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ّ
ماكنزي
كيف نقيم عمل ِ
في مطلع كانون الثاني من العام
الحالي ،أعلن وزير االقتصاد التعاقد مع
االستشاريةّ ،
ّ
لمدة ستة
«ماكنزي»
شركة ِ
ّ
أشهر ،بهدف تقديم خطة إلعادة
هيكلة االقتصاد اللبناني وتنشيطه .لم يثر
الخبر ،في حينه ،الكثير من ردود الفعل،
خصوصًا عند األخذ باالعتبار أن قيمة
العقد كانت متدنية (قياسًا على أجور
الشركة المعتادة ولما اعتاده اللبنانيون
من تكاليف العقود االستشارية للدولة)،
ُ
دوالرَّ .ومع
ألف
ومئتا
مليون
أنها
علن
أ
إذ
ُ
الشهر الحالي عادت األضواء لتسلط
بداية ّ
على الخطة ،بعد إعالن عرضها على
رئيس الجمهورية .نحن هنا لن نناقش ما
ّ
تسرب من المرتكزات التي خلصت إليه
ّ
سنتطرق
«ماكنزي» لتحفيز اقتصادنا ،بل
ِ
إلى ثالثة أسئلة ،ستساعد اإلجابة عنها
اللبنانيين على استيعاب مدى ّ
جدية
ّ
ّ
خطة كلفت الخزينة اللبنانية القليل من
و«ماكنزي» القليل من الوقت.
المال
ِ
األمجد سالمة
ّ
ـاك ـ ـ ـنـ ـ ــزي»،
عـ ـن ــدم ــا ن ـ ـت ـ ـحـ ــدث عـ ـ ــن «مـ ـ ـ ِ
فنحن نتناول إحــدى كبرى الشركات
االس ـت ـشــاريــة فــي ال ـعــالــم .شــركــة ـ ـ كما
ي ـ ـشـ ــرح داف مـ ـك ــدون ــال ــد ف ـ ــي ك ـتــابــه
بعنوان «الشركة» ـ أسهمت في تطوير
وإعـ ـ ـ ـ ــادة ت ـن ـظ ـيــم ت ـك ـت ــات ال ـش ــرك ــات
العمالقة في الواليات املتحدة ،وكانت
امل ـســاهــم الــرئـيـســي ف ــي إعـ ــادة تنظيم
نمط اإلدارة فــي الـشــركــات األوروب ـيــة،
فـ ــي الـ ـعـ ـق ــدي ــن الـ ـل ــذي ــن ت ـل ـي ــا الـ ـح ــرب
الـعــاملـيــة الـثــانـيــة .شــركــة مـســؤولــة في
شكل كبير عن وضع القواعد اإلداريــة
في النصف الثاني من القرن املاضي.

«ماكنزي» مما
ولكن ليست كل تجارب ِ
ّ
حقق نجاحًا بــاهـرًا ،بعضها ّأدى إلى
خسائر كبيرة ،والبعض اآلخر دفعها
إل ــى االب ـت ـع ــاد ع ــن ال ـع ـمــل ف ــي الـقـطــاع
العام ألربعة عقود حتى بدايات القرن
الحالي .وهــذا ما يدفعنا إلى محاولة
الخطة
وض ــع أس ــس اسـتـيـعــاب أب ـعــاد ّ
التي وضعتها للبنان قبل أن نتبناها،
مــن املـسـتــويــات الـسـيــاسـيــة واإلداري ـ ــة
ً
العليا فــي الــدولــة ،وص ــوال إلــى الــرأي
العام.

ُ ّ
مكنزي
ف
صن
ت
ّ
ّ
المسهل والمشرع
أنها
ّ
األول لعمليات الطرد
الجماعي على امتداد
العالم في التاريخ
الحديث

عقد واحد أم موطئ قدم
أول األسئلة التي يجب طرحها هي عن
املــدى الزمني لعمل الشركة منذ البدء
ّ
بتنفيذ ال ـخــطــة .والـسـبــب أن للشركة
ّ
سـ ـي ــاس ــة ت ــتـ ـبـ ـعـ ـه ــا ،وتـ ـطـ ـل ــق ع ـل ـي ـهــا
«الـعــاقــة التحويلية» ،ع ــادة مــا تنتج
منها عــاقــة طويلة األم ــد بــن الــزبــون
و«م ــاكـ ـن ــزي» .ي ـش ــرح م ـكــدونــالــد هــذه
العالقة بأنها عالقة تبعية ناتجة من
االعتماد ملدد طويلة على استشاريني
تابعني للشركة ،حيث تــدخــل الشركة
إلـ ــى امل ـ ّ
ـؤس ـس ــة ت ـحــت عـ ـن ــوان م ـح ـ ّـدد،
ول ـ ـكـ ــن س ـ ــرع ـ ــان م ـ ــا تـ ـج ــد امل ـ ــزي ـ ــد مــن
األبواب للبقاء.
«ماكنزي» ،كما يقول مكدونالد ،تبيع
زبائنها ما ترى أنهم يريدون شـ ّـراءه،
ح ـي ـث ـمــا ي ـ ــري ـ ــدون شـ ـ ـ ـ ــراءه .وي ــوض ــح
أن ـ ــه ف ــي امل ـح ـ ّـص ـل ــة ل ــن ي ـن ـتــج الـكـثـيــر
مــن االس ـت ـفــادة ال ــزائ ــدة مــن ه ــذه املــدة
امل ـطـ ّـولــة مــن ال ـت ـعــاون ،امل ــدف ــوع الثمن
ّ
ومجرد أن قيمة
طبعًا ،مع «ماكنزي».
العقد منخفضة ،يجب أن تدفعنا إلى
التساؤل إن كان الهدف منه فتح املزيد
من فرص التعاون بني الدولة اللبنانية
و«مـ ــاك ـ ـنـ ــزي» ،ب ـع ـق ــود أك ـب ــر مل ـشــاريــع
أكبر ،خصوصًا أن الكثير من قطاعات
ّ
ومؤسساتها تشوبها الفوضى
الدولة
ّ
واملديونية ،ما يشكل فرصًا للشركة.

