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ّ
األزمة المالية مهددة باالنفجار :السلطة غير مؤهلة لإلنقاذ

ندوة

التقى عدد من االقتصاديني واملصرفيني والخبراء املاليني في ندوة
ُعقدت ،أمس ،في فندق «الرامادا» في بيروت ،من تنظيم «ملتقى
حوار وعطاء بال حدود» ،حملت عنوان «آفاق اإلصالحات اإلدارية
واملالية في ضوء ّ
سيدر والحلول املقترحة» .غالبية
مقررات مؤتمر
ّ
ّ ً
املشاركني في املؤتمر أقرت بثالث مسلمات :أوال ،نحن في قلب أزمة
مالية تكبر باضطراد ،وهي ّ
مهددة باالنفجار ،وستكون تداعياتها

أين الحقيقة وراء
الحسابات المالية؟
أمين صالح ،المدير السابق
للمحاسبة العامة في وزارة المال
َ
ث ـم ــة ثـ ــاث رك ــائ ــز ل ـق ـي ــام الـ ــدولـ ــة ،ه ــي:
امل ـ ــوازن ـ ــة ،ال ـح ـس ــاب ــات امل ــال ـي ــة وال ــرق ــاب ــة
املــال ـيـ ّـة ع ـلــى إدارة املـ ــال الـ ـ ّع ــام .الــافــت
أن ك ــل ه ــذه ال ــرك ــائ ــز م ـعــط ـلــة ،وه ــو ما
يعني أن هـنــاك سلطة حــاكـمــة ال دول ــة.
السلطة
املـطـلــوب اس ـتــرجــاع ال ــدول ــة مــن
ّ
ّ
الــادسـتــوريــة الـتــي تتحكم بـهــا .تتمثل
الـكــارثــة بـصــرف األمـ ــوال العمومية من
دون أي موازنة منذ سنوات ،وهو صرف
مـخــالــف لـلــدسـتــور وغ ـيــر شــرعــي ،وقــد
بلغ بني َ
عامي  2006و ّ2018نحو 121
ّم ـل ـيــار دوالر أم ـي ــرك ــي .ال ـح ــل ال يـكــون
إل بإحقاق ال ـتــوازن فــي املــوازنــة العامة
عـبــر -1 :معالجة الــديــن ال ـعــام وفــوائــده،
وخـصــوصــا أن قيمة ال ـفــوائــد املــدفــوعــة
منذ عــام  1992بلغت  75مليار دوالر،
ّ
وهي تشكل  %60من واردات الدولة ،مع
العلم بأن هذه املعالجة سياسية ال تقنية.
 -2إقــرار نظام ضريبي عــادل جديد ،ال
فرض ضرائب إضافية ،وخصوصًا أن
ّ
اإلج ــراءات الضريبية األخـيــرة خفضت
إيرادات الخزينة من ضريبة الدخل نحو
 780مـلـيــار ل ـيــرة ،فيما رفعتها بقيمة
 330مليارًا ناجمة عــن ضريبة القيمة
املضافة ،وهــو ما يعني تحميل الفقراء
أعباء إضافية ،في مقابل ّ
تهرب أصحاب
رؤوس األم ـ ـ ـ ــوال مـ ــن ّ م ــوج ــب ت ـســديــد
الضرائب -3 .معرفة كل ُالحقيقة الكامنة
وراء الحسابات املالية املـعــاد تكوينها،
ّ
وخصوصًا أنها تشكل الرقابة األولــى
على اإلنفاق الحكومي.

خطيرة على املجتمع واالقتصاد .ثانيًا ،عدم ّ
السلطة القائمة
أهلية
ُ
على إنقاذ املجتمع واالقتصاد منها وتفادي تبعاتها امل ّ
دمرة.
ّ
ُ
ّ
كل ما هو مطروح اليوم وفق ّ
مقررات ّ«سيدر» وما سمي
ثالثًا أن
ب ّـ«رؤية ماكينزي» ،ال يسمن وال يغني ،وأن الحل ال يمكن أن يكون
ّ
ويحدد
إل بقرار سياسي يرسم أسس االقتصاد الجديد الذي نريد،
من سيدفع ثمن االنهيار املقبل وما هي كلفته ،وماذا ينتظرنا من

