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خيارك غدًا ...بين األسوأ واألقل سوءًا
محمد زبيب
ّ
االنـتـخــابــات غ ـدًا مـحــطــة مـهـ ّـمــة ج ـدًا،
وأه ـم ـي ـت ـهــا ال تـنـحـصــر ف ــي تـجــديــد
ال ـس ـل ـطــة ب ــال ــوس ــائ ــل ال ـشــرع ـيــة هــذه
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرة ،بـ ـ ــل هـ ـ ــي م ـ ـهـ ـ ّـمـ ــة ايـ ـ ـض ـ ــا فــي
توقيتها .فهي تجري بعد  9سنوات
على آخر انتخابات نيابية ،حصلت
في خاللها أحــداث جسام وتحوالت
كثيرة في لبنان وخارجه ،وتحديدًا
في سوريا وعلى «جبهاتها» ،ولعل
أش ـ ّـده ــا تــأث ـي ـرًا ،ارت ـف ــاع ع ــدد سـكــان
لبنان من  4.3ماليني نسمة في عام
 2010الى نحو  6ماليني نسمة حاليًا.
عـلــى الــرغــم مــن أن التحليل الشائع
ّ
يــركــز فــي ق ــراء ت ــه لـلـنـتــائــج املتوقعة
عـ ـل ــى ارتـ ـ ـب ـ ــاط ال ـ ــداخ ـ ــل ب ــاملـ ـح ــاور
االقـلـيـمـيــة ،إال أن أكـثــر هــذه النتائج
وضـ ــوحـ ــا ي ـظ ـه ــر فـ ــي «االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد»،
فالنظام اللبناني يواجه مــرة اخرى

عندما تواجه مشكلة التمويل،
تلجأ الدولة الرأسمالية الى سياسات
«قص الشعر» ،أي خفض الدين
العام أو خفض كلفته (طواعية
أو جبرًا)
ّ
سوغ السياسيون التعامل مع
«االقتصاد» كشيء مستقل عن ً
«السياسة» او «الشأن العام» وصوال
الى اعتبار المصارف كيانات غير
خاضعة للسيادة
مشكلة تمويله ويفرضها كأولوية
م ـط ـل ـق ــة ،وه ـ ــو م ـض ـطــر ال ـ ــى ت ـعــديــل
ً
حــالـتــه قـلـيــا بـمــا يمنحه املــزيــد من
الوقت املكلف.
في سياق القراءة االقتصادية ،تظهر
اللحظة الــراهـنــة كأنها «مفصلية»،
ع ـل ــى غـ ـ ــرار ل ـح ـظــة ان ـت ـخ ــاب ــات ع ــام
 ،1992أو م ــا س ـ ّـم ــاه أل ـب ـيــر مـنـصــور
«االنـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاب ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــائ ـ ـ ــف» ،م ــع
االخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف الـ ـكـ ـبـ ـي ــر جـ ـ ـ ـدًا ب ـي ـن ـه ـمــا
وظــروفـهـمــا طبعًا .ففي تسعينيات
ال ـقــرن امل ــاض ــي ،اح ـتــاج الـنـظــام بعد
الـحــرب الــى تمويل مــا سـ ّـمــاه رئيس
ال ـح ـكــومــة ال ــراح ــل رف ـي ــق ال ـحــريــري
عملية «شــراء السلم االهلي باملال»،

وج ــرى تـقــديــم ذل ــك ك ـشــرط لتجديد
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ن ـف ـس ــه بـ ـع ــد ح ـ ـ ــرب أه ـل ـي ــة
طــويـلــة وم ــدم ــرة ومــوج ـعــة ،أوجـبــت
ّ
التكيف مع الحقائق الجديدة .يقول
سليم نصر (سوسيولوجيا الحرب
ف ــي ل ـب ـنــان) إن الـ ـح ــراك االجـتـمــاعــي
القسري في الحرب ّ
«أدى الى تراجع
وزن بـعــض الـطـبـقــات االجـتـمــاعـيــة،
ال ب ــل اض ـم ـحــال ـهــا بــال ـكــامــل ،وال ــى
استنزاف طبقات اجتماعية اخــرى،
والـ ـ ـ ـ ــى خ ـ ـلـ ــق شـ ـ ــرائـ ـ ــح اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
جديدة أحيانًا» .وبالتالي ،فــإن هذا
املـجـتـمــع امل ـت ـغـ ّـيــر ف ــي الـصـمـيــم كــان
القاعدة االجتماعية التي بني عليها
«النهوض السياسي واالقتصادي»
بعد الحرب ،والذي قاده جيل جديد
«أثرياء الخليج» و«أثرياء
صاعد من ّ
ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب» ،م ــث ـل ــه ال ـ ـحـ ــريـ ــري أف ـض ــل
تـمـثـيــل ،بــرعــايــة س ــوري ــة ـ ـ سـعــوديــة
مباشرة.