أن نسأل إن كــان في ثناياها الوصفة
شـبــه الــدائ ـمــة لـلـشــركــة ،وه ــي اقـتـطــاع
ال ـ ّـوظ ــائ ــف .يـصــف م ـكــدونــالــد الـشــركــة
ب ــأنـ ـه ــا امل ـل ـج ــأ األسـ ــاسـ ــي ل ـل ـمــديــريــن
الذين يبحثون عن تبريرات للخفض
ال ـقــاســي لـلـنـفـقــات ،الـ ــذي ي ـكــون ع ــادة
عبر «اقتطاع الوظائف» (طرد جماعي
ألعـ ــداد كـبـيــرة م ــن امل ــوظ ـف ــن) .ويـقــول
إن «م ــاكـ ـن ــزي» ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن شبه
اس ـت ـّحــالــة ال ـق ـي ــاس ف ــي ش ـكــل عـلـمــي،
ُ
ّ
ّ
واملشرع األول لعمليات
املسهل
تصنف
الطرد الجماعي على امتداد العالم في
ال ـتــاريــخ ال ـحــديــث .وف ــي حــالـتـنــا هــذه،
ون ـح ــن ن ـت ـحـ ّـدث ع ــن وظ ــائ ــف الـقـطــاع
الـ ـع ــام ،م ـم ـكــن أن ن ـش ـهــد ت ـقــاط ـعــا في
األج ـن ــدات بــن الـشــركــة وال ــداع ــن إلــى
ت ـن ـف ـيــذ ت ــوصـ ـي ــات م ــؤت ـم ــر «سـ ـي ــدر»
م ــن إص ــاح لـ ـ ــإدارات الـلـبـنــانـيــة على
طريقة صندوق النقد الــدولــي والبنك
الـ ــدولـ ــي (أي ت ـص ـغ ـيــر ح ـج ــم ال ـق ـطــاع
ّ
الـعــام) .تقاطع قــد يشكل عامل ضغط
يدفع نحو اقتطاع وظائف من القطاع
ال ـع ــامّ ،
ورب ـم ــا خـصـخـصــة الـكـثـيــر من
مؤسساته.

أين الوصفة السحرية؟

الفساد والمناعة

ومــا إن نـحـ ّـدد املــدى املعقول للتعاون
ّ
مع الشركة بهدف تنفيذ هــذه الخطة،
وإن ك ــان ــت ه ـن ــال ــك ح ــاج ــة ل ـل ـت ـعــاون
املستقبلي لتنفيذها أس ــاس ــا ،علينا

أما السؤال الثالث الذي يجب أن نبحث
عــن إجابته ،فهو مــدى مناعة الشركة
أو الـفــريــق ال ــذي سيعمل عـلــى تنفيذ
الخطة ضد الفساد؟

أي مصالح
في التغيير االقتصادي؟
شربل نحاس
ّ
في الواقع العملي ،يشكل ثبات سعر الصرف في نظر
اللبنانيني محور االهتمامات االقتصادية ،ويكاد
يختزلها .وهذا ،في الحقيقة ،موقف غريب وال يمكن
فهم حصوله ،لوال ما بذل من جهود وشطارة لدفع
اللبنانيني إليه ،ذلك ألن االقتصاد اللبناني مدولر
فــي شكل شبه كــامــل ،فــي مـجــاالت تحديد األسـعــار
واحتساب التكاليف وتقدير القيم ،وفــي التسليف
والـتـبــادل ،منذ مــا يـقــارب عقدين مــن الــزمــن .أمــا في
ّ
نظر املراقبني الدوليني ،فالدين العام هو الذي يحتل
صدارة االهتمامات ،وهذا موقف مفهوم على أساس
ما بلغ الدين العام من مستويات غير مسبوقة وغير
مألوفة.
لـكــن الــافــت ،عـلــى الــرغــم مــن االخ ـتــاف الـظــاهــر في
وجهتي الـنـظــر ،أنهما تـ ّ
ـؤديــان إلــى نتيجة واح ــدة:
أن املسألة االقتصادية في لبنان تكاد تنحصر في
ّ
إطالة أمــد وضــع نقدي ومالي استثنائي ،وقــد حل
الـجـهــد امل ـب ــذول ب ـبــراعــة (وامل ـتــابــع بـشـغــف مــن قبل
اللبنانيني) إلطالة أمد هذا الوضع محل أي سياسة
اقتصادية.
ّأدت االزدواج ـ ـي ـ ــة ب ــن ال ـن ـ ّظ ــرة ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـن ـظــر
الخارجية إلــى مفارقة ش ــاذة .ففي الـســوق املحلية،

