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االقتصاد السياسي للفساد بــعد الحرب
ّ
باسل صلوخ
أستاذ مساعد في مادة العلوم
السياسية  -الجامعة اللبنانية
األميركية
مــن يـسـعــى لـفـهــم املــالـيــة ال ـعـ ّ
ـامــة في
مرحلة ما بعد الحرب في لبنان هو
َ
ّ
يتحسس طريقه في
كمن يحاول أن
ـور في
الـ ـظ ــام .ف ـمــا م ــن ب ـص ـيــص ن ـ ـ ٍ
ن ـهــايــة ال ـن ـفــق ،م ـج ـ ّـرد ظ ــام ُم ـطـ ِـبــق.
وب ــات انـتـظــار ص ــدور مــوازنــة 2019
أشبه بالجلوس في غرفة ســوداء ال
ّ
يدري أحد متى يكون الخروج منها.
ّ
غ ـ ــض ص ــان ـع ــو ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـطـ ــرف عــن
ُ
ّ
جرعة اإلصالحات الصحية املمكنة
ال ـ ـتـ ــي نـ ـ ـ ــادى بـ ـه ــا االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــون،
ـاش
وعـ ــوضـ ــا عـ ــن ال ـ ــدخ ـ ــول فـ ــي نـ ـق ـ ٍ
شمولي وصــادق حــول نــوع املوازنة
ال ـتــي تـحـتــاج لـهــا ال ــدول ــة اللبنانية
للخروج من َّ
الدوامة املالية والنقدية،
ّ
اعتمدوا سياسة التسريبات لجس
نـبــض األرض ـي ــة الـشـعـبـيــة املـحــابـيــة
ّ
لـلـنـخـبــة الـسـيــاسـيــة ف ــي ظ ــل ّوج ــود
خ ـش ـي ــة مـ ــن ت ـ ـمـ ـ ّـردهـ ــا .ل ـق ــد فــض ـلــت
النخبة السياسية واالقتصادية أن
تـبـتـعــد ع ــن اإلصـ ــاحـ ــات الـهـيـكـلـيــة
ال ـت ــي م ــن شــأن ـهــا أن ت ـع ـيــد تــوجـيــه
االقـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد ال ـ ــريـ ـ ـع ـ ــي إلـ ـ ـ ــى م ـن ـطــق
اإلنتاجيةّ ،
الوحيد
وربما االستثناء
ّ
هو ضريبة  %2على الــواردات كافة،
ّ
والسيارات الصديقة
ما عدا األدويــة
للبيئة واآلالت الصناعية ،وضريبة
 %5إل ـ ــى  %20ع ـل ــى م ـج ـم ــوع ــة مــن
ُ
الــواردات املختارة لحماية املنتجات
ّ
ّ
املحلية .لقد تحولت النقاشات في
تمرين حسابي
مجلس ال ــوزراء إلــى
همه تعديل الـبـنــود ،بما ي ٍـ ّ
ّ
ـؤدي إلى
خـ ـف ــض ن ـس ـب ــة الـ ـعـ ـج ــز امل ـ ــال ـ ــي إل ــى
ّ
إجمالي الناتج املحلي من  %11لعام
 2018إلى أقل من  %8في سبيل بلوغ
«نشوة سيدر» – يستهدف مشروع
م ــوازن ــة  2019نـسـبــة عـجــز طموحة
ت ـصــل إلـ ــى  %7.5إلج ـم ــال ــي ال ـنــاتــج
ّ
املحلي.
واأل ّثـ ـ ـ ـ ــر اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي الـ ــوح ـ ـيـ ــد ال ـ ــذي
ت ـم ــخ ــض ع ــن م ـل ـح ـمــة امل ـ ــوازن ـ ــة هــو

