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ّ
تستعيد الدولة اللبنانية ماء وجهها تجاه مؤسسات  .2019وهي ستتمكن بعد ذلك من االستمرار كما
التصنيف الدولية ،عندما ّ
تطبق برنامج التقشف هي ،أي دون إصالح فعلي لإلدارة العامة ،ودون أن
في اإلنــفــاق العام الــذي كانت باكورته موازنة تؤدي ّ
أي دور في التحويل الصناعي للبنان .أي إن

الهدف من برنامج التقشف ضمان استمرارية الدولة الوصفات البديلة منها .وفي الجزء الثاني واألخير،
المقال ،يستعرض المقال ًهيكلية اإلنفاق العام في لبنان
اللبنانية الفاشلة .في الجزء األول من هذا ّ
ّ
تم استعراض األســس النظرية لوصفة التقشف ويقترح برنامجًا بديال

ّ
البرنامج البديل من الـتقشف
كيف نحمي الشعب من خفض اإلنفاق العام

البر داغر
أستاذ العلوم االقتصادية وإدارة
األعمال  -الجامعة اللبنانية
ينقسم اإلنفاق العام في مشروع موازنة
 2019إلــى خدمة الـ َّـديــن ( )%32وأجــور
املــوظ ـفــن وامل ـت ـقــاعــديــن ( )%36ودع ــم
الكهرباء ( )%11والنفقات التشغيلية
واالستثمارية (( )%19األخبار ـ .)4/17
وكان اإلنفاق َّ
املقدر  17.4مليار دوالر،
واإليرادات املقدرة  12مليار دوالر.
وكـ ــان اإلنـ ـف ــاق ع ـلــى روات ـ ــب املــوظـفــن
واملـ ـتـ ـع ــاق ــدي ــن واألج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء وأجـ ــورهـ ــم
ق ــد ب ـل ــغ ف ــي مـ ــوازُنـ ــة  2017ن ـحــو 3.6
م ـل ـي ــارات دوالر .وأضـ ـي ــف إل ـي ـهــا 425
مليون دوالر عام  2018بسبب توظيف
آالف األشـ ـخ ــاص ال ـج ــدد ف ــي األس ــاك
األمـنـيــة والـعـسـكــريــة واملــدنـيــة (زبـيــب،
م ـل ـحــق رأس املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال .)12/17-وبـلـغــت
حـصــة ال ــروات ــب واألجـ ــور فــي األس ــاك
العسكرية واألمـنـيــة فــي مــوازنــة 2018
نحو  %67من مجموع الرواتب .وذهب
 %19م ــن هـ ــذا امل ـج ـم ــوع إلـ ــى الـهـيـئــة
التعليمية ،و %14منه إلى مالك اإلدارة
العامة.
ومثلت تعويضات نهاية الخدمة في
 2018م ــا يـ ـ ــوازي  587م ـل ـيــون دوالر.
وبلغت معاشات التقاعد  1535مليون
دوالر خــال السنة نفسها .ويستفيد
منها نحو  103آالف شخص ،منهم 30
ألف متقاعد عسكري (األخبار ـ .)4/17
وهناك  310آالف أسرة تعيش من دخل
أفرادها في القطاع العام (ملحق رأس
املال ـ .)4/15
وقــد أهمل برنامج التقشف الحكومي
دور اإلن ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى األجـ ـ ـ ــور ك ـم ـح ـ ّـدد
للطلب والنمو ،واستهدف التقديمات
في ميداني التعليم والصحة ،وصرف
النظر عــن خفض املــوازنــة التشغيلية
لـ ـل ــدول ــة ،وغ ـ ـ ــاب ع ـن ــه اإلنـ ـ ـف ـ ــاق ال ـع ــام
االستثماري باملعنى الكينزي للكلمة.