بــدا ازده ــار القطاع املالي رم ـزًا للنجاح االجتماعي
للبنانيني فــي أعمالهم الخاصة .والــواقــع أن ذاكــرة
الـلـبـنــانـيــن لــم تـحـفــظ ح ـصــول أزم ــة مـصــرفـيــة ّأدت
إلى خسارة املودعني أموالهم ،على الرغم من قسوة
ً
سنوات الحرب .بدا هذا االزدهار املصرفي منفصال
ف ــي نـظــرهــم ع ــن ال ـتــراكــم ال ـهــائــل لـلــديــن وع ــن عجز
املالية العامة ،اللذين نظر إليهما ،في املقابل ،على
أنهما نتيجة تلقائية النعدام كفاءة اإلدارة العامة
ً
ولفسادها .وبدال من أن ينظر إلى هذا التراكم على
أنه مصدر تهديد ِملنعة القطاع املالي ،نظر إلى هذه
ِاملـنـعــة عـلــى أنـهــا تـقــي مــن تــراكــم الــديــن وتستوعب
َ
آثـ ـ ــاره .ف ــي امل ـق ــاب ــلُ ،رب ـ ــط ال ـث ـبــات ال ـن ـقــدي مـبــاشــرة
املالي ،فالقطاع املالي هو الضامن
بازدهار القطاع
ّ
للثبات الـنـقــدي ويـحــق لــه بــالـتــالــي االسـت ـفــادة منه
شرعيًا.
على هــذا األس ــاس ،أتــت اإلجـ ــراءات التقشفية التي
ّ
اعتمدتها ال ــدول ــة ،تلبية الع ـت ـبــارات دول ـيــة مركبة
ت ـ ّـدع ــي م ـعــال ـجــة م ـســأل ـتــي ال ـع ـجــز وامل ــدي ــون ـي ــة من
خــال التقشف ،وكأنها هي املسؤولة عن املصاعب
االقتصادية اليومية التي يعانيها املواطنون.
وهـكــذا ُص ـ ِّـو َرت ظاهرتا العجز والتقشف وكأنهما
ّ
شران منفصالن ،كالهما عائد إلى أداء سلطات عامة
ّ
مقصرة أو حتى سيئة النيات .أمــا الثبات النقدي،

مستشر في
من نافل القول أن الفساد
ٍ
ّ
ّ
مؤسسات الدولة
لبنان ،وينخر كل
تقريبًا ،باستثناء ما ندر .في املقابل،
وف ــي الـسـنـتــن األخ ـي ــرت ــن ،أظ ـهــرت
«مــاك ـنــزي» أنـهــا غـيــر مـحـ ّـصـنــة ضد
ال ـف ـســاد املـسـتـشــري فــي الـ ــدول التي
تستعني بخدماتها .ففي عــام 2017
خرجت إلى العلن فضيحة فساد في
«إسكوم» ،الشركة الحكومية إلنتاج
الـكـهــربــاء فــي جـنــوب أفــريـقـيــا ،التي
كــانــت تـسـتـعــن بـشــركــة «مــاك ـنــزي».
ففي تحقيق بعنوان «كيف أضاعت
ُمكنزي الطريق في جنوب أفريقيا»،
نـشــر فــي «ن ـيــويــورك تــايـمــز» فــي 26
ح ــزي ــران /يــون ـيــو امل ــاض ــي ،تحقيق
يسرد فيه والت بوغدانيتش ومايكل
ف ــورسـ ـي ــث ،م ـش ــاك ــل «إسـ ـ ـك ـ ــوم» مــن
عــدم قــدرة على توفير تغذية دائمة
ووقـ ــوع ـ ـهـ ــا ف ـ ــي عـ ـج ــز مـ ــالـ ــي ه ــائ ــل
وانـعــدام قدرتها على توفير املــوارد
الالزمة للصيانة.
ف ــي عـ ــام  2015ت ـع ــاق ــدت «إسـ ـك ــوم»
مــع «مــاكـنــزي» ،بهدف إخ ــراج شركة
الكهرباء من وضعها الراهن ،آنذاك،
فكانت قيمة العقد الــذي أبرمته هي
األك ـب ــر ف ــي ت ــاري ــخ عـمــل ال ـشــر ّكــة في
أفــري ـق ـيــا ،حـيــث ك ــان م ــن امل ـتــوقــع أن
تصل قيمته إلــى  700مليون دوالر
أم ـي ــرك ــي .ل ـّكــن ت ـب ـ ّـن ف ــي م ــا ب ـعــد أن
الـعـقــد امل ــوق ــع ك ــان غـيــر قــانــونـ ّـي ،إذ
إنــه كــان يخالف قــانــون التعاقد في
جـ ـن ــوب أف ــريـ ـقـ ـي ــا ،وإن «م ــاكـ ـن ــزي»
كــانــت قــد واف ـقــت عـلــى تـلــزيــم شركة
ّ
غير مؤهلة مــن الباطن ،مــن دون أن
ّ
تقوم األخيرة بأي عمل ،ليتبي أنها
مــرت ـب ـطــة بـشـبـكــة ال ـف ـس ــاد املـحـيـطــة
بالرئيس السابق زومــا ،وأن ما ُدفع
لها كان أشبه برشوة.
وبــاإلضــافــة إلــى كـ ّـل ه ــذا ،كــان ّ
ينص
ّ
ّ
العقد املــوقــع على تلقي «مــاكـنــزي»
األجــر مقابل حصول «إسكوم» على
نتائج واضحة وملموسة ،لكن على
ـرور سـنـتــن ع ـلــى عمل
ال ــرغ ــم م ــن مـ ـ ّ
«م ــاك ـن ــزي» وت ـلــق ـي ـهــا ل ـل ــدف ـع ــات ،لم
ّ
يتحسن وض ــع «إس ـك ــوم» أبـ ـدًا .وقــد
خلقت هــذه الفضيحة أزمــة عالقات