لحظة  1992أو اختراع «الحل
السحري»؟
ي ــوم ـه ــا ك ـم ــا ال ـ ـيـ ــوم ،واجـ ـ ــه ال ـن ـظــام
مشكلة تمويله .بعد احتالل العراق
لـلـكــويــت ( 1990ـ ـ ـ  ،)1991ط ــارت كل
الـ ــوعـ ــود ب ــإن ـش ــاء «ص ـ ـنـ ــدوق إعـ ــادة
إعـ ـم ــار ل ـب ـن ــان» ب ـت ـمــويــل م ــن الـ ــدول
ال ـعــرب ـيــة الـنـفـطـيــة وب ــدع ــم ام ـيــركــي
ـ ـ ـ ـ اوروب ـ ـ ـ ــي .وك ـ ــان ال ـب ــدي ــل املـنـطـقــي
ف ــي ظ ــروف م ــا بـعــد ال ـح ــرب ،يتمثل
بــالـتـمــويــل عـبــر ال ـضــرائــب املـبــاشــرة
عـ ـل ــى االرب ـ ـ ـ ـ ــاح والـ ـ ــريـ ـ ــوع وت ـغ ـل ـيــب
االستثمار على االستهالك وتفعيل
ال ــدول ــة ودورهـ ــا ووظــائ ـف ـهــا ...اال أن
هــذا الـبــديــل لــم يكن سيغري الجيل
الصاعد مــن املترسملني ،وال سيما
«أثـ ـ ــريـ ـ ــاء ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب» ،الـ ــذيـ ــن وجـ ـ ــدوا
انفسهم مهددين بخسارة مكاسبهم
السابقة وضمور سلطتهم« .أثرياء
الـنـفــط» وج ــدوا فــي ه ــذه «الـحــاجــة»
فـ ـ ــرصـ ـ ــة ذه ـ ـب ـ ـيـ ــة ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم «ال ـ ـحـ ــل
الـ ـسـ ـح ــري» ،ب ـح ـســب وصـ ــف شــربــل
نحاس (برنامج اقتصادي اجتماعي
من أجل لبنان) .ففي ظل الرهان على
تسوية وشيكة مــع اســرائـيــلّ ،
تمهد
لقيام «الشرق االوسط الجديد» الذي
ً
ّ
تعم فيه املنافع بــدال من القالقل ،تم
تسليم ادارة عملية التمويل املطلوبة
ال ـ ــى الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،عـ ـب ــر «اسـ ـتـ ـج ــاب
ال ــرس ــامـ ـي ــل الـ ـخ ــاص ــة مـ ــن ال ـخ ـل ـيــج
بكثافة» ،فتم منح هذه الرساميل كل
االم ـت ـيــازات املمكنة بـحـ ّـجــة جذبها،
بما فيها تخفيض معدالت الضريبة

هل تريد ان تنقذ هذا النموذج؟
ارتفعت املديونية ّ
العامة للدولة (الحكومة ومصرف لبنان) من  3مليارات دوالر في مطلع
التسعينيات الى  138مليارًا حاليًا ،أي أكثر من  %260من مجمل الناتج املحلي ،وهو مستوى
تاريخي قياسي ،يستنزف نصف إيرادات الحكومة تقريبًا ،ويضع مصرف لبنان تحت عبء
خسائر متنامية في ميزانيته ّ
تقدر حاليًا بأكثر من
 12مليار دوالر.
لقد ّ
سدد املقيمون في لبنان طيلة السنوات الـ 25املاضية
( 1993ـ  )2017أكثر من  144مليار دوالر كضرائب
ورسوم وتعرفات واتاوات ،ولم تنفق الحكومة في هذه
الفترة خارج خدمة الدين العام سوى  139مليار دوالر،
أي إن ما ّ
تكبده املقيمون كان كافيًا لتمويل كل اإلنفاق
ّ
مع تحقيق فائض أولي بقيمة  5مليارات دوالر ،لوال
خدمة الدين الحكومي التي استأثرت وحدها بأكثر من
 77مليار دوالر من اإلنفاق العام ،وكانت هي املسؤولة
عن تنامي املديونية باطراد.

على الدخل ،وإعفاء الفوائد والربح
ال ـع ـقــاري م ــن أي ض ــرائ ــب ،وتثبيت
سـ ـع ــر ص ـ ـ ــرف ال ـ ـل ـ ـيـ ــرة ،ومـ ـ ـص ـ ــادرة
وسط بيروت لحساب شركة عقارية
ضـخـمــة تـتـمـتــع ب ــإع ـف ــاءات وحــوافــز
قـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة وفـ ـ ــريـ ـ ــدة،
وتسخير االم ــاك الـعــامــة فــي خدمة
ً
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات الـ ـخ ــاص ــة ب ـ ـ ــدال مــن
املـنـفـعــة الـ ـع ــام ــة ...اال أن «الـتـســويــة
االقليمية» لم تتحقق ،وانقلب «وعد
الــرب ـيــع» ال ــى «ك ــاب ــوس م ــال ــي» .ففي
مـقــابــل تــراجــع االي ـ ــرادات الضريبية
واعـتـمــاد سياسة توزيعية مسرفة،
ع ــززت ال ـفــورة االستهالكية ورفعت
اس ـعــار االراضـ ــي ،وب ــدأت تـتـكــون ما
س ـ ُـيـ ـع ــرف الحـ ـق ــا بـ ــأزمـ ــة امل ــدي ــون ـي ــة
ّ
العامة وارتفاع كلفة خدمتها.
شيئًا فشيئًا ،اشـتــدت سيطرة رأس
املــال املصرفي والـعـقــاري الــى جانب
امل ـصــالــح ال ـت ـجــاريــة عـلــى االقـتـصــاد
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ،وان ـ ـت ـ ـقـ ـلـ ــت
السلطة الفعلية فــي االق ـت ـصــاد الــى
م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،ب ــوص ـف ــه امل ـس ــؤول
ع ــن ض ـم ــان ادارة ت ــدف ــق الــرســامـيــل
ال ـخ ــارج ـي ــة وتــوظ ـي ـف ـهــا ف ــي تـمــويــل
ال ـن ـظ ــام ودي ـم ــوم ـت ــه .وهـ ـك ــذا ،س ـ ّـوغ
السياسيون التعامل مع «االقتصاد»
ك ـشــيء مـسـتـقــل ع ــن «ال ـس ـيــاســة» او
«ال ـش ــأن ال ـع ــام» ،انـطــاقــا مــن مــزاعــم
اس ـت ـق ــال ـي ــة امل ـ ـصـ ــرف امل ـ ــرك ـ ــزي عــن
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة وع ـ ـ ـ ـ ــدم خ ـ ـضـ ــوعـ ــه ألي
ً
رقــابــة أو مـســاء لــة بــرملــانـيــة ،وصــوال
ال ــى اع ـت ـبــار امل ـص ــارف ك ـيــانــات غير
خاضعة للسيادة الوطنية ...وهكذا
ّ
محصنًا
اي ـض ــا ،ص ــار «االق ـت ـص ــاد»
ض ـ ــد «الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة» املـ ــزعـ ــومـ ــة،
وال س ـي ـمــا ف ــي شـكـلـهــا امل ـت ـم ـثــل في
االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة ،الـتــي تـسـ ّـوق
كــأداة تضمن تمثيل مصالح أكثرية
الناخبني في الدولة.