اإلنفاق العام على األجور
ال ي ـ ــرى ال ـن ـي ــو-ك ــاس ـي ـك ـي ــون األج ـ ــور
إال كعنصر كـلـفــة .وق ــد حـ ّـمـلــوا ارتـفــاع
األجـ ـ ـ ـ ـ ــور ،ب ـس ـب ــب س ـ ـطـ ــوة الـ ـنـ ـق ــاب ــات
ف ــي م ـط ـلــع ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ،مـســؤولـيــة
ان ـخ ـفــاض االس ـت ـث ـمــار .وف ــي الـنـظــريــة
النيو-كالسيكية يكفي أن تكون األجور
مرنة ،أي قابلة للخفض ّبقدر ما يشاء
أرباب العمل ،حتى يتحقق االستخدام
الـكــامــل لـلـقــوى الـعــامـلــة (الفـ ــوا والن ــغ،
 .)2018وينبغي بالنسبة إليهم تحرير
األج ــور مــن كــل الـعــوامــل التي تجعلها
غ ـيــر م ــرن ــة .وأهـ ـ ـ ّـم ه ــذه ال ـع ــوام ــل دور
النقابات واإلن ـفــاق الحكومي السخي
لجهة تعويضات البطالة.
وق ــد اق ـت ــرن الـتـقـشــف ف ــي امل ــوازن ــة في
ال ـ ـغـ ــرب ب ـس ـي ــاس ــات أج ـ ـ ــور مـتـقـشـفــة.
وعملت الدول الغربية على مدى العقود
األرب ـع ــة املـنـصــرمــة عـلــى تحجيم دور
النقابات وخفض تعويضات البطالة.
وأدى ذلك إلى خفض األجور وحصتها
في الناتج .وفي حالة الواليات املتحدة
بـقـيــت األج ـ ــور حـتــى يــومـنــا ه ــذا على
مــا كــانــت عليه بالقيمة الحقيقية في
سبعينيات ال ـقــرن املــاضــي .وارتـفـعــت
خـ ــال ال ـف ـت ــرة نـفـسـهــا ح ـصــة الـ ـ ـ %10
األك ـث ــر ث ـ ـ ً
ـراء ب ـم ـقــدار خـمـســة أض ـعــاف

(إيفانز وسويل.)26 :2013 ،
ال تـعـتــرف الـنـظــريــة النيو-كالسيكية
بــوجــود بـطــالــة ،ول ــو بلغت معدالتها
أكثر من  %10من القوى العاملة .وحني
احتاج النيو-كالسيكيون لتفسير تفاقم
الـبـطــالــة بـعــد  2008فــي ال ـغــرب ،فإنهم
وصـفــوهــا بــأنـهــا إراديـ ــة (،)voluntary
أي ناتجة مــن رفــض املتقدمني للعمل
ل ــأج ــور امل ـق ـتــرحــة ل ـه ــم .وق ــال ــوا إنـهــا
تعكس تفضيل العاملني هؤالء للحياة
الرغيدة من دون عمل (( )farnienteالفوا
والن ـ ــغ .)201 :وق ـ ــال ك ـي ـنــز إن نـظــريــة
سوق العمل النيو-كالسيكية هي ،بني
هـ ـ ــذه املـ ــدرسـ ــة،
ك ـ ــل م ـ ــا ح ـق ـق ـتــه
مـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــاة
األضعف واألكثر
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة.
وي ـ ـ ــرى ال ـب ــاح ـث ــون
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار امل ـ ـ ـ ــا-
ب ـ ـعـ ــد كـ ـيـ ـن ــزي أ ن
الـ ـطـ ـل ــب عـلــى
الـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــل ال
ّ
يتحدد في سوق
ً
ال ـع ـم ــل ب ـ ـنـ ــاء عـلــى
حــركــة األجـ ـ ــور ،ب ــل في
س ــوق الـسـلــع وال ـخــدمــات.
أي يـكــون محكومًا بمستوى
الـ ـطـ ـل ــب اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي.
واسـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــدوا إل ـ ـ ــى
إس ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات ك ــال ـس ـك ــي
( )Kaleckiلتبيان أن ارتفاع
األجور يرفع الطلب اإلجمالي
وأرب ـ ـ ـ ـ ــاح املـ ــؤس ـ ـسـ ــات ،وي ـش ـجــع
ه ـ ــذه األخـ ـ ـي ـ ــرة ع ـل ــى االس ـت ـث ـم ــار.
وبـلــوروا في نهاية املطاف مقاربة
تقف على طــرف نقيض مــن املقاربة
الـنـيــو-كــاسـيـكـيــة وتــربــط بــن ارت ـفــاع
األجور وارتفاع الطلب على العمل لدى
املؤسسات اإلنتاجية وارتفاع معدالت
النمو (الفوا والنغ.)209 :
وه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاك اخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاف جـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ــري آخ ـ ــر
بـ ــن امل ـق ــارب ـت ــن يـ ـتـ ـن ــاول دور هـيـكــل
املؤسسات القائم الذي يحكم مستوى
األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ،مـ ـ ــن م ـ ـثـ ــل دور الـ ـنـ ـق ــاب ــات
ووج ــود حــد أدن ــى لــأجــور ،إل ــخ .وهي
عـنــاصــر ي ـســيء وج ــوده ــا إل ــى مــرونــة
األجـ ــر ف ــي امل ـقــاربــة الـنـيــو-كــاسـيـكـيــة،
وينبغي إزالـتـهــا .أمــا فــي املـقــاربــة املــا-
بعد كينزية ،فــإن وج ــود عناصر عدم
املـ ــرونـ ــة هـ ــذه شـ ــأن ج ـي ــد ،ألنـ ــه يكبح
مقدرة املؤسسات على خفض األجور.
وهــو يمنع بذلك الطلب اإلجمالي من
االنخفاض ويتيح للمؤسسات أن تزيد
أربــاح ـهــا واسـتـثـمــاراتـهــا وتـسـهــم في
تحقيق العمالة الكاملة (الف ــوا والنــغ:
 .)211وباختصار شديد ،إن أفضل ما
تقوم بــه الــدولــة فــي املـقــاربــة الكينزية،
تشجيع نشوء النقابات ،ألن ذلك يمنع
أرب ــاب العمل مــن الـنــزول بــاألجــور إلى
مـسـتــويــات ت ـضــرب الـطـلــب اإلجـمــالــي
وتنشئ كسادًا اقتصاديًا.
ّ
لقد شكل اإلنفاق على الرواتب واألجور
ثلث اإلنفاق العام في املوازنة في لبنان
على مدى ربع القرن األخير .وفي 2017
ح ـص ــل ال ـع ــام ـل ــون ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام
على تصحيح ألجــورهــم بعد أن كان
قــد مـضــى ع ـشــرون عــامــا عـلــى إق ــرار
السلسلة .والتزمت الدولة في مؤتمر
س ـي ــدر ف ــي ن ـي ـســان  2018تخفيض
العجز في املوازنة كنسبة من الناتج
بمعدل  %1كــل سنة .لكن العجز في