a

ُم ـش ــاب ــه :الـ ــرواتـ ــب وم ـل ـح ـقــات ـهــا في
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـعـ ــام ح ـ ّـص ـت ـه ــا  %35مــن
اإلنفاق الحكومي ،مقابل  %10لدعم
الكهرباء %32 ،لخدمة َّ
الد ْين ،و%18
ل ـل ـن ـف ـقــات ال ــرأس ـم ــال ـي ــة واإلعـ ــانـ ــات
وغيرها من النفقاتّ .أما
الحكومية ّ
ُ
الرصيد املتبقي فهو  %5من إجمالي
اإلن ـ ـفـ ــاق ال ـح ـك ــوم ــي (ي ـش ـم ــل ال ــدع ــم
َّ
الحكومي ملنظمات املجتمع املدني)
أو مبلغ  800مليون دوالر أميركي.
إن مجموع اإلن ـفــاق الحكومي لعام
 2018بلغ نحو  16مليار دوالر مقابل
إيرادات تصل قيمتها إلى  11مليارًا،
ليكون العجز في ميزانية عام 2018
ّ
عـنــد  5مـلـيــارات دوالر ،أقــلــه ه ــذا ما
َ
تأمله الحكومة اللبنانية.
نعم إن االقـتـصــاد السياسي يذهب
إلــى مــا هــو أبعد مــن مــوازنــة الــدولــة،
ّ
وي ـ ـم ـ ـضـ ــي فـ ـ ــي كـ ـيـ ـن ــونـ ـت ــه فـ ـ ــي ظـ ــل
توليفة املصالح السياسية واملادية
والزبائنية القائمة  -وهنا الطائفية
هي بالطبع الشكل الظاهر له.
وتـ ـظـ ـه ــر مـ ـخ ــال ــب ه ـ ـ ــذا االقـ ـتـ ـص ــاد
الـسـيــاســي ال ـبــديــل بـشـكـ ٍـل ج ـلـ ّـي في
األرق ـ ـ ــام ال ـت ــي تـ ـ ّـم ت ــداولـ ـه ــا م ــؤخ ـرًا
ف ــي م ـحــاولــة إلي ـج ــاد ال ـط ــري ــقّ ،إم ــا
لرفع مستوى إي ــرادات الــدولــة ّ
وإمــا
ً
ل ـت ـخ ـف ـي ــض اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق .خـ ـ ـ ــذوا م ـث ــا
ُ
حـ ـج ــم اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات غـ ـي ــر امل ـك ـت ـس ـب ــة
الــذي يتراكم مــن مجموعة مصادر.
ّ
ّ
«جمعية
فتقدر مجموعة خبراء من
مـ ـص ــارف ل ـب ـن ــان» ح ـجــم اإلي ـ ـ ــرادات
ُ
غ ـي ــر امل ـك ـت ـس ـبــة ب ـن ـحــو  4م ـل ـي ــارات
دوالر ف ــي ال ـع ــام 1.7 :م ـل ـيــار دوالر
م ــن الـخـســائــر الـفـنـيــة وغ ـيــر الفنية
ف ــي ق ـط ــاع ال ـك ـه ــرب ــاء 1.15 ،مـلـيــار
ّ
التهرب
دوالر مــن الخسائر نتيجة
م ــن ال ـض ــري ـب ــة 200 ،م ـل ـي ــون دوالر
م ــن ال ـخ ـســائــر نـتـيـجــة ال ـت ـه ـ ّـرب مــن
دفع رسم التسجيل العقاري ورسم
االن ـ ـت ـ ـقـ ــال 500 ،م ـل ـي ــون دوالر مــن
الـخـســائــر نـتـيـجــة ال ـت ـهـ ّـرب م ــن دفــع
الـ ـض ــرائ ــب ع ـل ــى ال ـس ـل ــع والـ ــرسـ ــوم
ً
الـجـمــركـيــة ،ف ـضــا ع ــن  200مـلـيــون
دوالر م ــن اإلعـ ـ ـف ـ ــاء ات ال ـضــري ـب ـيــة،
و 300م ـل ـي ــون دوالر م ــن إي ـ ـ ــرادات
ُ
ّ
االت ـ ـص ـ ــاالت اإلض ــافـ ـي ــة امل ـح ـت ـم ـلــة.

«التحليل الجنائي» ،الذي ّ
تم إجراؤه
على اإلنفاق الحكومي خالل العقود
ُ
املـ ـنـ ـص ــرم ــة ،وال ـ ـ ــذي ك ـش ــف تــركـيـبــة
ال ـف ـســاد ال ـتــي ق ــام عـلـيـهــا االقـتـصــاد
الـسـيــاســي الـلـبـنــانــي ف ــي مــرحـلــة ما
ّ
بعد الحرب .إن هذا التحليل يكشف
عــن مــا يـسـيــر فــي أوردة االق ـت ـصــاد،
ويـقــول لنا مــن هــم الـخــاســرون ومن
هم الرابحون في امليدان االقتصادي
االج ـت ـم ــاع ــي خـ ــال ال ـع ـق ــود الـثــاثــة
األخيرة.
ووفق أحد التقديرات ،فمن أصل 216
مليار دوالر مبلغ اإلنفاق الحكومي
م ــا ب ــن  1993و ،2017بـلـغــت قيمة
خــدمــة ال ـ َّـد ْي ــن مبلغ  77مـلـيــار دوالر
(أو  ،)%35.6مقابل  46مليار دوالر

عندما ّ
تتحدث النخبة
السياسية واالقتصادية
الفساد على
عن آثار
ّ
تتناسى
ّالمالية العامة،
ّ
أنه الزيت الذي «يشحم»
الميثاق االقتصادي-
السياسي الذي على
أساسه ّ
تم تقاسم
السلطة في مرحلة
ما بعد الحرب

للرواتب واألجور (أو  ،)%21.29و20
َّ
ملؤسسة كهرباء
مليار دوالر كدعم
لـ ـبـ ـن ــان (أو  ،)%9.25و 19م ـل ـيــار
دوالر لــرواتــب وتعويضات التقاعد
(أو  .)%8.79بالنسبة إل ــى اإلن ـفــاق
ال ـح ـك ــوم ــي ف ــي ع ـ ــام  ،2018تـكـشــف
األرقــام عن واقـ ٍـع اقتصادي سياسي