ماذا يفعل البنك المركزي في
الواقع؟

توجد اسـبــاب عـ ّـدة كــي يكره الناس
االرق ــام ،فهي تصيبهم بامللل ،ألنها
تـبــدو لهم مثل الـطــاســم ،فــارغــة من
أي دالالت اجتماعية .إال أن االرق ــام
ضرورية لفهم ما حصل بعد ،1992
وم ـح ــاول ــة ف ـهــم م ــا ق ــد يـحـصــل بعد
.2018
يـصـنــف ل ـب ـنــان «ض ـمــن ال ـ ــدول الـتــي
تـ ـس ـ ّـج ــل أعـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوي ــات تـ ـف ــاوت
الدخل وانعدام املساواة في العالم»
(لـ ـي ــدي ــا أسـ ـ ـ ـ ــود) ،فـ ـهـ ـن ــاك  %10مــن
الـسـكــان يـسـتـحــوذون على  %55من
ال ــدخ ــل ال ــوط ـن ــي ،و %1م ـن ـهــم فقط
ي ـس ـت ـح ــوذون وح ــده ــم ع ـل ــى رب ـع ــه.
أكثر من ذلــك ،إن «فئة ال ــ %10األكثر
ً
ثراء تستحوذ على  %70من إجمالي
ّ
الثروة الوطنية ،فيما تستحوذ فئة
الــ %1األكثر ثـ ً
ـراء على  %40من هذه
الثروة».
فــي لعبة االرق ــام ايـضــا ،يـقـ ّـدم البنك
الدولي (برنامج مايلز) الشرح .فقد
بلغت التدفقات الخارجية التراكمية
الى لبنان نحو  147مليار دوالر بني
عامي  1993و .2010وسمح هذا القدر
املرتفع مــن التدفقات بتمويل عجز
كبير في تجارة السلعّ ،
يقدر بنحو
 121مليار دوالر .لفهم دالالت هذه
االرق ــام امل ـج ـ ّـردة ،لجأ البنك الــدولــي
ّ
الى املقارنة بخطة «مارشال» إلعمار
كـ ــل اوروب ـ ـ ـ ــا ال ـغ ــرب ـي ــة ب ـع ــد ال ـح ــرب
العاملية الثانية ،إذ بلغت قيمة حزمة
املساعدات الشاملة نحو  170مليار
دوالر (ب ــأسـ ـع ــار ع ـ ــام  ،)2005ول ــم
تتجاوز ّ
حصة املانيا منها أكثر من
 10مليارات دوالر (بأسعار ،)2005

تواجه مشكلة التمويل ،أي تخفيض
الـ ــديـ ــن ال ـ ـعـ ــام أو ت ـخ ـف ـي ــض كـلـفـتــه
(طواعية أو جبرًا) بما يخفف طلبها
ل ـل ـت ـمــويــل وي ـح ــاف ــظ ع ـل ــى مـسـتــوى
إن ـف ــاق ـه ــا الـ ـع ــام واسـ ـتـ ـه ــداف ــات ــه ،أو
ت ـل ـج ــأ ال ـ ـ ــى ت ـغ ـي ـي ــر سـ ـي ــاس ــة س ـعــر
ال ـصــرف واالع ـت ـمــاد عـلــى سـيــاســات
النمو املــدفــوع بالتصدير ،أو تلجأ
الــى حـلــول جــذريــة تــرمــي الــى تغيير
كــل الـنـمــوذج االق ـت ـصــادي وتخفيف
تـبـعـيـتــه ل ـل ـتــدف ـقــات ال ـخ ــارج ـي ــة من
خ ــال زي ــادة االن ـتــاج وتـطــويــر بنية
االقـ ـتـ ـص ــاد وج ـع ـل ـه ــا اكـ ـث ــر قــاب ـل ـيــة
الستثمار مـيــزات املجتمع وقــدراتــه
الكامنة ،أو تلجأ الدولة ،كما حصل
ف ــي ل ـب ـنــان ســاب ـقــا وي ـح ـصــل ال ـي ــوم،
الــى اسـتـخــدام مــزيــج مــن الهندسات
امل ــالـ ـي ــة وسـ ـي ــاس ــات س ـع ــر ال ـف ــائ ــدة
ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ــة عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى م ـعــن
م ــن ال ـتــدف ـقــات ال ـخــارج ـيــة لـلـحــد من
االختالالت الكبرى ،ولو ّأدى ذلك الى
زي ــادة مستوى مديونية االقتصاد.
وهــذا اتـجــاه بالغ الـخـطــورة ،ويضع
املـجـتـمــع امـ ــام م ـخــاطــر هــائ ـلــة .فقد
ت ـجــاوزت مديونية الــدولــة والقطاع
الخاص واالســر مستوى  200مليار
دوالر حاليًا ،أي أكثر من  %375من
ّ
مجمل الـنــاتــج املـحـلــي ،وه ــذا يــرتــب
ّ
للتحمل ،وال سيما أن
عبئًا غير قابل
األســر باتت مديونة مباشرة بأكثر
مــن  21.5مـلـيــار دوالر ،أي أكـثــر من
نصف الدخل املتاح لها لالستهالك،
وأك ـث ــر م ــن  %40م ــن مـجـمــل الـنــاتــج
املحلي ...وباالستناد إلى إحصاءات
مـصــرف لبنان فــي  ،2017تضاعفت
الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــون ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة مـ ـ ـن ـ ــذ آخ ـ ــر
انـتـخــابــات نـيــابـيــة (احـ ـص ــاءات عــام
 ،)2010وارتفع عدد املدينني في هذه
الفترة مــن نحو  500ألــف مدين إلى
اك ـثــر مــن مـلـيــون مــديــن %80 ،منهم
تقريبًا لجأوا إلى االستدانة لتمويل
اسـ ـتـ ـه ــاكـ ـه ــم وشـ ـ ـ ـ ـ ــراء م ـس ــاك ـن ـه ــم
وسياراتهم وتسديد أقساطهم.