سيدر وماكينزي:
الوظائف لغير اللبنانيين
نجيب عيسى ،استاذ
العلوم االقتصادية
في
ّ
وعلم السكان

ثـ ــاثـ ــة م ـ ـح ـ ــاور أسـ ــاس ـ ـيـ ــة ي ـف ـت ــرض
ت ـن ــاول ـه ــا ع ـن ــد الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ال ـن ـمـ ّـو
االقتصادي وخلق فرص العمل ،وهي:
 -1الـ ـسـ ـي ــاس ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـتــي
اعتمدها لبنان بعد الحرب ّأدت إلى
تـهـمـيــش ال ـق ـطــاعــات اإلن ـتــاج ـيــة على
حساب القطاعني املصرفي والعقاري،
وب ــال ـت ــال ــي بـ ــات ال ـش ـب ــاب ي ـن ـت ـظــرون
الـ ـهـ ـج ــرة إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،فـ ــي م ـقــابــل

ّ
املنظمون ّ
«مقررات سيدر» كمدخل ملناقشة الحلول
بعده! اختار
وآفاق اإلصالحات للخروج من األزمة ،وانقسم املؤتمر إلى جلستني
بعنوان «السياسات االقتصادية وعجز الخزينة
حواريتني ،األولى
ّ
وخدمة الدين العام وخطة النهوض االقتصادي والحلول البديلة»،
أدارها وزير املال األسبق جورج قرم ،وشارك فيها االقتصاديون
نجيب عيسى وحسن خليل وكمال حمدان وشربل قرداحيّ .أما

ت ـش ـغّ ـيــل غ ـي ــر ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن م ـكــان ـهــم.
وت ـمــث ـلــت الـنـتـيـجــة بـنـمــو اق ـت ـصــادي
وس ـطــي بـمـعـ ّـدل  %3.5سـنــويــا طــوال
هــذه الفترة ،فيما جــاء ّ
نمو التشغيل
أكـ ـث ــر ت ــواض ـع ــا وبـ ـمـ ـع ـ ّـدل  %1ف ـقــط،
معدالت البطالة مرتفعة ّ
فبقيت ّ
جدًا
وبنسبة  %10حتى عام  ،2010ومن ثمّ
ارتفعت إلى  %20وفق تقديرات البنك
الدولي ،علمًا بأنها تفوق نسبة %30
عـنــد الـشـبــاب والـفـئــات ذات املستوى
التعليمي العالي.
ّ
للنمو الجديد
 -2املـعــالــم األســاسـيــة
ّ
التحول إلــى نمط اقتصادي
تفترض
ب ــدي ــل ،ل ـكــن ن ـت ـي ـجــة ألوض ـ ــاع لـبـنــان
الـ ـخ ــاص ــة وحـ ـجـ ـم ــه ال ــديـ ـم ــوغ ــراف ــي
الـصـغـيــر وارتـ ـف ــاع مـسـتــوى املعيشة
ّ
فيه ،يتطلب هذا النموذج التركيز على

سيدر واالقتصاد اللبناني:
إلى مزيد من االحتكار؟!
كمال حمدان،
اقتصادي

الثانية فحملت عنوان «اإلصالحات اإلدارية واملالية تبعًا لخطة
ّ
ومقررات مؤتمر سيدر» ،وأدارها الوزير األسبق شربل
ماكينزي
ّ
ّ
نحاس وشارك فيها االقتصاديون إيلي يشوعي وغسان العياش
وحسن حمادة باإلضافة إلى أمني صالح ورياض صوما.
ّ
يلخص التقديم الذي عرضه ّ
نحاس صورة والوضع االقتصادي
ً
قائال« :ثمة ّ
سيارة تسير نحو الهاوية،
اللبنانية بطريقة مجازية