وي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدر صـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ـنـ ـق ــد الـ ــدولـ ــي
حـ ـج ــم االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي غ ـيــر
ُ
ال ـن ـظ ــام ــي ،غ ـي ــر امل ـم ـت ـث ــل ل ـلــواجــب
الـ ـض ــريـ ـب ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ %31.6م ـ ــن ال ـن ــات ــج
اإلجـمــالــي سـنــويــا ،بــن عــامــي 1991
و .2015كـ ــانـ ــت هـ ـ ــذه ال ـن ـس ـب ــة فــي
أع ـل ــى م ـس ـتــويــات ـهــا ف ــي عـ ــام 1991
ّ
( %36.7من إجمالي الناتج املحلي)
وانـخـفـضــت إل ــى أدن ــى مستوياتها
( )%24.6في عــام  ،2010لترتفع من
جــديــد إلــى  %29.2أو مــا يـعــادل 14
مليار دوالر أميركي في عــام .2015
ٌ
ّ
إن هذه األرقام مثيرة للعجب لدولةٍ
ّ
ي ـصــل ع ــدد ســكــان ـهــا إل ــى  6مــايــن
نـ ـسـ ـم ــة (م ـ ـ ــن ض ـم ـن ـه ــم ال ــاجـ ـئ ــون
ب ـم ـخ ـت ـل ــف أط ـ ـيـ ــاف ـ ـهـ ــم) وإجـ ـم ــال ــي
ّ
ناتج محلي بلغ  56.6مليار دوالر
أميركي في عام .2018
ويـقـ ّـدر رئيس لجنة اإلدارة والعدل
في املجلس النيابي ،النائب جورج
عـ ـ ـ ـ ــدوان ،ق ـي ـم ــة ال ـ ـت ـ ـهـ ـ ّـرب ال ـس ـن ــوي
الشرعي من الرسوم الجمركية عند
 700م ـل ـيــون دوالر أم ـي ــرك ــي .وهـنــا
نقول شرعي ألنــه يبدو أن الجميع
ّ
ي ـعــرف أن غــالـبـيــة الـ ـ ــواردات تــدخــل
ّ
بفواتير غير دقيقة ،إما عبر الثغرة
ال ـ ـسـ ــوداء أي م ــرف ــأ بـ ـي ــروت ،أو مــن
خ ــال الـتـهــريــب عـبــر ال ـطــرق الـبـ ّـريــة
على طول الحدود اللبنانية .ويشير
ّ
عـ ــدوان إل ــى أن بــالــرغــم مــن تحقيق
قطاع االتصاالت أرباحًا بقيمة 14.5
م ـل ـيــار دوالر خ ــال ال ـع ـقــد األخ ـي ــر،
ّ
إل أن ــه ل ــم ي ـصــل مـنـهــا إل ــى خــزيـنــة
ُ
ّ
الدولة إل  10مليارات ،حيث اعتبر
ُ
الــرصـيــد املـتـبـقــي نـفـقــات تشغيلية.
وحـتــى فــي امل ــوازن ــة امل ــذك ــورة أعــاه
الواضحة جدًا ،يبقى نحو  %20من
اإلنفاق العام خارج نطاق اإلشراف
ال ـب ــرمل ــان ــي ،وه ــو ع ـب ــارة ع ــن أم ــوال
َّ
ُم ّ
خصصة َّ
ملؤسسات الدولة املوزعة
على خطوط املحسوبية الطائفية.
ّ
وب ـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـ ــك ت ـ ـ ـشـ ـ ــكـ ـ ــل االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادات
السياسية املــوازيــة املوضحة أعــاه
ـج
م ـ ــرآة القـ ـتـ ـص ـ ٍ
ـاد ر َّي ـع ــي غ ـي ــر مـنـتـ ٍ
تأصلت ج ــذوره في
ـوازن،
وغـيــر م ـتـ ٍ
مــرح ـلــة م ــا ب ـعــد ال ـح ــرب الـلـبـنــانـيــة
ـدور
الـتــي اضـطـلـعــت فـيـهــا الــدولــة ب ـ ٍ

تـ ـ ـش ـ ــويـ ـ ـه ـ ــي مـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــزي.
ف ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ّـولـ ـ ـ ـ ــت ون ـ ـ ـف ـ ـ ـخـ ـ ــت
ال ـ ـ ـتـ ـ ــزامـ ـ ــات زب ــائـ ـنـ ـي ــة،
وجـ ّـمــدت الــرواتــب  -في
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـخ ـ ــاص مــن
ع ــام  1996وح ـت ــى عــام
 ،2012وفـ ـ ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع
الـ ـع ــام م ـن ــذ عـ ــام 1998
 ومـ ــن ثـ ـ ّـم رف ـع ــت هــذهاألخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ف ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ــام
 2017ألسـ ـب ــاب أهـ ّـم ـهــا
ال ـ ــدواع ـ ــي االن ـت ـخــاب ـيــة
الـ ـشـ ـعـ ـب ــوي ــة ،م ـ ــن دون
ال ـ ـن ـ ـظـ ــر فـ ـ ــي ت ـب ـع ــات ـه ــا
املـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة .وف ـ ـ ــرض ـ ـ ــت
ض ــرائ ــب رج ـع ـي ــة عـلــى
األرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ،وح ـ ـ ـظـ ـ ــرت
األربــاح
الضرائب على ّ
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــة ،وح ـ ــف ـ ــزت
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ب ـس ـن ــدات
ال ـ ـخـ ــزي ـ ـنـ ــة وال ـ ـ ــودائ ـ ـ ــع
امل ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة ب ـ ـم ـ ـعـ ـ ّـدالت
فائدة مرتفعة ،وعاقبت
الـ ـقـ ـط ــاع ــن ال ـص ـن ــاع ــي
ّ
وال ـ ـ ـ ـ ــزراع ـ ـ ـ ـ ــيّ .أدى ك ـ ـ ـ ــل ذل ـ ـ ـ ــك إلـ ــى
َّ
ْ
تـفــاقــم الـعـجــز املــالــي وال ــدي ــن الـعــام
ـدر ف ــي ال ـتــدف ـقــات الـنـقــديــة
وإلـ ــى هـ ـ ٍ
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة  -املـ ـ ـق ـ ـ ّـدرة ب ـن ـح ــو 280
مليار دوالر مــا بــن  1993و- 2018
على فــاتــورة واردات بلغت قيمتها
 317مليار دوالر ،مقابل  55مليار
دوالر للصادرات في الفترة نفسها.
ّ
وكانت النتيجة أن تركزت الثروات
في أيدي حفنة من أشخاص فائقي
ال ـ ـثـ ــراء :أقـ ــل م ــن  %10م ــن مـجـمــوع
ّ
ال ـســكــان ي ـس ـي ـطــرون ع ـلــى أك ـثــر من
 %55من الدخل الوطني ،و %70من
إجمالي الثروة (املالية والعقارية)،
و %90من الودائع املصرفية.
واملـثـيــر لـلـسـخــريــة هــو أن ــه عندما
ت ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدث الـ ـنـ ـخـ ـب ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واالقتصادية عن آثــار الفساد
وال ـ ـت ـ ـهـ ـ ّـرب ال ـض ــري ـب ــي عـلــى
امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّ
ـام ـ ـ ــة ،يـ ـك ــون
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــث فـ ـ ـ ــي امل ـ ـط ـ ـلـ ــق
ّ
وتتناسى أن الفساد هو
ّ
ال ــزي ــت الـ ــذي «ي ـشــحــم»