ما العمل؟ كيف تشتري المزيد
من الوقت؟

حصل «انقالب» بعد عام  ،2010ولم يعد المصرف المركزي يمتلك
القدرة على مواصلة اآللية نفسها (بالل جاويش)

ً
لـيـطــرح ت ـســاؤال مـسـتـفـزًا :هــل وضــع
لبنان اليوم ُيقارن بوضع املانيا في
عام 1965؟
ك ـ ـيـ ــف عـ ـمـ ـل ــت اآللـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة؟ تـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـؤدي هـ ــذه
التدفقات الــى زيــادة ودائــع املصارف،
أي مـطـلــوبــات ـهــا ،وه ــي دي ــن ع ـلــى كل
االقتصاد ،ويتم توظيف هذه الودائع
ً
فــي زيـ ــادة الــديــن ال ــذي يـصـبــح بــديــا
م ــن االن ـ ـتـ ــاج ،م ــا دام ك ــاف ـي ــا لـتـمــويــل
االس ـت ـهــاك .ب ــدت ه ــذه اآلل ـيــة السهلة
واملــرب ـحــة ج ـدًا قــابـلــة لــاسـتـمــرار الــى
مــا ال نـهــايــة ،وحـتــى وق ــت قــريــب ،كــان
الجميع يعبرون عــن اطمئنانهم الى
ح ـس ــن س ـي ــر ال ـع ـم ـل ـيــة ب ـ ـ ـ ــإدارة حــاكــم
مصرف لبنان ،رياض سالمة ،الكفوءة
(ال ــذي يتولى منصبه منذ عــام 1992
وي ـ ـسـ ـ ّـجـ ــل رق ـ ـمـ ــا قـ ـي ــاسـ ـي ــا ت ــاري ـخ ـي ــا
ألط ـ ــول والي ـ ــة م ـس ـت ـمــرة ل ـح ــاك ــم بـنــك
مـ ـ ــركـ ـ ــزي) .ف ـب ـح ـســب بـ ـي ــان ص ـن ــدوق
ال ـن ـقــد ال ــدول ــي (ب ـع ـثــة امل ـ ــادة الــراب ـعــة
 ،)2018ك ــان امل ـص ــرف امل ــرك ــزي ق ــادرًا
على توظيف هذه التدفقات في تثبيت
س ـعــر الـ ـص ــرف ،وي ـســاعــد ف ــي تـمــويــل
الحكومة بطرح سندات طويلة األجل
لـلـبـنــوك ،ويـضــع أس ـعــار الـفــائــدة عند
مـسـتــويــات تـضـمــن تـغـطـيــة االكـتـتــاب
في األســواق األولية لسندات الخزانة
واليوروبوند ،ويقدم دفعات تنشيطية
لــاق ـت ـصــاد ع ــن ط ــري ــق م ـج ـمــوعــة من
ب ــرام ــج ال ــدع ــم ش ـبــه امل ــال ــي ،وي ـعــالــج
م ـش ـكــات ال ـب ـنــوك الـضـعـيـفــة ،ويــدعــم
أس ـعــار ال ـفــائــدة عـلــى ال ــودائ ــع إلطــالــة
أج ــل استحقاقها ،ويـنـفــذ الهندسات
املالية لتعزيز رساميل املصارف ودعم
نـمــو مــوجــودات ـهــا .و«بـيـنـمــا سمحت
ه ــذه الـطــائـفــة م ــن الـعـمـلـيــات ملـصــرف
لـبـنــان ب ــأداء دور حـيــوي فــي الحفاظ

ع ـلــى ال ـن ـم ــوذج االق ـت ـص ــادي الـحــالــي
وإدارة فترات األزمة بكفاءة ،فإن لهذه
السياسات تكاليف أيضًا ،حيث أدت
إل ــى خـلــق أم ـ ــوال احـتـيــاطـيــة جــديــدة،
وأضعفت امليزانية العمومية ملصرف
ل ـب ـن ــان ،وخ ـل ـق ــت م ـج ـمــوعــة مـخـتـلـفــة
م ــن امل ـخ ــاط ــر ع ـلــى االسـ ـتـ ـق ــرار املــالــي
ع ــن طــريــق ت ـعــريــض ال ـب ـنــوك ملـخــاطــر
س ـيــاديــة كـبـيــرة وت ـف ــاوت ــات فــي آجــال
االستحقاق».
وبحسب تقرير آخــر لـصـنــدوق النقد
الــدولــي (تـقــريــر تقييم الـقـطــاع املــالــي
ـ ـ ـ ـ ـ  ،)2016فـ ـ ــإن أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  %60مــن
م ــوج ــودات املـ ـص ــارف مــوظ ـفــة حــالـيــا
في االدوات السيادية ،واكثر من %90
م ــن تــوظ ـي ـفــات امل ـص ــارف ف ــي الـقـطــاع
القطاع الخاص واألسر باتت مرتبطة
بــالـقـطــاع ال ـع ـقــاري م ـبــاشــرة (ق ــروض
سكنية وق ــروض عـقــاريــة) أو بطريقة
غـ ـي ــر م ـ ـبـ ــاشـ ــرة (ض ـ ـمـ ــانـ ــات وره ـ ــون
عقارية).