أنشطة عالية اإلنتاجية في اقتصاد
املعرفة والتكنولوجيا ،واستخدامه
في كل القطاعات اإلنتاجية.
 -3اس ـت ـش ــراف املـسـتـقـبــل ع ـلــى ضــوء
ّ
سـيــدر ومــاكـيـنــزي ،الـلــذيــن سـيــولــدان
 75أل ــف فــرصــة عـمــل ،مـتـ ّ
ـوســط األجــر
الـ ـشـ ـه ــري ف ـي ـه ــا ل ـل ـع ــام ــل ال ـ ــواح ـ ــد ال
ي ــزي ــد ع ـل ــى  500دوالر أمـ ـي ــرك ــي ،مــا
يعني أنها فرص عمل غير مستدامة
ومؤقته ومتدنية اإلنتاجية وال ّ
تلبي
طموحات اليد العاملة اللبنانية .فيما
رؤية ماكينزي لخلق  370ألف فرصة
عمل وخفض مـعـ ّـدل البطالة إلــى %8
حتى عام  ،2035وفق مندرجاتها غير
قــابـلــة للتنفيذ م ـبــاشــرة ،بــل تحتاج
إلــى أن تـتـحـ ّـول إلــى مـشــاريــع مـحـ ّـددة
وتخضع لبرنامج زمني ّ
محدد.

م ــا ت ـ ـ ّـم ع ــرض ــه ك ــرؤي ــة إن ـم ــائ ـي ــة أو
ّ
خــطــة اقـتـصــاديــة فــي مــؤتـمــر سيدر
ال ي ــرت ـق ــي إلـ ــى م ـس ـت ــوى ال ـخ ـط ــة أو
الرؤية ،بل هو ّ
مجرد تجميع ملخزون
مــن امللفات املــوجــودة فــي الجوارير،
ومن دون إجراء أي تقييم للحاجات
الكامنة وراء ه ــا .وكما هــو معروف،
ط ــرح ــت ه ــذه ال ـب ــرام ــج ع ـلــى هــامــش
اح ــد اجـتـمــاعــات بــروكـســل ملـســاعــدة

الــاجـئــن فــي مقابل الـحـصــول على
تمويل .وبطبيعة الحال لم تستهدف
هذه البرامج القطاعات االقتصادية
األخرى ولم تدرس تأثيراتها عليها،
ً
فضال عن أن الحديث عن خلق 100
َ
أل ـ ــف ف ــرص ــة ع ـم ــل لـ ــم ي ـ ــن ع ـل ــى أي
ّ
مجرد كــام شعبوي.
علمية بل كــان
بالحصيلة ،ستكون النتيجة زيادة
اإلن ـف ــاق االس ـت ـث ـمــاري نـحــو  4م ـ ّـرات

إض ــاف ـي ــة ع ــن الـ ـق ــدرة االسـتـيـعــابـيــة
امل ـق ـ ّـدرة بـ ــ 500مـلـيــون دوالر سنويًا
خ ـ ــال رب ـ ــع ق ـ ـ ــرن ،وه ـ ــي ع ـ ـبـ ـ ّـارة عــن
كلفة املشاريع التي كانت تنفذ عبر
مـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلعـ ـم ــار ،والــافــت
ّ
أنها وزعــت وفق منطق التحاصص
ً
وتوزيع املشاريع ،فضال عن تعميم
ف ـكــرة الـخـصـخـصــة بــامل ـلــك واإلدارة
عـ ـل ــى رغـ ـ ــم أن ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب ال ـس ــاب ـق ــة
فــي لـبـنــان مــن التعليم إل ــى الصحة
والكهرباء والنفايات لم تنجح ،وهو
مــا يخلق إشكالية ّ
مهمة تكمن في
تنفيذ مشاريع وفق قانون الشراكة
ّ
بني القطاعني العام والخاص في ظل
دولــة ضعيفة ،القطاع الخاص فيها
م ـت ـ ّ
ـرس ــخ وم ـح ـت ـكــر ولـ ــه ارت ـبــاطــاتــه
السياسية ونفوذه.