امليثاق االقتصادي-السياسي الذي
على أساسه ّ
تم تقاسم السلطة في
ُ
مرحلة ما بعد الحرب ،أو ما يعرف
ب ـ ــات ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــف.
ّ
وواق ـ ــع ال ـح ــال أن ــه
تـ ـ ـ ـ ـ ّـم وضـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـيـ ــد
ع ـل ــى امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات
ّ
العامة في مرحلة
ما بعد الحرب
وت ـح ــوي ـل ـه ــا
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
م ـ ـ ــا

يـ ـس ـ ّـمـ ـي ــه ريـ ـ ـن ـ ــود لـ ـ ـن ـ ــدرز «مـ ـع ــاق ــل
االم ـت ـيــاز» ()bastions of privilege
ل ـ ـ ــزب ـ ـ ــائ ـ ـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة
السـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدامـ ـ ـه ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأداة لـ ـتـ ـم ــري ــر
مـخـتـلــف أش ـك ــال ال ـف ـســاد ف ــي دول ــة
«املـ ـح ــاصـ ـص ــة»( .)1وي ــأت ــي نتيجة
ـام
ـاع عـ ٍ
ذلــك ب ــروز ٌالطائفية ّ فــي قـطـ ٍ
عضوي واملحسوبيات
يشوبه فساد
والـ ـتـ ـش ـ ّـوه ــات ع ـل ــى أش ـك ــال ـه ــا (.)2
وبـعــد ،هــل هناك مــن يعرف الحجم
الـحـقـيـقــي لـلـقـطــاع الـ ـع ــام؟ ت ـت ــراوح
األرقــام غير الرسمية بني  310آالف
و  400ألفّ .
وأما عن التفاوت الكبير
ف ــي م ـع ــاش ــات ال ـت ـق ــاع ــد والـ ــرواتـ ــب
فـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ،ف ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـدث وال
ُ
ح ــرج .فـهــل هــي ت ـحـ َّـدد على
أس ــاس ال ـج ــدارة أو
الزبائنية؟
ّ
ع ـ ــل ـ ــق م ـ ـ ـ ّـرة