االنقالب :كيف ّ
نمول النظام
مجددًا؟

حصل «انقالب» بعد عام  ،2010ولم
يعد املصرف املــركــزي يمتلك القدرة
ع ـلــى م ــواص ـل ــة اآللـ ـي ــة ن ـف ـس ـهــا ،فقد
تراجع منسوب التدفقات الخارجية
ّ
بحدة ،ولم يبلغ مجموعها التراكمي
ب ــن ع ــام ــي  2011و 2016س ــوى 55
مليار دوالر ،في حني استمر تنامي
العجز الـتـجــاري ليبلغ أكـثــر مــن 85
مليار دوالر في الفترة نفسها.
يـ ـعـ ـك ــس م ـ ـ ـيـ ـ ــزان املـ ـ ــدفـ ـ ــوعـ ـ ــات هـ ــذا
االنقالب بشكل أوضــح؛ فمنذ نهاية
ال ـ ـحـ ــرب فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،سـ ـج ــل مـ ـي ــزان
املدفوعات فوائض سنوية متتالية،

ب ـل ــغ رصـ ـي ــده ــا الـ ـت ــراكـ ـم ــي (ف ـ ــي 20
س ـن ــة) ح ـتــى عـ ــام  2010ن ـحــو 28.6
مـلـيــار دوالر ،أي بـمـتــوســط سـنــوي
قـ ـ ــدره  1.4م ـل ـي ــار دوالر .وس ـج ـلــت
أعلى مستوياتها في عام ( 2009في
ذروة األزم ــة االقـتـصــاديــة الـعــاملـيــة)،
ع ـن ــدم ــا ب ـل ــغ ال ـف ــائ ــض امل ـس ـ ّـج ــل فــي
هــذا الـعــام وح ــده نحو  7.9مليارات
دوالر .إال أن هذا امليزان بدأ منذ عام
 2011بتسجيل عجوزات متواصلة،
ب ـل ــغ م ـج ـمــوع ـهــا الـ ـت ــراكـ ـم ــي (ف ـ ــي 7
سنوات) حتى نهاية عام  2017نحو
 8.3مـلـيــارات دوالر ،مــا عــدا فــي عام
 2016ع ـنــدمــا سـ ّـجــل فــائ ـضــا بقيمة
 1.2م ـل ـيــار دوالر ،مــدفــوعــا بــأربــاح
ال ـه ـن ــدس ــة امل ــال ـي ــة ال ـض ـخ ـم ــة ،ال ـتــي
أجراها مصرف لبنان مع املصارف،
وال ـت ــي كـلـفــت املـ ــال ال ـع ــام ن ـحــو 5.6
م ـل ـي ــارات دوالر ،جـنـتـهــا امل ـص ــارف
وكبار مودعيها كأرباح استثنائية
(ب ـن ـس ـب ــة  )%40ع ـل ــى تــوظ ـي ـفــات ـهــم
بالدوالر.
بـتـبـسـيــط ش ــدي ــد ،يـعـنــي الـعـجــز في
مـيــزان املــدفــوعــات أن حجم العمالت
ال ـص ـع ـبــة الـ ـخ ــارج ــة م ــن ل ـب ـن ــان هــو
اك ـ ـبـ ــر م ـ ــن ح ـج ـم ـه ــا الـ ـ ــداخـ ـ ــل الـ ـي ــه.
وعندما تتكرر هذه الظاهرة سنويًا،
ولسنوات عـ ّـدة متتالية ،فهذا يعني
ان النظام ال يستطيع االستمرار في
تمويل نفسه عبر اآلل ـيــات القائمة،
وه ـ ــو م ـض ـطــر ال ـ ــى إج ـ ـ ــراء «ت ـعــديــل
ذات ــي» ينطوي على إع ــادة هندسة،
ول ــو جــزئ ـيــة ،لــاقـتـصــاد واملـجـتـمــع،
وب ــال ـت ــال ــي ت ـح ــدي ــد م ــن ي ــرب ــح وم ــن
يخسر في هذا التعديل.
في العادة ،تلجأ الدولة الرأسمالية
الــى سياسات «قــص الشعر» عندما

قـ ـ ـ ّـدم الـ ـنـ ـظ ــام جـ ــوابـ ــه الـ ـص ــري ــح فــي
مــؤتـمــر بــاريــس  ،4قـبــل االنـتـخــابــات
النيابية بشهر واحد فقط ،وأعلن ّأنه
بـصــدد إع ــادة ترتيب واس ـعــة ،توفر
له استمرارية التمويل لفترة اطول،
بانتظار املنافع املوعودة من «إعادة
إع ـم ــار س ــوري ــا» ،ث ــم ب ــدء الـتــدفـقــات
امل ـ ــوع ـ ــودة م ــن اسـ ـتـ ـخ ــراج ال ـب ـت ــرول
م ـ ــن ال ـ ـب ـ ـحـ ــر ،ول ـ ـكـ ــن ه ـ ـ ــذا ال ـ ـجـ ــواب
يـ ـنـ ـط ــوي عـ ـل ــى تـ ـضـ ـحـ ـي ــات ك ـب ـي ــرة
وتـ ـن ــازالت اضــاف ـيــة امـ ــام رأس امل ــال
املـحـلــي واالج ـن ـبــي .ت ـقــول الـحـكــومــة
إن ـه ــا س ـت ـطــرح م ـشــاريــع ف ــي الـبـنـيــة
التحتية بقيمة تصل الــى  17مليار
دوالر في السنوات الثماني املقبلة،
وس ـي ـج ــري ت ـن ـف ـيــذهــا ّإم ـ ــا ب ـقــروض
خارجية ّ
وإما بواسطة الخصخصة
وعقود الشراكة مع القطاع الخاص،
مــا يعني ببساطة أن الــرابـحــن من
ّ
العامة سيربحون مجددًا.
املديونية
فـ ـكـ ـم ــا ه ـ ــم قـ ـ ـ ـ ـ ــادرون عـ ـل ــى إق ـ ـ ــراض
الدولة ،هم قــادرون ايضًا على شراء
م ــوج ــودات ـه ــا وأص ــول ـه ــا ومــراف ـق ـهــا
واحتكاراتها وامتيازاتها املعروضة
للبيع أو الـتــأجـيــرّ .أم ــا ال ـخــاســرون
الذين ّ
تحملوا حتى اآلن كلفة خدمة
ّ
امل ــدي ــونـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،فـ ـه ــم وح ــده ــم
مدعوون الى بذل التضحيات ،ليس
عـبــر تحميلهم املــزيــد مــن الـضــرائــب
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـه ــاك ف ـق ــط لــاس ـت ـمــرار
ّ
العامة (يوصي
في خدمة املديونية
صندوق النقد الدولي بزيادة الـTVA
وضريبة البنزين) ،بل عبر املزيد من
التقشف ،وال سيما إلغاء دعم أسعار
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وت ـخ ـف ـي ــض ال ـت ـقــدي ـمــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ومـ ـع ــاش ــات ال ـت ـقــاعــد
للموظفني فــي الـقـطــاع ال ـعــام ،ورفــع
اسعار الخدمات ،وال سيما الكهرباء