يـقـ ّـدر عجز املــوازنــة بنحو  6إ ّلــى 7
مليارات دوالر ،فيما من املتوقع أن
يـ ّ
ـدر س ـيــدر نـحــو  1إل ــى  1.5مـلـيــار
دوالر سـ ـن ــوي ــا ،وه ـ ــو رق ـ ــم صـغـيــر
وال ي ـس ـم ــح ب ــاالنـ ـتـ ـق ــال م ـ ــن ع ـجــز
ّ
إلــى فــائــض .إل أن الـخــوف الفعلي

ّ
فــي ظــل سياسة تجميع ال ــدوالرات
لـلـحـفــاظ عـلــى سـعــر ص ــرف الـلـيــرة،
ه ــو االح ـت ـف ــاظ ب ـه ــذه امل ـب ــال ــغ ل ــدى
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان لـ ـه ــذه الـ ـغ ــاي ــة .فــي
الــواقــع ،هناك خلل فــي العالقة بني
السياستني النقدية واملالية ينتج

ّ
فسادًا من نوع آخر وهو أمر يتطلب
معالجة .في املبدأ ،السياسة املالية
تمارسها الدولة من خالل املوازنة
وتـ ـه ــدف إلـ ــى ت ـس ــري ــع أو تـخـفـيــف
ّ
النمو وزيــادة الثروة الوطنيةّ .اما
السياسة النقدية فهي من االدوات

ال ــدوالر  %7 - 6فـقــط .فما هــو اللغز؟
في الــواقــع ،بنيت هــذه السياسة على
تـثـبـيــت س ـعــر ال ـص ــرف ح ـيــث تـنـعــدم
فعليًا املـخــاطــر على العملة ،لكن مع
إعطاء فوائد عالية جـ ّـدًا على الديون
بالليرة ،بما يوحي بأن هناك مخاطر
ع ــال ـي ــة .وه ـ ــو م ــا س ــاه ــم ف ــي تـكــويــن
ث ــروات طائلة مــن الــديــن الـعــامّ ،
وأدى
إل ـ ــى ت ـك ـب ـيــر ح ـج ــم ال ـك ـت ـل ــة ال ـن ـقــديــة
ب ــال ـل ـي ــرة مـ ــن دون أي مـ ـ ـ ــردود عـلــى
االق ـت ـصــاد .فــي ع ــام  ،1998ك ــان حجم
الــودائــع  30مليار دوالر ووص ــل إلى
 180مليار دوالر عــام  ،2018وهــو ما
سـمــح عـمـلـيــا بــاملــزيــد م ــن االس ـتــدانــة
وامل ــزي ــد م ــن ط ـبــع ال ـع ـم ـلــة ،وبــالـتــالــي
زيادة خطر اإلفالس.
ط ـ ـ ـ ــوال ه ـ ـ ــذه ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ،ك ـ ـ ــان م ـص ــرف

لبنان ملزمًا بتمويل عجز الخزينة
وعـ ـج ــز املـ ـ ـي ـ ــزان الـ ـتـ ـج ــاري وت ـم ــوي ــل
االس ـت ـث ـم ــارات والـ ـق ــروض املــدعــومــة،
وك ــان يحصل على األم ــوال بــالــدوالر
مــن ودائـ ــع امل ـص ــارف لــديــه ،واألمـ ــوال
بــالـلـيــرة عـبــر طـبــع املــزيــد مــن العملة.
ل ـك ــن م ــع ت ــراج ــع ال ـ ــودائ ـ ــع ،وت ــراج ــع
التحويالت وتراجع السوق العقارية،
زادت األعباء وارتفعت املخاطر ،وبات
كـ ّـل خطر يـهـ ّـدد الــدولــة أو ي ـ ّ
ـؤدي إلى
تـقــاعـسـهــا ع ــن ال ــدف ــع يـنـعـكــس خـطـرًا
على ودائع الناس واملجتمع .ما يعني
أن سـعــر ص ــرف الـلـيــرة لــم يـكــن ســوى
وه ــم! امل ـط ـلــوب ال ـي ــوم ه ــو رب ــط سعر
ّ
صرف الليرة بسلة من العمالت ومنع
ّ
طـبــع امل ــزي ــد م ــن ال ـل ـيــرات إل بــوجــود
عمالت أجنبية توازيها.