اقتصاد السوء

التأجيل هو البرنامج الوحيد
ّ
املفكر املاركسي والناشط السياسي
اإليطالي الكبير أنطونيو غرامشي
ً
قائال إن «بــن ّالخنوع والـقـ ّـوة شيء
هو الفساد/الغش (نجده في الحاالت
التي يصعب فيها ممارسة الهيمنة،
وح ـي ــث ي ـك ــون ف ــي اس ـت ـخ ــدام ال ـقــوة
مخاطرة كبرى)»( .)3وخالل النقاش
ال ـص ــاخ ــب الـ ـ ــذي دار حـ ــول م ــوازن ــة
ّ
 ،2019زاد اط ــاعـ ـن ــا ع ـل ــى تــركـيـبــة
الفساد التي ّ
تأصلت في اقتصادنا
ُامل ّ
سيس فــي مرحلة مــا بعد الحرب.
فهو فساد يدفع فــاتــورة االستهالك
ُ
امل ـفــرط وال ـغ ــرور فــي اقـتـصــاد الـقــرن
ُ
الحادي والعشرين غير املنتج .كما
أنــه الضمانة الستمرارية االقتصاد
ُ
املـ ـس ـ ّـي ــس ،وهـ ــو ال ـ ــذي ي ـع ـيــد إن ـتــاج
الــزبــائـنـيــة الـطــائـفـيــة كـ ــأداة لتعبئة
ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة ال ـش ـع ـب ـي ــة .وفـ ـيـ ـم ــا بـ ــدأت
ال ـن ـخ ـبــة ال ـس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة
ت ـن ـف ــد مـ ــن ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات امل ــالـ ـي ــة ،وق ــد
َ
َب ــل ـ َـع ــت وإن بـ ـم ــرارة ح ـ ّـب ــة اإلصـ ــاح
االقـتـصــادي ،كيف ســوف تبقي على
أي توازن
قبضتها السياسية؟ وعبر ّ
بني املوافقة واإلكــراه سيتحقق ذلك،
فيما قد بــدأ عــدد متزايد من الناس
يـشـعــر بــألــم ال ـخ ـيــارات االقـتـصــاديــة
ُ ّ
الصعبة ولكن املحتمة؟ وما سيكون
ّ
دور ج ــن الطائفية يــا ت ــرى فــي هــذه
العملية؟ فــي ظــل هــذا الــواقــع ،يبدو
ـروع م ـ ــوازن ـ ــة  2019أن ـه ــم
مـ ــن م ـ ـشـ ـ ّ
اخـتــاروا التأني وانتظار ما تحمله
«م ــان ــا» م ـشــاريــع اسـتـكـشــاف النفط
والغاز ،كما وحلم الخصخصة!
بالتعاون مع املركز اللبناني للدراسات
1- Leenders, R. 2012. Spoils of
Truce: Corruption and StateBuilding in Postwar Lebanon.
Cornell University Press.
2- Salloukh, B. 2019. Taif and
the Lebanese State: The Political
Economy of a Very Sectarian
Public Sector. Nationalism and
Ethnic Politics, 25.
3- Anderson, P. 2019. «Bolsonaro’s
Brazil», London Review of Books 41.
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ّ
أكد حاكم مصرف لبنان في لقائه الشهري
مــع جـمـعـ ّـيــة امل ـص ــارف أن امل ـص ــارف غير
ّ
«تحمل االكتتاب بفوائد خارج
قادرة على
ّ
آلـ ّـيــات الـســوق» ،وذلــك ردًا على ســؤال عن
إص ــدار سـنــدات خزينة بالليرة اللبنانية
بفائدة  ،%1والذي أعلن عنه سابقًا وزير
املال علي حسن خليل .كان هذا التصريح
كــافـيــا لـلــداللــة بشكل حــاســم عـلــى تـشـ ُّـدد
ال ـح ــاك ــم ف ــي م ـنــع أي مـ ـ ّـس بـكـتـلــة أربـ ــاح
املـصــارف املتأتية مــن خدمة الـ َّـد ْيــن العام،
بمعزل عــن مصير االكـتـتــاب نفسه الــذي
قد ّ
يتم عبر استحواذ مصرف لبنان على
ُ
السندات ونقل خسارة الفوائد املنخفضة
ّ
ميزانيته .ومــع ذلــك ،كــان ّ
مجرد طرح
إلــى
احتمال مشاركة املـصــارف فــي االكتتاب
كافيًا الستفزاز وكالة «موديز» االئتمانية،
الـ ـت ــي اعـ ـتـ ـب ــرت فـ ــي تـ ـق ــري ــر خ ـ ـ ـ ّ
ـاص عــن
املــوضــوع أن هــذا االكتتاب سيكون حدثًا
ائتمانيًا سلبيًا للمصارف التي ستشارك

ب ــه ،ح ـيــث سـ ـت ــزداد حـ ـ ّـدة ال ـض ـغــوط على
ّ
ربحيتها.
صـحـيــح أن امل ـص ــارف ش ـهــدت ف ــي الـفـتــرة
املــاض ـيــة ارت ـفــاعــا فــي كـلـفــة فــوائــد الــودائــع
ّ
لديها ،وهو ما غــذاه التسابق املحموم على
استقطاب الودائع لتوظيفها في الهندسات
ُ
املــال ـيــة ذات امل ـ ــردود املــرت ـفــع ل ــدى مـصــرف
ً
لبنان .وهذا ما اعتبره التقرير عامال يزيد
الـضـغــوط الـتــي تـتـعـ ّـرض لها امل ـصــارف في
الفترة األخـيــرة .مع العلم أن ارتفاع الفوائد
ً
ـا إل ــى ال ـح ـ ّـد م ــن م ـتـ ّ
ـوســط الـعــائــد
ّأدى ف ـعـ
عـلــى امل ــوج ــودات لــديـهــا (أي نسبة األرب ــاح
من إجمالي املــوجــودات) ،لكن ذلــك ال يعني
أن امل ـ ـصـ ــارف ك ــان ــت ت ـت ـكـ ّـبــد أي خـســائــر
ّ
خــال هــذه الفترة ،بما يمكن أن يؤثر على
امل ــاءة أو حـجــم أمــوالـهــا الـخـ ّ
ـاصــة وغيرها
ُ ّ
ّ
من املــؤشــرات املتعلقة باملخاطر االئتمانية
ّ
الخاصة بها.
ّ
وبينما تركز موديز على أثر االرتفاع األخير
ّ
في الفوائد ،تتجاهل كليًا االرتفاع الهائل في
نسبة األرباح التي كانت تجنيها املصارف