واملـ ـي ــاه والـ ـص ــرف ال ـص ـحــي وجـمــع
النفايات ومعالجتها ،وفرض رسوم
عبور على بعض الطرقات املزدحمة
وزيـ ـ ــادة ت ـعــرفــات ال ـن ـقــل ،إذ إن نقل
الخدمات واملــرافــق مــن عهدة الدولة
ال ــى عـهــدة املستثمرين ال ي ــؤدي اال
الى زيادة الكلفة ونقلها من ميزانية
الــدولــة الــى ميزانيات االســر وإخفاء
املستوى الفعلي للمديونية بواسطة
تسجيل الدين على الشركة امللتزمة
ً
بدال من تسجيله على الدولة ،مع أن
الدولة هي التي ستسدد في النهاية
هذا الدين وفوائده مع ربح الشريك
الخاص.
سرعان ما سيطر خطاب «االصالح»
وغـ ـ ـ ـ ـ ــاب خ ـ ـ ـطـ ـ ــاب «الـ ـ ـتـ ـ ـغـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــر» ف ــي
االن ـت ـخــابــات كـلـيــا .فـعـلــى ال ــرغ ــم من
فداحة النتائج املاثلة اليوم ومخاطر
ال ـن ـت ــائ ــج امل ـت ــوق ـع ــة الحـ ـق ــا ،ال ي ــزال
«االق ـت ـص ــاد» ي ـقـ ّـدم بــوصـفــه عــارضــا
سـ ّـي ـئــا نــات ـجــا م ــن «س ـ ــوء إدارة» أو
مــن «س ــوء أمــانــة» ،وه ــذا تحديدًا ما
يعنيه اشـتــراك جميع املرشحني في
ه ــذه االن ـت ـخــابــات ،ف ــي ال ـحــديــث عن
«ال ـف ـســاد» بــوصـفــه امل ـصــدر الوحيد
لكل العلل.
ولكن الفساد ،على الرغم من فداحته،
يـبـقــى ثــانــويــا ع ـلــى س ـلــم االس ـب ــاب،
وهو يبدو كنتيجة أكثر منه كسبب.
ي ـج ــدر ب ـك ــل ن ــاخ ــب م ـق ـيــم أن ي ـكــون
مــدركــا أنــه غ ـدًا ،عندما يضع صوته
في صندوق االقـتــراع ،سيقترع ،الى
جــانــب مـســائــل اخ ــرى مـهـمــة ،مــع أو
ضد الجواب الذي ّ
قدمه النظام لحل
مـشـكـلــة ت ـمــوي ـلــه ال ــداه ـم ــة وض ـمــان
اسـتـمــراره لفترة طــويـلــة .ال شــك في
أن مـ ــا قـ ـ ّـدمـ ــه املـ ــرش ـ ـحـ ــون فـ ــي ه ــذه
االن ـت ـخــابــات ال يـتـضـمــن أي أجــوبــة
بــديـلــة ج ـ ّـدي ــة ،يـمـكــن تصنيفها في
خ ــان ــة «الـ ـج ــذري ــة» أو ب ــداي ــة ظـهــور
«خطاب التغيير االجتماعي» .ولكن،
في هذه اللحظة ،التي يتجه النظام
ف ـي ـه ــا نـ ـح ــو امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن س ـي ــاس ــات
ً
«القليل من الدولة» بدال من سياسات
اإلكـثــار منها ،توجد عناصر كثيرة
لتنامي الصراعات والتناقضات بني
«ال ـش ــرك ــاء» أنـفـسـهــم ،وبـيـنـهــم وبــن
م ــن يـ ـط ــرح ــون أن ـف ـس ـه ــم كـ ـب ــدالء أو
ّ
يتحمس
شركاء اضافيني .هناك من
للجواب ّ
املقدم ويريده ّ
بقوة ،وهناك
من هو أقل حماسة بدرجات متفاوتة
وبـ ـحـ ـس ــب الـ ـعـ ـن ــاوي ــن والـ ـقـ ـض ــاي ــا،
وهـنــاك مــن يـعــارض هــذا الـجــواب أو
يعترض على بعض عناصره ...وهذا
ّ
سيجسده املجلس النيابي الذي
ما
سينبثق عــن االنـتـخــابــات الحالية،
وعلى غــرار ما حصل في عام ،1992
ّ
وأدى الــى زيــادة سرعة تركز الثروة
وال ــدخ ــل وزي ـ ــادة ح ـ ّـدة الــوجــع الــذي
تـ ـح ــدث ــه ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوتـ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
ّ
مدعو
السحيقة ،فإن املجلس العتيد
الى مهمة شبيهة بمهمة مجلس عام
 ،1992أي تـهـيـئــة الـبـيـئــة الـحــاضـنــة
إلج ــراء الـتـعــديــل املـطـلــوب وكـبــح كل
عائق أو معارضة عبر إيـجــاد سبل
ج ــدي ــدة ل ـل ـم ـســاومــة وامل ـحــاص ـصــة،
وهـ ــذا م ــا يـعـنـيــه ال ـخ ــاف ب ــن قــوى
السلطة نفسها بني من يريد تمرير
كـ ــل املـ ـش ــاري ــع املـ ـط ــروح ــة مـ ــن دون
عــرضـهــا عـلــى مجلس ال ـن ــواب ،ومــن
يــريــد أن يتعامل مــع ه ــذه املـشــاريــع
ب ــامل ـف ـ ّـرق ،لـيـضـمــن حـصـتــه فـيـهــا أو
توزيعها «العادل» بني الرأسماليني
النافذين ...أو التحفيف من وطأتها
على قاعدته االجتماعية.
صحيح أن هذه الخيارات ضيقة وقد
ال تستحق الــدفــاع عنها أو الــدعــوة
إلـ ــى االق ـ ـتـ ــراع ل ـه ــا ،وال س ـي ـمــا أنـهــا
ّ
تتسم بالتعقيد ،في ظل تداخلها مع
املسائل السياسية والثقافية املهمة،
ولكنها تبقى الخيارات الوحيدة بني
األك ـثــر س ــوءًا واألق ــل س ــوءًا .ه ــذا هو
املطروح أمام الناخبني غدًا ،وهذا ما
سيقررونه.
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الساعات االنتخابية األخيرة:
«نوار  »1947أم «نوار »2018؟
األيام األخيرة قبل موعد
االنتخابات النيابية ،تحسم جديًا
اتجاهات المعارك االنتخابية،
في ضوء خمسة عوامل
ستظل نتيجتها غامضة حتى
فرز النتائج
هيام القصيفي
جميع الذين رافقوا دورات انتخابية سابقة،
ي ـعــرفــون أن األي ـ ــام ال ـثــاثــة األخـ ـي ــرة الـتــي
تسبق موعد االقتراع تكون هي الحاسمة.
أمـ ـ ـ ــا وقـ ـ ـ ــد انـ ـتـ ـه ــت ال ـ ـح ـ ـفـ ــات اإلع ــامـ ـي ــة
واإلطـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة وامل ـه ــرج ــان ــات
االنـتـخــابـيــة والـخـطــب الـحـمــاسـيــة ،وعـ ّـمــت
صــور املرشحني وشعاراتهم الرنانة طول
الـ ـب ــاد وع ــرضـ ـه ــا ،ف ـق ــد ح ـ ــان وق ـ ــت ال ـج ـ ّـد
الــذي مــن شأنه أن يحسم وضــع املرشحني
ولوائحهم .وهــذه األي ــام األخـيــرة هــي التي
س ـت ـكــون فــاص ـلــة لـتـحــديــد مـصـيــر ال ـحــرب
ال ـطــاح ـنــة ب ــن ال ـل ــوائ ــح امل ـت ـنــاف ـســة ،وبــن
أع ـض ــاء ك ــل الئ ـح ــة ،ب ـعــدمــا ح ــول ال ـقــانــون
ال ـحــالــي بـتـطـبـيـقــاتــه «الـلـبـنــانـيــة» الــزمــاء
املفترضني إلى متنافسني على املقعد نفسه.
ّ
ستخيم بظلها على
خمسة عوامل أساسية،
الفترة الفاصلة عن إقفال صناديق االقتراع
يوم األحد املقبل ،وعلى هذه العوامل يتوقف
مصير املرشحني ،ألنها عوامل مبهمة ،لن
يكون في اإلمكان معرفة تأثيراتها املباشرة
وفعاليتها إال عند عند فرز النتائج:

ّ
حول القانون
الحالي الزمالء المفترضين
إلى متنافسين على
المقعد نفسه

ً
أوال ،اق ـتــراع الـنــاخـبــن ال ـجــدد الــذيــن يبلغ
ع ــدده ــم ن ـحــو  20ف ــي امل ـئ ــة م ــن الـنــاخـبــن
بحسب قوائم الناخبني لعام  .2018وهؤالء
هــم الــذيــن بــات يحق لهم االق ـتــراع فــي هذه
الدورة يضاف إليهم من ُحرموا االقتراع منذ
تجر ،واعتمد
انتخابات عام  2013التي ًلم ِ
ال ـت ـمــديــد ث ــاث مـ ــرات بـ ــدال م ـن ـهــا .وتشكل
هذه الفئة العمرية خزانًا حقيقيًا ومؤشرًا
ً
فاعال على اتجاهات التصويت لدى الفئات
الـشـبــابـيــة وتـطـلـعــاتـهــا وكـيـفـيــة اقـتــراعـهــا
وإلــى أي فئات حزبية وسياسية ستقترع،
وال سيما فــي ضــوء املشكالت االجتماعية
واالقتصادية املتفاقمة .وهذه الفئة ال يمكن
التكهن مسبقًا بنتيجة اقتراعها ،خصوصًا
أن ـهــا امل ــرة األولـ ــى ال ـتــي ت ـمــارس فـيـهــا هــذا
الحق.
ثانيًا ،اقتراع املغتربني .إذ يفترض أن تشكل
نتائج االنتخابات األولى التي حصلت في
(مروان طحطح)