املوازنة ارتفع في  .2018وأحــد أسباب
ذلـ ـ ــك ت ــوظ ـي ــف  10آالف ش ـخ ــص فــي
ال ـق ـطــاع الـ ـع ــام ،ك ـمــا سـبـقــت اإلشـ ـ ــارة،
نصفهم عـسـكــريــون ،وال ـن ـصــف اآلخــر
ِّ
مدنيون ُوظفوا في قطاع التعليم وفي
هيئة أوجيرو (تقرير .)5/23 ،وقد بات
املطلوب إجراء خفض يمثل  3أضعاف
م ــا كــانــت ال ـح ـكــومــة ق ــد ال ـتــزم ـتــه أم ــام
الدائنني األجانب.
ُّ
واتـ ـف ــق عـلــى ت ــوزي ــع ال ـخ ـفــض ،بحيث
ّ
يـ ـس ــدد املـ ــودعـ ــون ف ــي امل ـ ـصـ ــارف 500
مليون دوالر ضريبة ربح على الفوائد،
ّ
وتخفض روات ــب العاملني فــي القطاع
العام ومعاشات التقاعد والتقديمات
االج ـت ـمــاع ـيــة بـقـيـمــة م ـل ـيــار دوالر،
وتـ ـض ــاف إلـ ــى ذلـ ــك تـخـفـيـضــات
تـطــاول اإلن ـفــاق االستثماري
وال ـت ـش ـغ ـي ـلــي ب ـق ـي ـمــة 500
م ـل ـي ــون دوالر (زبـ ـي ــب،
ملحق ـ .)5/13
جلسة /5 /27
وفي
ُ
 ،2019أق ـ ـ ـ ـ ّـرت

املــوازنــة بحيث لــم يحصل اقتطاع من
الــرواتــب كما كــان مقترحًا فــي مشروع
ُ
املوازنة األول .واكتفي بتخفيض منح
التعليم للمستفيدين من القطاع العام.
وجـ ــرى ال ـتــراجــع ع ــن إج ـ ــراءات خفض
الـ ــرواتـ ــب ب ـس ـبــب غ ـض ـبــة امل ـت ـقــاعــديــن
العسكريني على وجه الخصوص الذين
هاجموا السرايا الحكومية.
ل ـكــن هـ ــذه األم ـ ــور س ـت ـعــود م ــن جــديــد
إلــى بساط البحث ّ في املــوازنــة التالية،
خصوصًا أن املتوقع ازديــاد االنكماش
االق ـت ـصــادي ال ــذي سيقلص اإليـ ــرادات
الحكومية ويزيد عجز املوازنة.
وكان البنك الدولي قد أعد تقريرين عن
مــوضــوع األج ــور فــي  2012و 2013في
مناسبة التحركات العمالية إلقرار
سـلـسـلــة ال ــرت ــب والـ ــرواتـ ــب.
وات ـ ـخـ ــذ م ــوق ـف ــا مـنــاهـضــا
بشدة لرفع روات ــب القطاع
العام (البنك الدولي2012 ،
و .)2013
وت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلــى
ّ
أن مـ ـت ــوس ــط ال ــدخ ــل
الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــري لـ ـنـ ـح ــو 80
بــامل ـئــة م ــن ال ـعــام ـلــن في
لبنان كان  639ألف ل.ل .على
ام ـت ــداد حـقـبــة م ــا بـعــد ال ـحــرب،
وف ـ ـقـ ــا السـ ـتـ ـقـ ـص ـ َ
ـاء ي ــن أج ــراهـ ـم ــا
الباحثان كسباريان عــام  2001وعــام
( 2007كسباريان 81 :2009 ،و .)86أي
ّ
املتوسط كان يساوي  425دوالر
أن هذا
شهريًا.