مــن امل ــال ال ـعــام خ ــال الـسـنــوات الـثــاث
املــاضـيــة ،بفعل تبعات األزم ــة نفسها،
م ــن خ ــال ارتـ ـف ــاع ع ــوائ ــد تــوظـيـفــاتـهــا
ّ
ف ــي م ـصــرف لـبـنــان (مــث ـلــت  %52من
مجمل موجوداتها لغاية نهاية ،)2018
وارت ـفــاع الـفــوائــد على سـنــدات الخزينة
ّ
اللبنانية (تمثل  %12من موجوداتها)،
ّ
وهو تحديدًا ما يــدل على الفرص التي
اسـتـفــاد منها الـقـطــاع املـصــرفــي خالل
ّ
األزمة من دون أن ّ
يتحمل حتى اآلن ّأي
ُ ّ
جزء ُمعتبر من املعالجات املتعلقة بها.
مصرف لبنان يمتنع عن نشر تفاصيل
ّ
العوائد التي ّ
يقدمها في مقابل كل بند
من توظيفات املـصــارف لديه ،ويكتفي
ب ـن ـشــر م ـت ـ ّ
ـوس ــط ال ـع ــائ ــد ب ـش ـكــل ع ــام
ل ــودائ ــع امل ـص ــارف ب ــال ــدوالر األمـيــركــي
ّ
املتوسط يشمل
لديه .مع العلم أن هــذا
ً
مـثــا االحـتـيــاطــي اإلل ــزام ــي للمصارف
ّ
الـتــي تـنــال عليه فــوائــد متدنية تـتــراوح
ب ــن  %2و( %3ال ُي ـف ـت ــرض أن تـنــال
عليه أي فــوائــد) ،ويمكن الستثناء هذا

ال ـب ـنــد ت ـح ــدي ـدًا أن ُي ـظ ـهــر ن ـس ـبــا أعـلــى
بكثير لعوائد املصارف من توظيفاتها
األخ ـ ـ ـ ــرى فـ ــي مـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان خ ــال
السنوات الثالث املاضية.
ُ
ومــع ذلــك ،تظهر األرق ــام التي ينشرها
ّ
متوسط العائد على
مصرف لبنان أن
ت ــوظ ـي ـف ــات امل ـ ـصـ ــارف ب ـ ــال ـ ــدوالر لــديــه
ارت ـفــع تــدريـجـيــا ،وبـفـضــل الـهـنــدســات
املــالـيــة ،مــن  %2.83فــي كــانــون الثاني/
يناير  2016ولغاية  %6.02فــي شهر
شباط /فبراير املاضي .وبالتالي تكون
املـ ـص ــارف ق ــد رف ـعــت خ ــال ال ـس ـنــوات
ّ
متوسط عــوائــد توظيفاتها
الـثــاث مــن
لـ ــدى املـ ـص ــرف ب ـن ـس ـبــة  ،%213عـلــى
ال ــرغ ــم م ــن أن ه ـ ــذا املـ ـت ـ ّ
ـوس ــط يـشـمــل
ُ
ال ـف ــوائ ــد املـنـخـفـضــة ع ـلــى االحـتـيــاطــي
اإلل ـ ــزام ـ ــي .وخـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـث ــاث،
س ــاه ــم ه ــذا االرتـ ـف ــاع (ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ارتـفــاع فــوائــد قــروض القطاع الخاص)
ّ
متوسط عوائد املصارف على
في رفع
مجمل توظيفاتها بالدوالر من %4.66
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في بداية  2016إلــى  %6.5لغاية شهر
شباط /فبراير املاضي.
ت ـخ ـت ـل ــف هـ ـ ــذه الـ ـ ـص ـ ــورة ج ـ ـ ّ
ـذري ـ ــا عــن
الصورة التي عرضها تقرير «موديز»
ع ــن ال ـق ـط ــاع امل ـص ــرف ــي ب ــوص ـف ــه أح ــد
ضحايا الضغوط املالية فــي األس ــواق،
مــن دون أن يـكــون مستفيدًا أو العبًا
أســاسـيــا فــي إط ــار اإلج ـ ــراءات الـتــي تـ ّـم
ّ
ّ
ّ
املحصلة،
اتخاذها حتى اآلن .إنما في
ّ
تعبر «مــوديــز» من خــال تقريرها عن
ّ
أولويات ومصالح واضحة ،تدفع الوكالة
ُ ّ
إلى التحذير من أي ّ
مس بالبند املتعلق
ّ
ّ
ميزانية الدولة ،حتى لو
بخدمة َّالد ْين في
لــم ّ
يتم اإلع ــان بعد عــن صيغة تمويل
سـ ـن ــدات ال ـخ ــزي ـن ــة ب ـف ــائ ــدة  .%1وم ــن
ُ
املحتمل أن يكون التقرير نفسه محاولة
ُ
للتأثير على الصيغ املحتملة لتمويل
هــذه الـسـنــدات ،لتجنيب املـصــارف هذا
ال ـن ــوع م ــن ال ـتــوظ ـي ـفــات ،خ ـصــوصــا أن
ـاف لـلـضـغــط على
تـحــذيــر «م ــودي ــز» ك ـ
ٍّ
مراكز القرار بشكل مؤثر.

