت ــي ت ـن ـشــئ ف ـي ـهــا ال ـه ـي ـئ ــات ال ـع ـ ّـامــة
بـمـفــردهــا أص ــول الـبـنـيــة الـتـحـتـ ّـيــة أو
تتعاقد مع ّ
ممول ّ
خاص لبنائها.
 4ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـتـ ـغ ــاض ــي عـ ــن م ـع ــال ـج ــة أزمـ ــة
االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي ال ــذي يـعــانــي من
ع ــدم ال ـق ــدرة عـلــى تــولـيــد ف ــرص عـمــل،
نتيجة ضعف االستثمار في الصناعة
ّ
ريعية
والــزراعــة لصالح دعم قطاعات
ّ
كاملصارف والعقارات .علمًا أن التمركز
واعـتـمــاد االقـتـصــاد على
االق ـت ـصــادي ّ
التحويالت خفض قدرته على توليد
فرص عمل ،والدليل هو ّ
حصة األجور
امل ـن ـك ـم ـش ــة داخ ـ ـ ــل االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ،ون ـمــو
إن ـتــاجـ ّـيــة الـعـمــل ف ــي ال ـق ـطــاع الـخــاص
في شكل أعلى من نمو األجور ،نتيجة
اسـ ـتـ ـح ــواذ احـ ـتـ ـك ــاري ع ـب ــر امل ــداخ ـي ــل
ّ
الريعية (الـفــوائــد والـتـحــويــات) التي
ّ
تشكل  20ـ ـ  %25مــن إجـمــالــي الناتج
ً
ّ
املحلي ،فضال عن زيادة معدالت الفقر
والتفاوت بتوزيع املداخيل بالتزامن
مع زيادة النمو.

الفعلية :عقد اقتصادي
الحاجة
ّ
جديد!
رغــم الـحــرص ال ــذي بذلته الحكومة
لتبديل اسم املؤتمر من «باريس ـ ـ »4
إلى «سيدر ـ ـ  ،»1وفق وزير االقتصاد
رائـ ـ ـ ـ ــد خـ ـ ـ ـ ـ ــوري ،ألس ـ ـ ـبـ ـ ــاب وص ـف ـه ــا
ّ
ـ«النفسية تفاديًا لتشبيه املؤتمر
ب
الـحـ ّـالــي بما سبقه مــن مــؤتـمــرات لم
ّ
تـحــقــق الـنـتــائــج املــرجــوة مـنـهــا» ،إل

ّ
أنــه ال يشكل ســوى اسـتـمــرار للنهج
نفسه في إدارة اقتصاد البلد ،ورفده
بدعامات تحول دون انهياره ،فيما
املـ ـطـ ـل ــوب هـ ــو ال ـ ـتـ ــوافـ ــق عـ ـل ــى عـقــد
اق ـت ـصــادي جــديــد منبثق عــن حــوار
بني ّكل ّ
مكونات االقتصاد اللبناني.
ه ـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة س ـب ــق أن خــاض ـهــا
لـ ـبـ ـن ــان بـ ــن ع ــام ــي  2007و،2009
ّ
عـ ـن ــدم ــا نـ ــظـ ــم االت ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي
ّ
حــوارًا بــن الكتل النيابية وممثلي
القطاعات االقـتـصـ ّ
ـاديــة والنقابات،
أفضى إلى إحداث إختراقات ووضع