بالد االغتراب ،وفي الدول التي يقيم ويعمل
فـيـهــا ل ـب ـنــان ـيــون ،أي ـض ــا دالل ـ ــة م ـع ـبــرة عن
تأثير تصويت هؤالء على مجمل النتائج،
وال سيما أن معدالت التصويت كانت أقل
من عادية ،قياسًا إلــى حملة الترويج التي
جــرت ،وإلــى أن الناخبني هــم الــذيــن بــادروا
إلى تسجيل أسمائهم ،لكن فئة ال يستهان
بها منهم امتنعت عن االقـتــراع .وسيترتب
على القوى السياسية التعامل بجدية مع
فرز صناديق االغتراب الحقًا ألنها تعكس
اتـ ـج ــاه ــات االغ ـ ـت ـ ــراب ال ـح ـق ـي ـق ـيــة فـ ــي ظــل
التباهي بأهمية اقتراعهم.
ثالثًا ،اقتراع املغتربني في لبنان .فاألحزاب
والـتـيــارات السياسية لــم تكتف بتصويت
امل ـغ ـت ــرب ــن ح ـي ــث هـ ـ ــم ،وهـ ـ ــي تـ ـع ــول عـلــى
كـتـلــة م ــن امل ـغ ـتــربــن وغ ـي ــر امل ـق ـي ـمــن ممن
سيأتون إلــى لبنان لــاقـتــراع فــي السادس
من أيــار ،في ضوء معلومات تشي بارتفاع
أع ــداد الناخبني الــذيــن استقدمتهم القوى
ال ـس ـيــاس ـيــة م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،ع ـل ـمــا أن الـكـتــل
ّ
تصب
الــرئـيـسـيــة عـلــى اخ ـتــاف طــوائـفـهــا،
جهدها لتزخيم اقتراع املغتربني في دوائر
م ـحــددة .ومــن شــأن هــذه الكتلة االغترابية
وأم ــاك ــن اقـتــراعـهــا ،أن تشكل عــامــل ضغط
حقيقي ،مــع األخ ــذ فــي الحسبان ،صعوبة
التكهن بحجمها ودورها املباشر في عملية
التصويت.
رابعًا ،عامل املــال االنتخابي .لن يكون هذا
ال ـعــامــل جــدي ـدًا فــي االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة.
ول ـطــاملــا ك ــان املـ ــال أح ــد عـنــاصــر الـحـمــات
االن ـت ـخــاب ـيــة ،وك ــان ــت ال ــرش ــوة االنـتـخــابـيــة
عنصرًا حــاضـرًا بـقــوة فــي كــل امل ـعــارك .ولن
ّ
تشذ انتخابات عــام  2018عــن هــذا اإلطــار،
ـت ال ـج ـهــات الــرسـمـيــة املعنية
مـهـمــا ح ــاول ـ ّ
التبرير أو غــض النظر عـ ّـمــا يحصل .ففي
ان ـت ـخ ــاب ــات ي ــرت ـف ــع ف ـي ـهــا عـ ــدد املــرش ـحــن
املتمولني ،ويتنافس فيها أعضاء الالئحة
الواحدة على الصوت التفضيلي ،ال يتوقع
أح ـ ــد أن ي ـغ ـي ــب ع ـن ـص ــر امل ـ ـ ــال ال ـ ـ ــذي لـعــب
أساسًا دورًا محوريًا في اختيار املرشحني
وف ــي ال ـح ـمــات االن ـت ـخــاب ـيــة .وي ـم ـكــن امل ــال
االن ـت ـخ ــاب ــي أن ي ـل ـعــب دوره امل ـب ــاش ــر ،في
األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ،ف ــي ب ـعــض ال ــدوائ ــر حيث
املعارك محتدمة على مقاعد محددة ،نتيجة
الـكـبــاش الـسـيــاســي والـتـنــافــس ال ـحــاد بني
اللوائح ،ما قد ُيسهم في تغيير اتجاهات
التصويت في اللحظات األخيرة.
خامسًا ،تدخل السلطة .قبل  71عــامــا ،قال
الرئيس بشارة الخوري عن انتخابات «25
ن ــوار»  1947إنــه كــان يتمنى أال يتدخل في
تأليف اللوائح ،مكتفيًا بالتوجيه واإلشراف
«لكن ما العمل وعقلية بني قومنا تتطلب
مـ ــن ال ــرئـ ـي ــس كـ ــل شـ ـ ـ ـ ــيء؟» .وي ـض ـي ــف عــن
نتائجها التي أثــارت احتجاجات ،أنــه كان
يجب أن تــراعــى الشكليات «وأن يتحاشى
الـ ـ ــوزراء واملــوظ ـفــون وأغ ـلــب املــرشـحــن أي
عمل مــن شــأنــه أن ي ــزرع الـشــك والــريـبــة في
ن ـفــوس ال ـن ــاس» ،ول ــو أن الـنـتــائــج ستكون
نفسها!
صـحـيــح أن لـبـنــان لـيــس الـبـلــد األول الــذي
يـتــرشــح فـيــه وزراء وم ــن ه ــم ف ــي الـسـلـطــة،
وي ـح ـل ــو ل ـ ـهـ ــؤالء ال ـت ـش ـب ــه ب ـف ــرن ـس ــا ودول
أوروبـ ـي ــة إلع ـط ــاء أمـثـلــة ع ــن تــرشــح وزراء
إلى النيابة .لكن الفارق أن السلطة في هذه
الدول ال تتدخل في االنتخابات ،وهو األمر
الذي يتكرر في لبنان منذ االستقالل حتى
ال ـيــوم .وال يمكن التمثل ب ــدول تـقــوم فيها
هيئات مستقلة ب ــإدارة االنـتـخــابــات ،فيما
أجهزة رسمية سياسية وأمنية واقتصادية
تضغط منذ أسابيع على الناخبني ،بحسب
الدوائر .وال يمكن التقليل من أهمية األيام
الثالثة الباقية ،كــي ترتفع فيها الضغوط
الــرسـمـيــة ،وال سـيـمــا أن ك ــل ق ــوى السلطة
تخوض االنتخابات من موقعها الرسمي
والحزبي والسياسي .وإذا ارتفع منسوب
الضغط في كل االتجاهات ،فإن هذا العامل
ً
وح ــده سيكون فــاعــا فــي تحديد خـيــارات
ناخبني حيث السلطة حاضرة بكل بأدواتها.
فكيف إذا تضافرت عوامل املال واملغتربني
وك ــل مــا مــن شــأنــه أن يجعل «انـتـخــابــات 6
نــوار» لغزًا حتى الساعة األخيرة ،على أمل
أال تكون شبيهة بانتخابات .1947