استهداف التقديمات في
ميداني التعليم
والصحة
وتـظـهــر تجربة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو-

أنجل بوليغان
المكسيك

[]2

ّ
ليبرالية منذ أربعة عقود أن التراجع
فــي التقديمات االجتماعية للدولة لم
ً
يكن عامًا وشامال .وقد انخرطت الدول
األوروب ـي ــة كفرنسا وأملــانـيــا وهــولـنــدا
وال ـســويــد ف ــي خـصـخـصــة املــؤسـســات
ال ـعــامــة ،األم ــر ال ــذي انـعـكــس تسريحًا
لـلـعــديــد م ــن الـعــامـلــن فـيـهــا وازدي ـ ــادًا
في معدل البطالة .لكن الــدولــة فرضت
ضرائب تصاعدية على هذه املؤسسات
التي يفترض أن تنافسيتها قد زادت،
م ـ ّـول ــت ب ـه ــا ال ـس ـي ــاس ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة.
وفرنسا كانت نموذجًا لرفض تخلي
النخبة السياسية عن دور الــدولــة في
الرعاية االجتماعية .وذلــك على األقــل
حتى عهد الرئيس الحالي إيمانويل
مـ ــاكـ ــرون .وهـ ــي ك ــان ــت تـنـفــق ف ــي آخــر
التسعينيات  %29.5من الناتج القومي
ع ـلــى ال ـس ـيــاســة االج ـت ـمــاع ـيــة (إي ـفــانــز
وســويــل .)32 :ولــم يرتفع الـتـفــاوت في
الدخل فيها على شاكلة ما حصل في
الواليات املتحدة ،بل بقيت األمور كما
كانت في .1973
ويرى الخبراء العاملون في املؤسسات
ّ
ال ــدول ـي ــة أن ن ـظ ــام ال ـت ـقــاعــد الـلـبـنــانــي
سـخــي عـلــى شــريـحــة مــن املستفيدين،
ه ــم م ــوظ ـف ــو ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام (ض ــاه ــر،
مـلـحــق رأس امل ــال ـ ـ  .)5/20ويـعـقــدون
مقارنة مــع مــن ليس لهم نـظــام تقاعد
ّ
ّ
في القطاع الخاص املنظم وغير املنظم.
ويقارنون ما يحصل عليه املتقاعد في
ّ
الـقـطــاع ال ـخــاص امل ـنــظــم ،أي تعويض
نهاية الخدمة مــن الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي ،وما يحصل عليه
املتقاعدون من القطاع العام.
وه ــم يـ ـب ـ ّـررون ن ـســف ال ـن ـظــام الـحــالــي
لـلـتـقــاعــد بــالـعـمــل ع ـلــى تــوس ـي ـعــه ،أي
إحــال بديل له يشمل  %90من القوى
العاملة .لكنهم يذكرون في الوقت عينه
أن ثمة مـشــروع قــانــون فــي هــذا اإلطــار
ّ
م ـعـ ُـطــل وم ـج ـ ّـمــد ف ــي مـجـلــس ال ـن ــواب.
أي نــزيــل مــا هــو مــوجــود مــن دون أيــة
ض ـمــانــة ب ــإم ـك ــان إح ـ ــال ن ـظ ــام أفـضــل
ّ
محله .يدخل هذا في إطار ما دأبت عليه
املؤسسات الدولية منذ أربعة عقود في
عالقتها مع البلدان النامية ،أي تفكيك
مــؤسـســات دول ــة الــرعــايــة واحـ ــدة بعد
أخرى َ كلما سنحت الفرصة لذلك.
وه ـ ــدف تـقـلـيــص ت ـقــدي ـمــات ص ـنــدوق
تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية إلى
إلغاء أي امتياز يتمتع به هؤالء مقارنة
ب ــأس ــات ــذة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي ال ـخ ــاص.
وتناول النقاش على وجه الخصوص
م ـس ــاه ـم ــة ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ف ـ ــي األق ـ ـسـ ــاط
املــدرسـيــة .وهــي تشكل نسبة فقط من
م ـج ـمــوع م ــا يـ ـس ــدده األه ـ ــل كــأق ـســاط.
وهـ ــي بـ ــدت ل ـل ـب ـعــض ع ــال ـي ــة .وتـسـهــم
الدولة بهذه الطريقة في تأكيد حضور
امل ــؤس ـس ــات الـتـعـلـيـمـيــة ذات ال ـج ــودة
ال ـن ـس ـب ـيــة .وه ـ ــذا أحـ ــد ع ـنــاصــر ت ـنـ ّـوع
الـنـظــام التعليمي اللبناني .وهــو أمر
تنص عليه امل ــادة ( )10مــن الــدسـتــور.
وانسحاب الدولة من الدعم الذي توفره
للتعليم سيسهم فــي تــراجــع أوض ــاع
مؤسساته وزوال أحد أسباب ّ
تميزه.
وخ ـ ــاض ال ـب ـعــض ح ــرب ــا شـ ـع ــواء ضد
الجامعة اللبنانية ،كــان الـهــدف منها
إح ـ ـ ـ ــال ص ـ ـ ـ ــورة س ـل ـب ـي ــة عـ ـنـ ـه ــا ل ــدى
األس ـ ــات ـ ــذة أن ـف ـس ـهــم والـ ـ ـط ـ ــاب .وذل ــك
خدمة للمؤسسات الجامعية األهلية
والـ ـخ ــاص ــة الـ ـت ــي ت ـن ـش ــأ وتـ ــرغـ ــب فــي