وهم الليرة وسوء
أمانة الودائع
حسن خليل،
خبير اقتصادي

ّ
مـ ــن امل ـ ـعـ ــروف أن ك ـ ــل ب ـ ـلـ ــدان ال ـع ــال ــم
ّ
ت ـس ـتــديــن ،إل أن ق ـصــة ال ــدي ــن ال ـعــام
ف ــي ل ـب ـنــان م ـخ ـت ـل ـفــة .بـ ــدأ ال ـخ ـلــل في
االسـتــدانــة فــي لبنان عــام  ،1995حني
ّ
شكلت نسبة سندات الخزينة بالليرة
اللبنانية الـتــي فتحت لعامة الناس
نحو  ،%38في مقابل  %43للمصارف
التجارية ،ووصلت الفائدة عليها إلى
 ،%40فيما كانت الفائدة على سندات

الالمركزية والخصخصة

اإلداري ـ ـ ـ ــة ع ـب ــر ان ـت ـخ ــاب مـجــالــس
أقـضـيــة ت ـقــوم بـجـبــايــة الـضــرائــب
ّ
لتمويل املشاريع املحلية وتحويل
الـ ـقـ ـس ــم ال ـ ـبـ ــاقـ ــي إل ـ ـ ــى الـ ـخ ــزيـ ـن ــة،
م ــا ي ــدف ــع إلـ ــى ال ـح ـ ّـد م ــن ال ـت ـهـ ّـرب
الضريبي بعد ربط دفع الضريبة
بالحصول على التنمية ،مع التزام
ال ــدول ــة بـمـســاعــدة األقـضـيــة األقــل
ثـ ـ ـ ً
ـراء لـتـحـقـيــق اإلنـ ـم ــاء املـ ـت ــوازن.
وضــع نظام ضريبي جديد عــادل
ال ف ــرض ض ــرائ ــب ج ــدي ــدة ،وذل ــك
عـ ـب ــر ال ـ ـحـ ـ ّـد مـ ــن ال ـ ـضـ ــرائـ ــب غـيــر
املباشر ( TVAوضريبة البنزين)،
واستهداف الضرائب الشخصية
واس ـت ـخــدام ـهــا لـتـحـقـيــق ال ـعــدالــة
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة وتـ ـحـ ـفـ ـي ــز ال ـن ـم ــو
االقتصادي.

دخلنا مرحلة
ما قبل انهيار الليرة!

ّ
ّ
االن ـه ـي ــار امل ــال ــي ،وك ّـ ــل امل ــؤش ــرات
ّ
تدل على ذلك ،وتتمثل بانخفاض
أصــول املـ ّ
ـؤسـســات املالية وبعض
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــات األس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة م ـث ــل
الـعـقــارات ،وارتـفــاع سعر الفائدة،
وتنامي عجز املوازنة .لقد أنهينا
املرحلة األولــى من االنهيار املالي
التي
ودخلنا فــي املرحلة الثانية ّ
ت ـس ـبــق ان ـه ـي ــار ال ـع ـم ـلــة وت ـت ـمــثــل
ب ـع ـجــز املـ ـص ــارف ع ــن اس ـت ـق ـطــاب
رؤوس األمـ ـ ــوال ،وبــال ـتــالــي ق ــدرة
مصرف لبنان على حماية الليرة.
ّأما أسباب العجز األساسية ،فهي:
ال ـك ـه ــرب ــاء وت ـم ــوي ــل ال ــدي ــن ال ـعــام
املشكالت
والفساد ،ومعالجة هذه
ّ
ال يكون عبر أم ــوال سـيــدر ،وإنما
بقرار سياسي ملعالجتها.