فبقي خيرًا مطلقًا ،يضمن استمراره القطاع املالي
بمبادرته ومهارته ومهنيته.
بات هذا التصوير راسخًا في األذهــان .وسرعان ما
انتبهت السلطات النقدية اللبنانية إليه فعملت على
تغذيته في شكل منتظم ،ألنها وجــدت فيه أساسًا
ّ
لتطوير آلية مستقلة ل ــإدارة املالية .فسهرت على
توجيه االنتقاد تكرارًا إلى السلطات العامة لتأكيد
تمايزها عنها ،وتالحمت مع القطاع املالي فأشادت
ّ
بــأدائــه وأش ــاد بــأدائـهــا ،وع ــززت بالتالي االنفصام
الحاضر في أذهان الناس.
م ــن ض ـمــن ه ــذه امل ـن ـظــومــة ،ل ــم ي ـعــد ل ــدى الـسـلـطــات
الـنـقــديــة اللبنانية أي ش ــيء تطلبه مــن املــؤسـســات
املالية الدولية ،ما عدا بيانات الثناء والتشجيع في
بعض الظروف االستثنائية ،ألنها باتت قادرة على
ّ
التحكم بالسوق من دون دعمها ،ال بل بشرط تالفي
تدخلها في نمط إدارتها للسوق.
في املقابل ،لم تعد املؤسسات املالية الدولية قادرة
عـلــى تـقــديــم أي مـســاعــدة ذات فــائــدة إل ــى السلطات
الـنـقــديــة الـلـبـنــانـيــة :فــالـحــاجــات الـتـمــويـلـيــة لـلــدولــة
وللقطاع الخاص ّ
تؤمن من خــال دينامية القطاع
املالي ،وبات أي إصرار من قبل هذه املؤسسات على
إع ــادة البحث فــي آلـيــات عمل النظام املــالــي ُيترجم
وكــأنــه تهديد للسياسة النقدية ،فيواجه بالرفض
امل ـط ـل ــق ،ح ـت ــى أص ـب ـح ــت امل ــؤسـ ـس ــات ال ــدولـ ـي ــة فــي
موضع االتهام بالعمل على إطاحة التثبيت النقدي
وعـلــى افـتـعــال أزم ــة لــم تكن لتحصل دون تدخلها.
أضف إلى ذلك أن املبالغ الالزمة ملواجهة الحاجات
املــالـيــة الفعلية للحالة اللبنانية ســرعــان مــا فاقت
ُ
بــأضـعــاف مــا بـمـقــدور ه ــذه املــؤس ـســات أن تـقــرضــه
ّ
تتحول إلــى أكباش فــداء ،أو
للبنان ّ .وهـكــذا ،بني أن
أن تتدخل لفرض مساعدة غير مرغوب فيها ،أو أن

اقتصاد السوء

سندان مصرف لبنان
ومطرقة صندوق النقد الدولي

عــامــة ل ــ«م ــاك ـن ــزي» ،وفـتـحــت أب ــواب
التساؤل عن استعداد الشركة لدفع
الرشى للحصول على العقود ،وإن
كانت قادرة على عزل نفسها عن
م ـن ـظ ــوم ــات ال ـف ـس ــاد املـحـيـطــة
ب ـ ــالـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــات فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدول
النامية.