وضــع اليد على حصة أكبر مــن طالب
الجامعة اللبنانية.

الخفض المحدود للموازنة
التشغيلية للدولة
وق ـ ــد أش ـ ـ ــارت األب ـ ـحـ ــاث ال ـن ـظ ــري ــة إل ــى
ن ــوع ــن م ــن االس ـت ـقــال ـيــة لـ ــدى ال ــدول ــة
واإلدارة العامة .تعني األولى قدرة هذه
األخيرة على اعتماد مشاريع تتناقض
م ــع م ـصــالــح ال ـق ــوى ال ـن ــاف ــذة .وتـعـنــي
الثانية عدم ّ
تعرضها ألية محاسبة من
قبل املجتمع .وقــد وصــف بيتر إيفانز
هذا النوع الثاني في معرض توصيفه
ل ـل ــدول ــة ال ـن ـ ّـه ــاب ــة ()predatory state
ً
(إيفانز .)1992 ،وكان مذهال أن يحاول
وزير بقرار منه نقل ملكية قطاع بأكمله
إلــى القطاع الخاص .وهــو األهــم لجهة
املداخيل التي يوفرها للخزينة.
وي ـس ـت ـخــدم ال ـب ــاح ـث ــون اسـ ــم «اإلدارة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة املـ ـحـ ـتـ ـل ــة م ـ ــن ال ـ ـل ـ ـصـ ــوص»

( )kleptopatrimonialحــن تصبح كل
خدمات اإلدارة العامة معروضة للبيع.
ُ
وت ـن ـش ــر ال ـص ـح ــف وق ــائ ــع ال تـحـصــى
ع ــن اس ـت ـخ ــدام امل ــوظ ـف ــن الـحـكــومـيــن
مواقعهم للحصول على مداخيل غير
قــانــون ـيــة .وه ــو م ــا أثـبـتـتــه املــاح ـقــات
األخ ـيــرة فــي التربية والـقـضــاء واألمــن
الداخلي واالتصاالت وغير ذلك.
وقـ ـ ــد فـ ـض ــح الـ ـنـ ـق ــاش حـ ـ ــول املـ ــوازنـ ــة
وقائع تناولت الهدر في استخدام املال
ال ـع ــام ك ــان لـهــا وق ــع مـشــابــه لفضائح
ويـكـيـلـيـكــس .وأظ ـه ــر م ـش ــروع مــوازنــة
 2019أن ــه ُرصـ ــد ف ــي إحـ ــدى ال ـ ــوزارات
نحو  20مليون دوالر لـلــوازم املكتبية
وال ـقــرطــاس ـيــة وال ـ ـلـ ــوازم املـتـخـ ّـصـصــة
و 28م ـل ـي ــون ل ــإع ــان ــات و 4مــايــن
ل ــأعـ ـي ــاد وال ـت ـم ـث ـي ــل ون ـ ـحـ ــو خـمـســة
م ــاي ــن ك ـم ـكــافــآت و 22م ـل ـيــون دوالر
كتقديمات زواج ووالدة ووفــاةُ .
ورصد
أخيرًا  250مليون دوالر كنفقات طارئة

واستثنائية (مقابلة .)5/23 ،وأظهرت
الـتـحـقـيـقــات الـصـحــافـيــة أن مـســؤولــي
وزارة االت ـ ـصـ ــاالت أن ـف ـق ــوا خـ ــال عــام
واحـ ــد  661مـلـيــون دوالر ّكـمـصــاريــف
تشغيلية واسـتـثـمــاريــة مــثـلــت %42.5
مـ ــن اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات امل ـح ـ ّـص ـل ــة (الـ ـف ــرزل ــي،

األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار .)5/17-ول ــم ي ـق ـتــرح بــرنــامــج
التقشف الحكومي تخفيضات كبيرة
على املــوازنــة التشغيلية للدولة .وهي
ّ
تمثل م ــزراب الــذهــب ملــن يحتكرون من
امل ـحــاس ـيــب ع ـق ــود ش ـ ــراء ال ـت ـج ـه ـيــزات
لإلدارات الحكومية.