ايلي يشوعي ،استاذ في العلوم االقتصادية

ال ـب ـل ــد ان ـت ـه ــى وك ــذل ــك اق ـت ـص ــاده
ومــال ـي ـتــه الـ ـع ـ ّ
ـام ــة ،وب ــال ـت ــال ــي أي
إصالحات ممكن عرضها ال يمكن
ّ
إدراج ـ ـهـ ــا إل ف ــي خ ــان ــة الـتـمــريــن
الفكري كــون السلطة الحاكمة لن
ّ
تـبــادر إلــى تنفيذ أي منها .الحل
املـطـلــوب الـيــوم هــو إحـقــاق تــوازن
ف ـ ــي امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة ال خـ ـف ــض ال ـع ـج ــز
فيها ،ويـكــون ذلــك عـبــر -1 :وضع
سقف لتطور الدين العام وتحرير
الـسـيــولــة ليستفيد منها القطاع

الخاص -2 .اإلصــاح اإلداري عبر
تشكيل هيئة وطنية عليا ،تعمل
على تلزيم كل مشاريع الخدمات
الـعــامــة مــع االح ـت ـفــاظ بملكيتها،
إلى القطاع الخاص بهدف خفض
النفقات -3 .معالجة مشكلة خدمة
الــديــن ال ـعــام الـتــي رفـعــت الـفــوائــد
واألسـ ـ ـع ـ ــار وقـ ـتـ ـل ــت االس ـت ـث ـم ــار
ّ
وهجرت الشباب قسرًا ،علمًا انها
عملية ال تنطوي على أي مخاطر
كـ ـم ــا ي ـ ـشـ ــاع .إق ـ ـ ـ ــرار ال ــام ــرك ــزي ــة

حسن حمادة ،خبير اقتصادي
بني النموذج املالي واالقتصادي
عـ ـل ــى تـ ـق ــوي ــة امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ل ـج ــذب
األم ــوال من الـخــارج .كــان يفترض
بهذا العمل أن يكون مثمرًا لو ّ
تمت
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن األم ـ ـ ــوال لـتـمــويــل
ال ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص ،ل ـكــن م ــا حصل
فعليًا هو زيادة حجم الودائع في
املـ ـص ــارف واسـتـعـمــالـهــا لتمويل

ّ
اإلصالح يتطلب عدم اإلبقاء على هذا النظام
غسان العياش،
نائب سابق لحاكم
مصرف لبنان

يردد أغنية ّ
وفيها راديو ّ
محددةّ .أما الناس فهم ّإما خارج ّ
السيارة
أو داخلها ويناقشون جمالية األغنية .حسنًا ماكينزي وسيدر هما
األغنية في واقعنا الحالي ،في حني أن التعامل مع السلطة يجب أن
يكون منطلقًا مما تفعله ومما ال تفعله .هذه الدولة لم تفعل شيئًا ولم
ّ
تقدم الحسابات وال املوازنة ،وتمعن بالكذب من دون أن تنسى إبرام
الصفقات .املطلوب هو أن ننظر إلى الواقع ال أن نستمع إلى األغنية

الـتــي يستعملها امل ـصــرف املــركــزي
ووظـيـفـتـهــا الـحـفــاظ عـلــى ّاسـتـقــرار
األسـ ـع ــار ،أي م ـنــع ال ـت ـضــخــم فـقــط.
في لبنان ،فرض النظام السياسي
على مصرف لبنان العمل لتحقيق
هــدفــن مـهـ ّـمــن لـلـطـبـقــة الـسـيــاسـيــة
وهما تمويل العجز عبر االقتراض
م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة مـ ـ ـن ـ ــه أو عـ ـ ـب ـ ــر إجـ ـ ـب ـ ــار
امل ـ ـصـ ــارف ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم ال ـت ـم ــوي ــل.
ف ــي ال ــواق ــع ،ل ــم ي ـكــن ال ـح ـف ــاظ عـلــى
ّ
الهم الشاغل للنظام
سعر الصرف ّ
الـسـيــاســي وإن ـمــا ك ــان ال ـهــدف منع
أي ّ ان ـه ـي ــار اّج ـت ـمــاعــي ل ـت ـف ــادي أي
خــضــات تــؤثــر عـلــى وضعيتهم في
ال ـس ـل ـطــة .وق ــد ق ــام م ـص ــرف لـبـنــان
ب ـت ـمــويــل ال ـع ـج ــز وامل ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
سعر الـصــرف لـهــذه الـغــايــة ،بحيث
سـ ـيـ ـط ــرت الـ ـسـ ـي ــاس ــة امل ــالـ ـي ــة ع ـلــى
ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـنـ ـق ــدي ــة .بــال ـح ـص ـي ـلــة،
كـبــر حـجــم ال ــدي ــن وت ـ ّـم صــرفــه على
الـنـفـقــات ال ـجــاريــة لـكــل الـحـكــومــات
املـتـعــاقـبــة ،وكــذلــك جــرت االسـتــدانــة
بالدوالر وهي استدانة خطرة ألنه
قد يأتي وقت وندخل في عجز عن
تأمني هذه الدوالرات لسداد الدين.
ّ
اإلص ــاح يتطلب بكل بساطة عدم
اإلبقاء على هذا النظام!