آريس ـ كوبا

البحث عن صورة شاملة
ال يمكننا كلبنانيني تجاهل
ال ـب ـح ــث ع ــن إجـ ــابـ ــات ل ـهــذه
األس ـ ـّئ ـ ـلـ ــة ال ـ ـثـ ــاثـ ــة قـ ـب ــل أن
ّ
ن ـت ـبــنــى أي خ ــط ــة تـطــرحـهــا
«مـ ـ ــاك ـ ـ ـنـ ـ ــزي» .ه ـ ــل س ـت ـك ــون
ّ
ه ــذه ال ـخــطــة فــاتـحــة للمزيد
م ــن ال ـع ـقــود ف ــي ق ـطــاعــات قد
ال ت ـك ــون الـ ــدولـ ــة الـلـبـنــانـيــة
بـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاج ـ ـ ــة مل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدة ف ــي
إدارتها؟
هل سنجد أنفسنا في عالقة
ّ
تبعية مع شركة استشارية
عـ ـ ـم ـ ــاق ـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ــن
قطاعات الدولة؟ أم هي مجرد
ّ ُ
خ ــط ـ ّـة قـ ـ ّـدمـ ــت مل ـس ــاع ــدة بـلــد
متعثر مقابل أجر زهيد؟
وهـ ـ ـ ــل سـ ـ ـن ـ ــرى تـ ـق ــاطـ ـع ــات
ّ
م ـ ـب ـ ــدئ ـ ـ ّـي ـ ــة بـ ـ ـ ــن ال ـ ـخـ ــطـ ــة
واملـ ـط ــالـ ـب ــات ال ـخ ــارج ـي ــة
بــالـخـصـخـصــة وتصغير
الـقـطــاع ال ـعــام؟ وإن صـ ّـح
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ،ف ـ ـ ـمـ ـ ــا املـ ـصـ ـلـ ـح ــة
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة ل ـت ـص ـغ ـي ــر
القطاع العام في لبنان؟
ّ
وهل ستتمكن «ماكنزي»
مـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـ ــزل ن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــا ع ــن
الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــري فــي
لبنان أم ستنخرط فيه؟
وفي املقلب اآلخــر لهذه األسئلة،
ال ي ـج ــب أن ن ـخ ـض ــع ألي م ـح ــاول ــة
ّ
ترهيب لفرض هذه الخطة من دون
التمحيص بها ،وال يجوز الخضوع
م ــن م ـن ـط ـلــق أن «م ــاكـ ـن ــزي» أف ـضــل
ش ــرك ــة اس ـت ـش ــاري ــة ف ــي ال ـع ــال ــم أو
ّ
تحت عنوان الحاجة للخطة لتنفيذ
مــا يطلبه مــانـحــو مــؤتـمــر «س ـيــدر»
ودائنوه.

تعجز عن ّتوفير الوسائل الكافية للنجاح في حال
فضلت املؤسسات املالية الدولية اعتماد
تدخلهاّ ،
مــوقــع متحفظ وإقــامــة مـســافــة بينها وب ــن الحالة
اللبنانية.
بنتيجة كل ما سبق ،وانطالقًا من موقفني مختلفني،
ال بــل متناقضني ،تالقى مصرف لبنان وصندوق
النقد الــدولــي فــي الــواقــع على تــرك اللعبة النقدية
ّ
تستمر دون كابح ،وبات حجم الدين العام
واملالية
فــي لبنان ال يقابلهُ ســوى الحجم املــدهــش للقطاع
املــالــي .فامليزانية امل ّ
جمعة للمصارف بلغت %350
م ــن ال ـن ــات ــج امل ـح ـل ــي ّ( %435ح ــالـ ـي ــا*) ،والـ ــودائـ ــع
امل ـصــرف ـيــة بــاتــت ت ـمــثــل نـسـبــة  %270م ـنــه (%335
حاليًا*) ،والتوظيفات املحلية للمصارف أكثر من
 %260منه ( %378حاليًا *)
ل ـكــن ،ب ـم ــوازاة اس ـت ـمــرار ه ــذه اآلل ـيــة ونـجــاحـهــا في
إط ــال ــة أمـ ــدهـ ــا ،اس ـت ـم ــر االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـح ـق ـي ـقــي فــي
معاناته الـصــامـتــة :فالنمو ،بعد انـقـضــاء مفاعيل
الـتـصـحـيــح الـتـلـقــائــي لـفـتــرة م ــا بـعــد ال ـح ــرب ،بقي
ّ ً
ُمعطال ،والبطالة والهجرة استمرتا متصاعدتني،
واسـتــدانـ ّـة األس ــر واملــؤسـســات تثاقلت ،والخدمات
العامة تفشت فيها عيوب خطيرة ،وأنظمة الحماية
االج ـت ـمــاع ـيــة ب ــات ــت ت ـت ـعـ ّـرض ف ــي ك ــل ي ــوم ملـخــاطــر
ولصعوبات متزايدة ،ومصرف لبنان ،بعد ُ أن وقع
ّ
يتورع عن مراكمة الديون املستترة
أسير لعبته ،لم
وعن تكبيد الخزينة خسائر مؤجلة وعن استخدام
ً
آلية خلق النقد ،وهي أصال مورد من موارد الدولة،
ل ـش ــراء دع ــم املـ ـص ــارف ال ـت ـجــاريــة (ع ـل ــى األقـ ــل تلك
التي لم تمانع في االنخراط في اللعبة باالنسحاب
م ــن الـ ـس ــوق أو بـتـقـلـيــص م ـيــزان ـي ـت ـهــا) ولـتـغـطـيــة
الخسائر الـتــي رتبها مــديــرون غير أمـنــاء وعمالء
غير محمودي الصيت على بعض املـصــارف .وفي