اإلنفاق العام االستثماري

ارتفاع األجور يرفع
الطلب اإلجمالي ّوأرباح
ّ
المؤسسات ويشجعها
على اإلستثمار

ول ــم تـخـ ّـصــص الــدولــة لتجهيز البنى
،2017-1992
التحتية على مدى حقبة ّ
ســوى  14.8مليار دوالر مثلت %6.8
مـ ــن م ـج ـم ــوع اإلنـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـعـ ــام ال ـب ــال ــغ
 216مـلـيــار دوالر عـلــى م ــدى رب ــع قــرن
(زب ـ ـيـ ــب ،م ـل ـحــق رأس املـ ـ ـ ـ ـ ــال.)12/24-
وجـ ّـســد التمويل الـخــارجــي نحو ثلث
هـ ــذا امل ـب ـل ــغ ،أي  5.7م ـل ـي ــارات دوالر.
واس ـت ــأث ــرت ال ـط ــرق ــات ب ــرب ــع اإلن ـف ــاق،
وتـلـتـهــا م ـشــاريــع ال ـن ـفــايــات الـصـلـبــة،
ّ
التي تــوزعــت بني مطامر وردم للبحر
وعقود سوكلني .وجاءت الكهرباء في

املرتبة الثالثة ومياه الشرب والري في
املــرتـبــة الــراب ـعــة ،ومــرافــق التعليم في
ّ
املرتبة الخامسة .وت ــوزع الباقي على
م ـش ــاري ــع الـ ـص ــرف ال ـص ـح ــي وم ــراف ــق
الصحة وترتيب األراضي .وقد جعلت
ضآلة هذا النوع من االستثمار وسوء
ت ــوزي ـع ــه وت ـج ـي ـيــره ل ـخــدمــة املـصــالــح
ال ـخ ــاص ــة ل ـب ـنــان ب ـل ـدًا م ـن ـكــوبــا لجهة
تراكم األزمات وانفجارها في مجاالت
الـكـهــربــاء وال ـصــرف الصحي وتــراجــع
الطرقات.
نوعية ّ
وإذا ق ــارن ــا م ــا ح ـصــل ف ــي ل ـب ـنــان بما
ه ــو حــاصــل ف ــي أوروبـ ـ ــا ع ـلــى صعيد
االس ـت ـث ـم ــارات ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي الـبـنــى
الـتـحـتـيــة ،فـقــد نـجــد أوج ــه شـبــه خــال
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوات األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة .وق ـ ـ ـ ــد ج ـع ـلــت
ب ــرام ــج ال ـت ـق ـش ــف امل ـع ـت ـم ــدة ف ــي دول
جـنــوب أوروب ــا هــذا اإلن ـفــاق ينخفض
بـنـسـبــة  %89فـيـهــا بــن  2009و2014
(سيكاريسيا وآخرون.)300 :2018 ،

من أجل موازنة استثمارية للدولة
من دون تغيير أداء الدولة االستثماري ورفع مستوى إنفاقها االستثماري،
ال يمكن خلق نمو اقتصادي ينقذ لبنان من الكساد الذي سيتفاقم على
مدى السنوات املقبلة.
لقد أعطى الباحث الكندي الكبير ماريو سيكاريسيا سببني للضعف
الــذي ّ
عبرت عنه «كينزية ما بعد الـحــرب» أمــام هجمة النيوكالسيكيني،
خصوصًا فــريــدمــان ولــوكــاش خــال السبعينيات .فهي عكست األخــذ
بالنموذج اإلسكندنافي في تدخل الدولة واإلنفاق العام لتأمني االستخدام
الكامل للقوى العاملة .وكان غونار ميردال قد اقترح في مطلع الثالثينيات
أن يرتفع اإلنفاق العام في املدى القصير عندما يكون هناك انحسار في
الظرف االقتصادي ( )Business Cycleوينخفض في مرحلة االنطالق.
وذلك بحيث يتعادل االثنان وال يبقى شيء من اإلنفاق العام املتراكم في
املــدى الطويل (سيكاريسيا .)69 :1995 ،وهــو مــا اعتمدته دول أوروبــا
الغربية بعد الحرب العاملية الثانية.
والسبب الثاني أن «كينزية مــا بعد الـحــرب» أغفلت التمييز بــن اإلنفاق
االستثماري الحكومي واإلنفاق االستهالكي الحكومي ،وبحيث انطوت
التجربة على إعطاء األولوية للثاني على حساب األول (سيكاريسيا.)45 :
حول
ويمكن استخالص
مقترحني لكينز باالستناد إلى كتاباته وسجاالته ّ
ّ
«تأميم االستثمار» ،أي تولي الدولة ثلثي إلى ثالثة أرباع االستثمار الكلي.
وقد تناول مقترحه األول إنشاء «مجلس وطني لالستثمار» (National
 )Investment Boardيؤمن التمويل الطويل األجل للمشروعات التي من
شأنها زيادة رأس املال الثابت في االقتصاد الوطني (سيكاريسيا-48 :
 .)49ويتيح من جهة أخرى للدولة أن تستخدم املبالغ التي يضع «أصحاب
الريوع املالية» أيديهم عليها وتضعها في خدمة االقتصاد الوطني.
واملـقـتــرح الكينزي الـثــانــي ال ــذي أغفلته «كينزية مــا بعد ال ـحــرب» تناول
إعداد موازنة سنوية لالستثمار تكون منفصلة عن موازنة الدولة العادية
ّ
مخصصة لتطوير البنى التحتية وإلنتاج
لإلنفاق الـجــاري .وهــي تكون
السلع الترسملية (( )capital goodsسيكاريسيا.)49 :
عكست العمل بمفهوم «تأميم االستثمار» هي
والتجربة الوحيدة التي ّ
التجربة اآلسيوية .ولم تتول الدولة االستثمار مباشرة في هذه التجربة،
بل عهدت به إلى القطاع الخاص تحت إشرافها وبتوجيه منها .وعكست
التجربة بالتالي «تأميم مخاطر االستثمار» ( .)risk socializationووفرت
ً
ّ
الدولة تمويال مصرفيًا للتحويل الصناعي الجاري ،ووفرت أيضًا حوافز
للقطاع الخاص اتخذت شكلي الحماية والدعم لتحقيق هذا التحويل.
وينبغي أن تنطوي املوازنة االستثمارية للدولة على شقني:

البنى التحتية
يتناول الشق األول اإلنفاق على البنى التحتية .واملقصود بذلك )1 :إنشاء
ُ
شبكة طرقات حديثة ومتطورة تخرج لبنان مرة واحــدة وإلــى األبــد من

ّ
تخلفه التاريخي على هذا الصعيد؛  )2دراسة إمكان إنشاء شبكة سكك
ّ
متطورة هــي األخ ــرى؛  )3وضــع برنامج استصالح لألراضي
حديدية
ينشئ حيازات زراعية قابلة للحياة على مستوى ريف لبنان من أقصاه
إلى أقصاه؛  )4إنشاء مناطق صناعية تنتشر على مدى األرض اللبنانية،
ّ
املتطورة .ويمكن
وفي الريف قبل الساحل ،الستقبال األنشطة الصناعية
النظر في إمكان بيع ثــروة لبنان من النفط والغاز منذ اآلن لتمويل هذا
البرنامج.
وتتيح هذه األمــور مجتمعة استعادة ريف لبنان كمنطقة سكن وحياة
ألهله بعد أن دأبت دولة االستقالل املجرمة على تهجير أهله منه .وتقع
هذه املقاربة إلعادة تنظيم املجال الوطني على طرف نقيض من املقاربات
ُ
ّ
اعتمدت منذ االنتداب وحصرت ّ
بالتجمعات السكنية املدينية،
همها
التي
وال سـيـمــا ب ـي ــروت .وك ــان آخــرهــا امل ـش ــروع ال ــذي طـلـبــه مـجـلــس اإلنـمــاء
ُّ
واإلعمار ونفذ بإسهام فرنسي وصدر عام ( 2004الجمهورية اللبنانية،
 .)2004وهو ال يقول حرفًا واحدًا عن مناطق لبنان بني 500م و 1500م
فوق سطح البحر .أي أنه يتجاهل األرض التي حضنت أهل لبنان ،وكانت
اإلطار املادي لحياتهم منذ العهد األموي على أقل تقدير.

التحويل الصناعي
أما الشق الثاني فيتناول تطبيق سياسة تحويل صناعي تهدف إلى بناء
قطاع إنتاج سلع ترسملية أو ماكينات ( )capital goodsعلى شاكلة ما
فعلت كوريا الجنوبية وتايوان ،وما يحصل منذ ثالثة عقود في إيران.
وينبغي أن تتولى الدولة هذه املهمة في لبنان تطبيقًا لشعار «املستثمر
ّ
تشجع الدولة املؤسسات على
األول» .ويفترض التحويل الصناعي أن
اكتساب املـقــدرة التكنولوجية ( )technological learningبغية إنتاج
السلع التكنولوجية أو الترسملية .ويتطلب ذلــك أن تعطي املستثمرين
الحوافز الالزمة لذلك ،وأن ّ
تتحمل معهم مخاطر االستثمار .وقد حصل
ذلك في إيــران حني ضمنت الدولة للمنتجني في قطاع السيارات املدنية
َ
ّ
بمجر ّد استيفائه شروط الجودة املطلوبة.
املنتج
شراء ّ
وألن تـحــقــق «الـتـعــلــم الـتـكـنــولــوجــي» ،بمعنى ال ـقــدرة عـلــى إن ـتــاج السلع
التكنولوجية ،ال يمكن أن يتم في شــروط من حرية التبادل ،فال بد ّ من
اعتماد سياسة حمائية ملصلحة القطاعات املعنية بتحقيق هذا «التعلم».
وقد وضعت الحكومة رسمًا جمركيًا يساوي  %2على مختلف الواردات
فــي مــوازنــة  .2019وشـتــان مــا بــن هــذا الــرقــم املضحك وبــن السياسة
الـتـجــاريــة الـهــادفــة الـتــي اعتمدتها إي ــران وجعلتها تــرفــع الــرســوم على
استيراد السيارات إلى  %120في مطلع التسعينيات (داغر .)2016 ،وهو
ما أتاح لها بناء قطاع السيارات املدنية في ظل الحماية الجمركية.
ويقتضي ّوجود مشروع تحويل صناعي أن تكون هناك إدارة حكومية
مؤهلة تتعلم باملمارسة كيفية تطبيق سياسة التحويل هذه .وقد استخدم