محمد زبيب
ُ
لم تسدل الستارة بعد على مشروع قانون موازنة عام  ،2019بل إن املواقف وردود الفعل والضغوط
واالعتراضات ،التي أعقبت إقرار املشروع في جلسة مجلس الوزراء في  27أيار /مايو املاضي ،تدفع
إلى االعتقاد أن الجلسات العشرين التي َّ
خصصتها الحكومة ملناقشة هذا املشروع ،واملفاوضات
الجانبية التي سبقتها ورافقتها ،لم تكن كافية للتوافق عليه وحسم الخيارات فيه ،وبالتالي لم
تسفر هذه الجلسات الطويلة عن أي «برنامج عمل مشترك» جديد ،يختلف عن البرنامج القائم،
املعهود وعديم املسؤولية ،أي اللجوء َّ
مجددًا إلى تأجيل املواجهة مع االستحقاقات الداهمة والسعي
ّ
ّ
ّ
إلى شراء املزيد من الوقت ،ولو ّبكلفة باهظة جدًا ،والبحث عمن سيتحمل هذه الكلفة من مستوى
عيشه أو من مستوى دخله ...وكل ذلك في انتظار «عجيبة» ما أو «صدفة» أو الرهان على ّ
متغيرات
وظروف وعوامل خارجية على قاعدة املثل الشائع عن «شراء السمك في البحر».
ّ
باختصار ،يمكن إعادة ترتيب ما حصل حتى اآلن وفق التسلسل الزمني اآلتي:
ـ ـ في تشرين األول /أكتوبر عام  ،2017وبعد سنة من انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون،
صادق مجلس النواب على أول قانون للموازنة ّ
ّ
مستمر منذ عام ّ .2006تم نشر
العامة بعد انقطاع
ّ
ّ
هذا القانون في الجريدة الرسمية بعد انقضاء سنته ،وبالتالي صالحيته ،وتم تبرير املصادقة
ّ
بأنه ّ
مجرد إشارة إلى عودة االنتظام العام إلى عمل الدولة بعد
عليه ،من دون أي نقاش فعلي له،
 11عامًا من اإلنفاق وجباية اإليرادات خالفًا ألحكام الدستور وقانون املحاسبة العمومية .يومها،
اقتصر التوافق على السماح بإمرار قانون املوازنة من دون حسم مسألة حسابات الدولة املالية
النهائية العالقة منذ عام  ،1993فمنحت الحكومة مهلة إضافية إلنجاز هذه الحساباتّ ،
وتم تعليق
الدستور بذريعة الظروف القاهرة .ويومها أيضًاّ ،تم اإلعالن عن أن هذه الحكومة ليست حكومة
العهد األول ــى ،وأن موازنتها لعام  2017ليست املــوازنــة املنشودة ،فكان ال بـ ّـد من انتظار نتائج
انتظار نتائج
االنتخابات النيابية التي ستجرى في العام التالي (في أيــار /مايو  ،)2018وكذلك ُ
التحضيرات الجارية في حينه لعقد اجتماع «باريس «( »4سيدر») ونتائج ُالدراسة التي ل ّزمت إلى
موازنة عام
شركة «ماكينزي» لوضع الخطة االقتصادية للدولة اللبنانية .بمعنى ما ،قـ ِّـدم قانون
ُ
ً
 2017بوصفه عمال شكليًا ال أكثر وال أقل ،وال ينطوي على أي برنامج عمل جديد للمرحلة املقبلة.
على قانون موازنة عام  2018بمادة
ـ ـ في نهاية آذار /مارس من العام التالي ،صادق مجلس النواب ُ
وحيدة ومــن دون أي نقاش فعليُ ،مـكـ ِّـررًا املخالفة الدستورية املتمادية ،إذ تـ ّـم نشر القانون في
للمرة الثانية ،من دون إقرار قطع الحساب عن السنوات املاضية ،وبقيت ّ
الجريدة الرسميةّ ،
الحجة
ِّ
نفسها ،أي أن هذا القانون ال يعبر عن برنامج الحكومة العتيدة التي ستنبثق عن االنتخابات
هي
النيابية ُاملـقـ َّـررة بعد شهر تقريبًا ،بل هو ّ
شكلية ألحــد شــروط انعقاد اجتماع
استجابة
د
مجر
ُ
باريس والحصول على قروض خارجية جديدة ملواجهة العجز املتراكم في ميزان املدفوعات ،والذي
يضغط ّ
بقوة على سياسة تثبيت سعر صرف الليرة إزاء الدوالر.
ـ ـ بعد أيام قليلة ،في  6نيسان /أبريل من العام نفسه ،انعقد اجتماع باريس املوعود ،وعلى عكس
َ
لحكومة ما قبل
املزاعم بتأجيل حسم الخيارات في قانوني املوازنة للعامني
 2017و ،2018أصبح ُ
َّ
ّ
االنتخابات النيابية «رؤية لالستقرار والنمو وفرص العمل» ،جددت عبرها االلتزام املطلق بحماية
الدائنني من أي ّ
عمليات ّ
«قص شعر» أو «إعادة ّهيكلة» أو «جدولة» وضمان مواصلة تسديد الفوائد
ّ
ّ
مواعيدها املستحقة كأولوية تتفوق على كل أولويات الدولة ،كذلك أعلنت الحكومة في «رؤيتها»
في
ُ
ّ
خبراء صندوق النقد الدولي ،والرامية إلى تخفيض
اقترحها
التي
ف
التقش
بوصفة
طلق
امل
التزامها
ّ
نسبة العجز املالي من ّ  %8.8من مجمل الناتج املحلي ّفي عام  2017إلى أقل من  %3.8في عام
 ،2022أي ّ
َّ
وتضمنت
بمعدل ال يقل عن  %1من مجمل الناتج املحلي سنويًا على مدى  5سنوات.
ّ