قرم :الديمقراطية
تحولت الى حكم
في لبنان ّ
االثرياء ونظام الزعامة
فضل اهلل :ال يجب إخراج قطاعات
حيوية عن سيطرة
وموارد
ّ
الدولة وإشرافها المباشر
مـ ـب ــادئ ع ـ ّ
ـام ــة وأخـ ـ ــرى تـفـصـيـلـ ّـيــة،
وتوقيع املشاركني على  4اتفاقيات
(الـ ـنـ ـص ــوص ك ــام ـل ــة م ــرفـ ـق ــة) ح ــول
ّ
ّ
واالجتماعية،
االقتصادية
التنمية
ومـ ـع ــالـ ـج ــة م ـش ـك ـل ــة الـ ــديـ ــن الـ ـع ــام،
وتــرش ـيــد الـنـفـقــات ال ـعـ ّ
ـامــة ،وإع ــادة
هيكلة النظام الضريبي وإصالحه،
وتفعيل قطاعي الصناعة والزراعة،
ً
ّ
العامة
فـضــا عــن تفعيل الـخــدمــات
ّ
ّ
والتربوية
االجتماعية
والسياسات
وال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة ،وت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة امل ـ ـنـ ــاطـ ــق
والـتـقــارب بينها ،وتعزيز املنافسة
ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ،ب ـم ــا ي ـخ ـل ــق اق ـت ـص ــادًا
ّ
ّ
منوعًا ويــولــد فــرص عـمــل ،ويكافح
ّ
الـ ـفـ ـق ــر ،وي ـ ـحـ ــد مـ ــن ال ـ ـه ـ ـجـ ــرة .وق ــد
عرضت هذه االتفاقيات في حكومة

ّ
ّ
نجيب ميقاتي ولكنها لم تنفذ.
يقول وزيــر املــال السابق جــورج قرم
إن «تجربة االتحاد األوروبــي ليست
الوحيدة فقد ّ
أعد املجلس االقتصادي
ّ
االج ـت ـمــاعــي خــطــة ن ـهــوض لـلـبـنــان،
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـن ـتــائــج املــذه ـلــة
ّ
التي ّ
ّ
التوصل إليها ،إل أن شيئًا
تم
ّ
ل ـ ُـم يـنــفــذ نـتـيـجــة ن ـظــام املـحــاصـصــة
املـ ـ ّ
ّ
ـدمـ ــر وامل ـس ـت ـم ــر ب ـح ـكــم اس ـت ـمــرار
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة نـ ـفـ ـسـ ـه ــا» .فـ ـعـ ـل ــى س ـب ـيــل
ّ
الصحية
املثال أقـ ّـر الحوار التغطية
الـشــامـلــة وض ـمــان الـشـيـخــوخــة ،لكن
ال ـح ـك ــوم ــة ت ـ ّ
ـوجـ ـه ــت ن ـح ــو تـطـبـيــق
مصالح أعضائها ،وتلزيم مشروع
ّ
الصحية ال ــذي قـ ّـدمــه وزيــر
البطاقة
الـصـ ّـحــة آن ــذاك محمد ج ــواد خليفة
مــع ينطوي عليه مــن شبهات ،فيما
ك ــا امل ـشــروعــن (الـتـغـطـيــة الـشــامـلــة
ّ
وضمان الشيخوخة) ما زاال معلقني
من دون تنفيذ.
ف ــي الـ ــواقـ ــع ،ت ـع ــود أزم ـ ــة االق ـت ـصــاد
اللبناني إلــى األربعينيات ،بحسب
ما يوضح قرم ،اذ أن «الفكر الليبرالي
طغى على االقـتـصــاد اللبناني منذ
ّ
االس ـت ـق ــال ،وت ــرك ــز ع ـلــى ال ـخــدمــات
ّ
والسياحة والوساطة ،وهــو ما أدى
بحسب دراسة ّ
أعدتها بعثة IRFED
ف ــي عـهــد الــرئ ـيــس ف ــؤاد ش ـهــاب إلــى
اس ـت ـحــواذ  %4مــن الـلـبـنــانـيــن على
 %32من الدخل الوطني ،ما انعكس
فقرًا وحــرمــانــا وتباينًا بــن املناطق
ّ
نـتـيـجــة س ــوء ت ــوزي ــع ال ــدخ ــل وتــركــز
الـثــروةّ .أمــا بعد إنتهاء الحرب ،فقد
س ـ ـ ّـوق الـ ـف ــري ــق اإلعـ ـ ـم ـ ــاري ل ــأف ـكــار
الـنـيــولـيـبــرالـ ّـيــة وكـيـفـ ّـيــة االس ـت ـفــادة
ّ
الريعية مــن موقع لبنان الجغرافي
ّ
ّ
لتطوير الوساطة التجارية واملالية،
والصناعة
من دون التفكير بالزراعة
ّ
والـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدرات اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ـ ـ ّـي ـ ــة .ف ــوقـ ـع ــت
حـكــومــات مــا بـعــد ال ـحــرب اتفاقيات
تبادل ّ
حر قتلت الصناعة والتجارة،
ّ
واع ـت ـمــدت عـلــى س ـيــاســات إع ـمــاريــة