في الراديو .نحن أمام تغييرات حاسمة في االقتصاد السياسي،
ّ
سيتحمل أعباء أي انهيار؟ ومن سيخسر ومن
أي في تحديد من
سيربح؟ وكم؟ وفي هذه الحال يفترض أن تكون قرارات السياسة
ّ
العامة واضحة ،ويفترض باملواطنني أن ينظروا إلى الوقائع ،ال أن
ّ
يرددوا األغنية».
(األخبار)

عـجــز امل ــوازن ــة .ال ـي ــوم ،وص ــل هــذا
ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج إلـ ـ ــى ح ــائ ــط مـ ـس ــدود،
وهـ ـ ـ ـ ــو ي ـ ـش ـ ـهـ ــد ع ـ ـ ـج ـ ـ ـزًا مـ ـسـ ـتـ ـمـ ـرًا
ف ــي مـ ـي ــزان امل ــدف ــوع ــات م ـن ــذ ع ــام
 ،2011وتراكمًا في عجز املــوازنــة،
وارت ـفــاعــا فــي حـجــم الــديــن الـعــام،
ً
فـضــا عــن تــراجــع نمو اإليــداعــات
امل ـصــرف ـيــة .يـعـيــش لـبـنــان مــراحــل

ّ
الحل في النظام
الضريبي!
شربل قرداحي ،خبير اقتصادي
االقتصاد اللبناني منذ سنة
دخل ً
مــرح ـلــة م ــن ال ـت ـق ـل ـبــات وامل ـخــاطــر
ّ
التي تجلت فــي انحسار معدالت
ّ
ن ـمــو ال ـن ــات ــج امل ـح ــل ــي اإلج ـم ــال ــي،
وارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع ال ـ ـفـ ــوائـ ــد ،وانـ ـخـ ـف ــاض

أسـ ـع ــار ال ـس ـن ــدات ال ـل ـب ـنــان ـيــة في
ال ـ ـخـ ــارج ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ارت ـف ــاع
الـ ـعـ ـج ــز فـ ــي الـ ـحـ ـس ــاب ــات امل ــال ـي ــة
ّ
الــى حــدود غير مسبوقة ،فــي ظل
ّ
نـمــو مــطــرد لـلــديــن ال ـعــام وخفض