الحصيلةّ ،
توسع االعتماد على الحيل والتأجيل ،وبلغ
ّ
الـشــك دور الــدولــة ومــوقـعـهــا ،وتقلصت مـجــاالت العمل
والتصحيح ،ورهن املستقبل بالتزامات ثقيلة.
ً
إن ما يحتاج إليه لبنان اليوم ليس تعديال في نمط إدارة
شؤونه املالية واالقتصادية ،بل هو يحتاج إلــى تغيير
الـنـمــوذج االقـتـصــادي واالجـتـمــاعــي الـقــائــم وإل ــى تغيير
ِّ
القيمني عليه ،فالنموذج الــذي استحكم حتى الـيــوم قد
استنفد مقدراته ،وهــو في الواقع ما زال نموذج الحرب
نفسه.
فكما عــاش اللبنانيون أم ــور السياسة فــي ظــل الخوف
مــن ع ــودة الـعـنــف وال ـح ــرب ،عــاشــوا أم ــور االق ـت ـصــاد في
ّ
ظــل ال ـخــوف مــن «االن ـه ـي ــار» وم ــن ع ــودة أي ــام ال ـ ــذل .ومــا
كانوا ليقبلوا بالتنازالت الخطيرة التي قبلوا بها على
الصعيدين السياسي واالقتصادي لوال سعيهم لتفادي
ّ
تحقق هــذه املخاوف السياسية واالقتصادية املترابطة

التسليم القائم على الخوف قد
قيمة
ُجعل من «كسب الوقت»
ّ
مطلقة ،فقد حان الوقت للتخلص
من طاغوت هذه المخاوف
وإلرساء قواعد حياة سياسية
واقتصادية أكثر اطمئنانًا.

في ذهنهم التي ما ّ
انفك النظام القائم يومًا عن التذكير
والتهويل بها.
إن هــذا التسليم القائم على الخوف قد جعل من «كسب
الوقت» قيمة ُمطلقة .فبعد أن أحبطت اآلمال تكرارًا ،وبات
ّ
وتبي أن تحقيقها
البحث عن البدائل مصدرًا للمتاعب،
م ـع ــزول ع ــن أي قـ ــرار أو س ـعــي مـحـلـيــن ،ص ــار التفكير
بالتغيير يـشـبــه الـتـهــديــد .تـفـ ّـســر ه ــذا الــذهـنـيــة وحــدهــا
املناعة االستثنائية التي أظهرها املجتمع اللبناني في
مــواجـهــة أزم ــة االقـتـصــاد واملــديــونـيــة املـكـبــوتــة ،كما تلك
الـتــي أظهرها سابقًا تـجــاه عنف الـحــرب ،وحـتــى األمــس
القريب ،تجاه القمع السياسي.
ّ
التعرف إلى أوجه الشبه بني املجاليني االقتصادي
يسهل
ّ
وال ـس ـيــاســي .فــالـسـلــوك املـحــافــظ وامل ـت ـخــوف والـتـشــاطــر
االنتهازي يعمالن هنا وهناك.
ّ
لـقــد ح ــان ال ــوق ــت لـلـتـخــلــص م ــن ط ــاغ ــوت ه ــذه امل ـخــاوف
وإلرساء قواعد حياة سياسية واقتصادية أكثر اطمئنانًا.
ً
ّ
يتحول الفائض في اإلمكانات البشرية
ـ ـ ليس مقبوال أن
للبنانيني وفي أحجام الرساميل املتوافرة في لبنان إلى
َ
ُ
ّ
الحية
عــوائــق أمــام نمو االقـتـصــاد وأن تستهلك امل ــوارد
للبلد في مسارب الهجرة وفي البواليع املالية.
ً
ـ ـ ليس مقبوال أن تستخدم خصائص تاريخية للمجتمع
ّ
اللبناني (االنفتاح على الخارج ،انتهاء مرحلتي التحول
ّ
التعددية السياسية،
الديموغرافي والـنــزوح إلــى امل ــدن،
ّ
تحرر أوضــاع النساء ،إل ــخ .)...لتعييره وتعويق مساره
االجتماعي بدل أن تغني تاريخ املنطقة.
ً
ـ ـ ليس مقبوال أن تتالشى فكرة الدولة في لبنان ملصلحة
سلطات دون مرتبة الــدولــة ،وأن يبتعد اللبنانيون عن
ّ
مسؤولياتهم ملصلحة قوى
السياسية وأن يتنازلوا عن
خارجية ألنهم يخافون من أنفسهم.
برنامج اقتصادي اجتماعي من اجل لبنان ـ 2005
ّ
*املحرر