ّ
الـعــامــة الكبير هـنــري بــريـتــون شـعــار «تـعــلــم ال ــدول ــة» (Government
 )learningشرطًا لكي تؤدي هذه األخيرة هذا الدور .وجعل هذا الشعار
نقيضًا لشعار «دولة الحد األدنى» الذي اعتمدته املؤسسات الدولية وأدى
إلى تدمير دولة العالم الثالث وتدمير قدرتها على الفعل .وهذا يعني أنه
ينبغي الخوض في موضوع اإلصالح اإلداري على نحو مخالف جذريًا
ملا هو حاصل اآلن.
وكــان بازينتي قد عــزا السقف املوضوع إلــى عجز املــوازنــة ،أي  %3من
الناتج ،وإلــى الدين الـعــام ،أي  %60من الناتج ،في معاهدة ماستريتش
ً
إلــى ما كــان معموال به في أملانيا وفرنسا آن ــذاك ،كما سبقت اإلشــارة.
لكن الباحث الكبير أالن بارغيز َنسب اعتماد هــذه القاعدة إلــى الثقافة
السياسية املحافظة الـتــي حملها أصـحــاب مـشــروع الــوحــدة األوروب ـيــة،
وال سيما الفرنسيون ،أي الرئيس األسبق ميتران واملثقفون املحيطون
به .وقد انتمى هؤالء إلى مدرسة ليون فالراس-فرنسوا ّ
بيرو املحافظة.
ّ
وبيرو كان تلميذًا للودفيغ فون ميزس ،أحد أقطاب املدرسة النمساوية
املعادية جذريًا لدور الدولة في االقتصاد .وكان خالل الحرب من أنصار
حكومة فيشي .وهو كان شديد العداء لكينز وفكره .ومنه أخذ الرئيس
الفرنسي عداءه للكينزية ،كما لفكرة عجز املوازنة (بارغيز.)4 :2016 ،
وقد انطوى تطبيق «شرعة االستقرار والنمو» املوقعة من دول االتحاد
األوروب ـ ــي فــي أم ـس ـتــردام ع ِّــام  ،1997عـلــى ت ـشـ ّـدد أكـبــر فــي التطبيق
خالل السنوات األخيرةُ .ووق َعت اتفاقيات جديدة بني الــدول األوروبية
في  2011و 2012و 2013تنطوي على ّ
تشدد أكبر في ضبط اإلنفاق
ّ
التشدد أن الناتج الوطني في هذه البلدان
العام .وكانت نتيجة كل هذا
لم يستعد عام  2015املستوى الــذي كان عليه قبل أزمــة  2008املالية
باالعتبار للمناخ
الكبرى (سيكاريسيا وآخــرون .)297 :وينبغي أخذًا
ّ
الفكري الذي يهيمن على بيروقراطية االتحاد األوروبي ،توقع شراسة
ّ
أكبر من قبل بيروقراطيي االتحاد في إنفاذ برنامج التقشف الحكومي
في لبنان.
ّ
وفي شريط ّ
مسرب يعنف أحد مرتزقة املؤسسات الدولية اللبنانيني في
ّ
ويتعود مرتزقة املؤسسات الدولية إلحاق األذى
مناسبة مؤتمر سيدر.
بالدول والشعوب بالسياسات التي يفرضونها من دون تبكيت ضمير.
ويتدربون على ذلك كما ّ
ّ
يتدرب عناصر املخابرات على تعذيب املعتقلني.
ّ
والشخص املذكور موظف في مؤسسة تنفذ في نهاية املطاف ما تريده
الواليات املتحدة .وأهم ما تريده هذه األخيرة الحفاظ على الدول النامية
الفاشلة ونخبها التابعة.
وعلى اللبنانيني أن يختاروا بني مقاربة االتحاد األوروبــي في التقشف
الحكومي والتعويل على املساعدات الخارجية ،وبني املقاربة الراديكالية
املعروضة أعاله .وهي ترجمة لبنانية للمقاربة الكينزية في ميدان اإلنفاق
العام االستثماري.
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