لـلـتـصـنـيــف االئ ـت ـمــانــي لـلـسـنــدات
الـ ـسـ ـي ــادي ــة .كـ ــذلـ ــك ،ش ـه ــد م ـي ــزان
امل ــدف ــوع ــات عـ ـج ــوزات مـتــواصـلــة.
هناك ترابط أكيد بني السياسات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وع ـ ـجـ ــز ال ـخ ــزي ـن ــة
ّ
وخـ ــدمـ ــة الـ ــديـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ،ي ـت ـطـ ّـلــب
الـبـحــث عــن حـلــول بــديـلــة لتجنب
األزمـ ـ ـ ــة وحـ ـم ــاي ــة االقـ ـتـ ـص ــاد مــن
صــدمــة فــي سـعــر ال ـص ــرف ،أو في
تـمــويــل الـحـســاب ال ـج ــاري ،أو في
أداء املستحقات السيادية ،أو في
تـمــويــل نـفـقــات الــدولــة اللبنانية.
ّ
وه ـ ــو مـ ــا ي ـت ـط ــل ــب بـ ـن ــاء س ـيــاســة
مــالـيــة قــائـمــة عـلــى ع ــدال ــة الـنـظــام
الـ ـض ــريـ ـب ــي لـ ـلـ ـح ـ ّـد م ـ ــن الـ ـتـ ـه ـ ّـرب
ال ـض ــري ـب ــي والـ ـتـ ـه ــري ــب وخ ـفــض
م ـعـ ّـدالت الـضــرائــب غـيــر املـبــاشــرة
في مقابل زيادة ّ
معدالت الضرائب
املباشرة ،على أن يترافق ذلك مع
خفض النفقات الـعـ ّ
ـامــة مــن خالل
ّ
ح ــل مـشـكـلــة ال ـك ـهــربــاء عـبــر إق ــرار
ّ
الخطة املعروضة ورفــع التعرفة،
مع استمرار الدعم حصرًا للفئات
املحدودة الدخل ،وخفض الفوائد
ع ـل ــى الـ ــديـ ــن ال ـ ـعـ ــام ،وخ ـصــوصــا
السندات الحكومية التي يحملها
م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان ،وخ ـ ـفـ ــض كـلـفــة
ال ـق ـطــاع ال ـع ــام ووقـ ــف ك ــل أش ـكــال
املـنــافــع والـعـطــاءات والتقديمات،
ووق ـ ـ ــف ال ـت ــوظ ـي ــف ل ـف ـت ــرة ت ـم ـتـ ُّـد
لسنوات.

تعديل ميزان القوى
بالشراكة مع حزب الله
ّ
رياض صوما ،محلل سياسي

بـعــد ال ـطــائــف ،ك ــان هـنــاك تـحــالــف إقليمي
دول ــي ،أعـطــى غـطـ ًـاء ألي مجموعة محلية
ألن تقوم بما تريده وما تراه مناسبًا لها.
وتــرافــق ذلــك مع انتصار الــواليــات املتحدة
والـلـيـبــرالـيــة امل ـت ـطـ ّـرفــة عـلــى مـنـطــق الــدولــة
الرعائية .فأتت الحريرية السياسية لتنفيذ
خطط فــي لـبـنــان ،تــاهــا إضـعــاف الحركة
النقابية واستبدالها بشبكة ّ
مكملة للسلطة
على استعداد ملواجهتها ،وكذلك
وليست ّ
وض ـعــت ك ــل األط ــر املــال ـيــة واالسـتـثـمــاريــة
وال ـس ـي ــاس ــات ال ـت ــي اع ـت ـم ــدت ل ـب ـنــان على
سكة املـســار التدميري ال ــذي وصــل اليوم
إل ــى ن ـهــايــاتــه نـتـيـجــة ت ــراج ــع قـ ــدرة الــدولــة
ع ـلــى ت ــأم ــن ق ـي ـمــة ال ـف ــوائ ــد ع ـلــى ديــون ـهــا
الخارجية وتراجع قدرتها على االستدانة
ب ـفـ ّـوائــد مـقـبــولــة أو س ــد ح ــاج ــات التنمية
املحلية .إضافة إلى ذلك ،أعادت االنتخابات
الـنـيــابـيــة األ ّخ ـي ــرة إن ـتــاج الـسـلـطــة نفسها،
وهــو ّ مــا ي ــدل على مــدى ق ّـ ّـوة هــذه السلطة
وتجذرها .وبالتالي في ظــل هــذا الــواقــع ،ال
يوجد ميزان قــوى يسمح بــأي معالجة ّأو
ـف .ول ــذل ــك ،الـحــل
ب ـفــرض سـيـنــاريــو مـخــالـ ّ
الوحيد للجم االنهيار وتجنب الذهاب إلى
حرب أهلية هو بخلق ميزان قوى يترجم
ب ــإن ـش ــاء ت ـحــالــف ب ــن ق ـســم م ــن الـسـلـطــة،
وتحديدًا حــزب الله الــذي يخشى االنهيار
االقتصادي ويخشى على الناس من ذلك،
وب ــن ج ــزء م ــن املـجـتـمــع امل ــدن ــي والـحــركــة
الشعبية وتحالفاتها السياسية ،لخوض
معركة التصحيح االقتصادي ألن املعركة
اليوم هي معركة لتحديد من سيدفع الثمن
وكم سيدفع.