هــذه الوصفة منذ البداية خريطة طريق تــؤدي إلــى تخفيض اإلنـفــاق العام عبر تقليص األجــور
ومعاشات التقاعد والتقديمات االجتماعية ومواصلة تجميد اإلنفاق االجتماعي واالستثماري
وإلغاء دعم أسعار الكهرباء تدريجيًا ،وعبر تحصيل املزيد من اإليرادات من خالل النظام الضريبي
القائم من دون أي تعديل ،مع التركيز على إمكانية زيادة الضرائب على االستهالك ،وال ّ
سيما زيادة
ُ
الضريبة على القيمة املضافة ورسوم استهالك البنزين.
ـ ـ في أيار /مايو من العام نفسه ،وبعد شهر من اجتماع «باريس  ،»4حصلت االنتخابات النيابية
ُ
وأسفرت عن التجديد للقوى السياسية نفسها ،التي كانت تسيطر على الدولة منذ عام 2005
وانهيار الوصاية السورية املباشرة على لبنان .ولكن تشكيل الحكومة األولــى بعد االنتخابات
ّ
استغرق  9أشهر ،وعندما تشكلت أخيرًا في مطلع العام الـجــاري ،كانت على غــرار الحكومات
ّ
االئتالفية السابقة ،لكنها كانت ُمضطرة هذه املرة إلى حسم خياراتها في ّمشروع قانون موازنة
ّ
مسؤولياتها
عام  ،2019ولم يكن ُممكنًا للقوى الفائزة باالنتخابات أن تواصل هروبها والتملص من
ّ
الح َجج السابقة ،لكنها لجأت إلى املماطلة حتى نهاية نيسان /أبريل املاضي ،عندما
باستخدام ِ
ّ
فشلت في التوافق على وضع مشروع «أكثر ُ موازنة تقشفية في تاريخ لبنان» قبل طرحه على
مجلس الوزراء ،إذ إن البرنامج الوحيد الذي طرح على هذه القوى هو البرنامج الذي عرضه وزير
املــال علي حسن خليل في اجتماع ُعقد في منزل رئيس الحكومة سعد الحريري في منتصف
نيسان /أبريل ،والــذي ّ
تضمن مقايضة تقضي بخفض األجــور ومعاشات التقاعد والتقديمات
االجتماعية للعاملني في القطاع العام بقيمة تصل إلــى مليار دوالر ،في مقابل زيــادة الضريبة
وخفض كلفة خدمة َّالدين العام بقيمة  500مليون
على املودعني بما قيمته نصف مليار دوالرُ ،
دوالر ،باإلضافة إلــى خفض اإلنفاق الجاري املتبقي بنسب متفاوتة ومواصلة تجميد اإلنفاق
ّ
ـروض «سيدر» والشراكات مع القطاع
االستثماري بحجة تمويل مشاريع البنية التحتية عبر قـ ّ
الخاص .هذه املقايضة املطروحة وضعت القوى السياسية كلها أمام املفاضلة التي تخشاها ،ففي
لحظة التضارب بني املصالح السياسية واملصالح املالية ،كان عليها أن تختار ّإما التضحية بهذه
وإمــا التضحية بتلك .وفي الحصيلةَّ ،
ّ
تبي أنها غير قــادرة على الحسم ،فاضطرت إلى مواصلة
التأجيل ورمي الكرة في ملعب مجلس الوزراء وإمرار املزيد من الوقت.
ـ ـ لم ينجح مجلس الوزراء بدوره ،فعمد َّ
مجددًا إلى الهروب عبر ّاعتماد مقاربة محاسبية عشوائية
َّ
للوصول إلى نسبة عجز ال تتجاوز  %7.8من مجمل الناتج املحل ِّي لعام  ،2019ليتبي أن ما توصل
ـرادات ال يحقق الهدف ،أي أن اإلجــراءات ُب ِنيت
إليه من تخفيضات على اإلنفاق وزيــادات على اإليـ ّ
على نتائج وهمية ،إذ ّتم تضخيم تقديرات الناتج املحلي اإلجمالي لهذا العام ،وجرت قصقصة
ّ
مستمرة
بعض النفقات من هنا وهناك من دون أي برنامج واضح ،وهو ما دفع إلى احتجاجات
في القضاء والجامعة اللبنانية ،وحصلت معظم التخفيضات الفعلية في اإلنفاق االستثماري وعبر
ِّ
مراكمة املتأخرات الواجبة السداد وعدم لحظ كل االعتمادات املطلوبة في أرقام املشروع ،وكذلك عبر
زيادة الضريبة على ربح الفوائد وفرض رسم بنسبة  %2على املستوردات ،وهذه اإلجراءات هي
التي سيدور النقاش حولها في مجلس النواب من اآلن وصاعدًا.
هــذا التسلسل الزمني ُي ِّ
عزز االعتقاد أن مشروع موازنة عــام  2019ال يــزال خــارج التوافق الذي
ُ ّ
ِّ
ّ
للمضي قدمًا في إدارة األزمة وتوازنات املصالح التي تهددها.
تحتاج إليه القوى املمثلة في الحكومة
فها هو ّ
التيار الوطني ّ
الحر ُيعلن أن هذه املوازنة ليست موازنته .وحزب الله يقول إنه لن يصمت
في مجلس النواب كما صمت في مجلس الوزراء .والقوات اللبنانية ترفض جهارًا التخفيض الذي
الجمعيات .وحركة أمل ّ
ّ
وتيار املستقبل ِّ
يعبران عن الخشية من تحميلهما
طاول التحويالت إلى
ِوزر هذا املشروع ،الذي قد يصادق عليه مجلس النواب ولكن بعد توبيخ شديد وإقرار من الجميع
بأن العجز الفعلي سيكون أعلى بكثير وأن آثــاره االنكماشية على االقتصاد ستكون مؤملة وأن
اآلفاق ستبقى سلبية...