محمد زبيب
في  11أيــار /مايو  ،2018اختتم املجلس التنفيذي لصندوق النقد الــدولــي مشاورات
املــادة الرابعة مع لبنان لعام  .2018إال أن التقرير الخاص بنتائج هــذه املـشــاورات لم
ُينشر حتى اآلن ،ما أثار الكثير من التساؤالت عن أسباب عدم نشره ،ال ّ
سيما أن بعثة
خبراء الصندوق ،التي وضعت مسودة هذا التقرير ،أو صيغته األصلية ،كانت قد أنهت
ّ
مهمتها في بيروت في  12شباط /فبراير ،وأعلنت بيانها الختامي منذ  5أشهر تقريبًا.
فما الذي يحصل؟
تفيد املعلومات املتداولة أن حاكم مصرف لبنان ريــاض سالمة يعترض على بعض
مضامني التقرير املــذكــور ،ويـبــذل مساعي حثيثة إلدخ ــال تـعــديــات جــوهــريــة عليه
ّ
صدوره
للموافقة على نشره .إال أن البيان الصادر عن املجلس التنفيذي ،والذي تأخر
ّ
حتى  22حزيران /يونيو ،أعلن بصراحة تامة أن «املديرين التنفيذيني يتفقون مع الخط
العام لتقييم خبراء الصندوق» ،ما يعني أن سالمة فشل هذه ّ
املرة بإدخال التعديالت
َّ
ُ
ّ
التي يريدها ،على عكس ما كان يجري في السنوات املاضية .وهو ما عد بداية تحول في
موقف الصندوق تجاه الوضع اللبناني وعالقته مع مصرف لبنان .وهنا بيت القصيد،
فالضغوط التي يمارسها الصندوق والوصفات التي يقترحها يمكن أن تجعل الوضع
مما هو عليه اآلن ،ال ّ
أسوأ ّ
سيما لجهة نقل األزمة من القطاع الخاص إلى القطاع العام
وتحميل فئات الدخل األدنى كلفة تصحيح السياسة النقدية التي استفادت منها فئات
الدخل األعلى.
يرفض املدير اإلقليمي للشرق األوسط وآسيا الوسطى في الصندوق ،وزير املال اللبناني
السابق جهاد أزعور ،التعليق على ما يحصل ،وامتنع ،في لقاء عقده أخيرًا في بيروت،
عن اإلجابة على ســؤال ّ
وجــه إليه ّ
عما إذا كان التقرير سينشر أم ال .مكتفيًا بالقول
ّ
إن الصندوق «متفهم ملرحلة تشكيل الحكومة الجديدة ،وهو يريد أن يمنح الحكومة
العتيدة الفرصة والدعم» .ولكن مصادر على صلة بالصندوق أوضحت أن التدخالت
الجارية دفعت املجلس التنفيذي لتأخير اإلعالن عن اختتام املشاورات مع لبنان من 11
أيار /مايو إلى  22حزيران /يونيو .وفي الحصيلة ،ظهر أن «ميزان القوى» داخل إدارة
الصندوق لم يعد يميل إلى مسايرة «الحالة اللبنانية» كما هي .قد يكون ذلك ّ
(ربما)
بهدف تصعيد الضغوط السياسية والتأثير في القرارات الداخلية في هذه املرحلة ،وفق
ما يـ ّ
ـردده البعض .ولكنه يهدف أيضًا إلى «النأي بالنفس» عن نتائج استمرار «اللعبة
ّ
النقدية» ،التي يلعبها مصرف لبنان منذ ربع قرن ،والتي باتت ترتب مخاطر جسيمة،
برأي خبراء الصندوق ،وتترك تأثيرات سلبية على األسواق الخارجية ،ولو أنها تأثيرات
محدودة نظرًا لهامشية االقتصاد اللبناني وصغره قياسًا إلى االقتصاد العاملي.
وفــق حسابات خبراء الصندوق ،بــات مجموع الدين الخارجي للبنان (بما فيه ودائــع
غير املقيمني) يفوق  %200من مجمل الناتج املحلي السنوي ،أي أن االقتصاد اللبناني
بات مديونًا تجاه الخارج بنحو  110مليارات دوالرُ ،ويتوقع أن يصل إلى أقل بقليل من
 150مليار دوالر في غضون السنوات الخمس املقبلة ،أو ما نسبته  %216من مجمل
الناتج املحلي في عام  .2023وباالستناد إلى الحسابات «الحقيقية» مليزان املدفوعات
اللبناني (حصيلة املبادالت واملعامالت الجارية بني املقيمني في لبنان وغير املقيمني)،
فإن العجز املتراكم بني نهاية عام  2017ونهاية أيار /مايو املاضي وصل إلى مستوى
قياسي تاريخي ،يبلغ نحو  4.3مليار دوالر ،وهذا يعني ببساطة أن هناك نزفًا كبيرًا
بالعمالت الصعبة ،في ظل فرص قليلة ُومكلفة جدًا لتعويضها ،ال ّ
سيما مع ارتفاع