ّ
التحتية فـقــط ،حتى
لتطوير البنى
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـ ـع ـ ـ ّ
ـام ـ ــة وق ـ ـع ـ ــت ت ـحــت
ن ـف ــوذ ك ـب ــار ال ــزع ـم ــاء ض ـمــن منطق
املـ ـح ــاصـ ـص ــة ،كـ ـم ــا ت ـ ــم ال ـت ـع ــوي ــض
للناس عــن فـقــدان منازلهم مــن دون
ً
التعويض عن فقدان املصانع ،وبدال
م ــن رفـ ــع ال ـ ّض ــرائ ــب ل ـت ـمــويــل إعـ ــادة
اإلع ـمــار خــفـضــت وت ـ ّـم الـتـ ّ
ـوجــه نحو
االستدانة .وهو ما ّأدى إلى استمرار
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن فـ ــي تـعـلـيــم
أب ـنــائ ـهــم ل ـت ـصــديــرهــم إلـ ــى ال ـخ ــارج
ً
ب ــدال مــن الـسـلــع ،نتيجة عــدم وجــود
ف ــرص ع ـم ــل ،م ـقــابــل االس ـت ـف ــادة من
الـتـحــويــات الـتــي يرسلونها والتي
ّ
تشكل نحو  %10من الدخل الوطني،
فـيـمــا ي ـس ـتــورد ل ـب ـنــان أيـ ــدي عــامـلــة
رخ ـي ـص ــة ،وهـ ــو م ــا س ــاه ــم بـتــولـيــد
أرباح كبيرة».
ّ
ّ
الفعلية لحل مشكالت
تكمن الحاجة
لـبـنــان االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة بـمـعــالـجــة على
ّ
«األول
مـ ـسـ ـت ــوي ــن ،ب ـح ـس ــب قـ ـ ـ ــرم،
ّ
مـ ـتـ ـع ــل ــق بـ ـ ـ ــاألوضـ ـ ـ ــاع ال ـس ـي ــاس ـي ــة
ّ
والـ ـث ــان ــي بـ ــاألوضـ ــاع االق ـت ـص ــادي ــة
ّ
ّ
واالجتماعية» ،وهي تتطلب «فصل
ّ
البنية القانونية للدولة عــن البنية
ّ
القانونية للطوائف ،انتخاب رئيس
السلطة التنفيذية باالقتراع املباشر
من الشعب ،واعتماد النظام النسبي
ّ
فــي االنـتـخــابــات ،بما يفكك الترابط
ب ــن الـسـلـطــة وال ـط ــوائ ــف وم ــا ينتج
ع ـن ــه مـ ــن ت ـك ــري ــس ل ـن ـظ ــام ال ــزع ــام ــة
وت ـح ــوي ــل ال ــدي ـم ـق ــراط ـ ّـي ــة إلـ ــى حـكــم
ً
األث ــري ــاء ،فـضــا عــن إص ــاح النظام
الـضــريـبــي لجعله يـتـنــاول املــداخـيــل
املــالـ ّـيــة والــري ـعـ ّـيــة وتـخـفـيــف وطــأتــه
عــن املــداخـيــل الناتجة عــن نشاطات
إنـتــاجـ ّـيــة ،والـقـضــاء التدريجي على
دول ـ ــرة االق ـت ـص ــاد وع ـل ــى اسـتـعـمــال
ازدواج ال ـع ـم ـل ــة ل ـت ــول ـي ــد م ــداخ ـي ــل
غير شــرعـ ّـيــة على حـســاب الخزينة،
وإصالح النظام التربوي بما يعالج
هجرة الكفاءات».