أسعار الفائدة على الدوالر في األسواق العاملية والخريطة الجديدة لتدفقات الرساميل
األجنبية .يعتقد خبراء الصندوق أن هــذا النزف املستمر منذ عــام  2011سيستمر
ّ
على املدى املنظور ،ولم تعد «الهندسات املالية» التي ينفذها مصرف لبنان لدعم ميزان
ّ
املدفوعات تجدي نفعًا ،بل على العكس ،باتت ،برأيهم ،تترك «تشوهات في األســواق»
ّ
وأدت إلــى «خلق أمــوال احتياطية جديدة ،وأضعفت املــوازنــة العمومية ملصرف لبنان،
وخلقت مجموعة مختلفة من األخطار على االستقرار املالي من طريق تعريض البنوك
ألخطار سيادية كبيرة وتفاوتات في آجال االستحقاق» ،وكشفت «مواطن الضعف في
النظام املصرفي» ...وبالتالي ،يظن خبراء الصندوق أن االقتصاد اللبناني سيواجه أزمة
ً
ً
تمويله عاجال أم آجال ،ووفق حساباتهم ،يبلغ عجز الحساب الجاري (حصيلة العالقات
بني لبنان والخارج) أكثر من ربع ّ الناتج املحلي في هذا العام ،أي أن لبنان يحتاج إلى
جذب تدفقات أجنبية بقيمة ال تقل عن  14مليار دوالر في هذا العام لتغطية حاجاته
التمويلية ،وهذه العملية ستكون صعبة ومكلفة جدًا ،لذلك يلمحون في تقريرهم إلى
أن «سعر صرف الليرة ال يمكن أن يبقى ثابتًا لفترة طويلة» ،وال ّ
مفر من تصحيحه،
ويوصون بالعودة إلى أدوات السياسة النقدية «التقليدية» ،ال ّ
سيما رفع أسعار الفوائد،
ّ
كما يوصون بالتقشف في اإلنفاق العام لتخفيض التمويل املطلوب.
إال أن حاكم مصرف لبنان سالمة مقتنع أن «لبنان يستطيع تمويل نفسه ولكن بكلفة
أعلى» .املسألة بهذه البساطة لديه ،وكــأن الكلفة ال تترتب على أحد ويمكن تسديدها
دائمًا مهما ارتفعت وتعاظمت!
في لقاء مع وفد من نقابة الصحافةّ ،
رد سالمة على صندوق النقد الدولي من دون أن
ّ
بها مصرف لبنان للمحافظة على االستقرار
يسميه صراحة ،قال إن «املقاربة التي يقوم ّ
النقدي يجب أخذها في االعتبار .فكل من يتكلم عن تصحيح يجب أن يعرف أنني مهما
قمت بتصحيحات في موضوع النقد ،فإذا لم نستطع استقطاب دوالرات إلى لبنان لن
نستطيع الوصول إلى الغاية التي نرتجيها ،أي أننا سنصل إلى وضع لن ّ
نغير شيئًا في
كلفة اإلنتاج في البلد ،ألنها مدولرة ،وسترتفع الفوائد ألن األخطار زادت ،ويكون الوضع
االقتصادي ازداد سوءًا ولم نكتسب شيئًا .فالكل يحسبون معاشاتهم ومصروفهم
وتكلفتهم بــالــدوالر ،والتسعير للبيع بــالــدوالر .وأمــام هذا املشهد ،هناك مطلب وطني
ورسميّ ،
يؤيده مصرف لبنان ،للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة ،ألن معظم
ّ
اللبنانيني مداخيلهم بالليرة ّاللبنانية ،وأي تغير في سعر صرف الليرة أو إضعافها
يفقر هؤالء املواطنني ،وال تتحقق مكاسب اقتصادية في املقابل».
هــذا التباين بني خبراء الصندوق ومصرف لبنان ،وضــع الناس بني خطابني سيئني:
خطاب مصرف لبنان الذي يرفض أي تغيير في ُ السياسة النقدية وال يرى ضيرًا في
الدخل األدنى املزيد من األكالف غير امل ّبررة .والثاني ،خطاب صندوق النقد،
تدفيع فئات ّ
الذي يريد التخلص من كلفة التثبيت النقدي عبر تحميلها لفئات الدخل األدنــى ،وهم
الذين يتقاضون أجورهم بالليرة ّ
ويدخرون بها تعويضاتهم ومعاشاتهم التقاعدية،
ّ
ّ
لفترة أطــول ،تتحمل كلفته
ويوصي بـ«التقشف» للمحافظة على سعر صــرف ثابت ُ
فئات الدخل األدنى أيضًا ،عبر زيادة الضريبة على القيمة املضافة إلى  ،%15وإعادة
الضرائب على املحروقات إلى مستوياتها قبل عام  ،2012وإلغاء دعم أسعار الكهرباء،
وتخفيض فاتورة األجور ونظام التقاعد ونقل املزيد من البنية التحتية والخدمات العامة
إلى القطاع الخاص.
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