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مُقّدمة
الحصــول  وســبل  وحجمــه  التمويــل  الحديــث عــن  َيطَغــى 
التــي يعانيهــا  الدائــر عــن األزمــات  العــام  النقــاش  عليــه علــى 
وَيْطمُــس  معهــا،  التعامــل  وكيفّيــة  وتداعياتهــا  لبنــان 
يأتــي  الحــال.  التــي أوصلــت إلــى هــذه  النقــاش فــي األســباب 
الهــدف بذاتــه، ال وســيلة لتنفيــذ  التمويــل كأّنــه  التركيــز علــى 
الرئيــس  أّن الهــدف  ى والخطــط والمشــاريع، ال ســّيما  الــرؤ
األجنبيــة  بالعمــات  جديــدة  تدّفقــات  اســتجاب  هــو  منــه 
ى ضمــن الترتيــب  ُيمكــن اســتخدامها لخدمــة مصالــح األقــو

السياســي. والنظــام  ي  االقتصــاد والنمــوذج  االجتماعــي 
هــذا  يشــهده  مــا  أمــام  ســّيما  ال  مُجحفــًا،  األمــر  يبــدو  قــد 
نتيجــة  هــو  فعــًا  يحصــل  مــا  أّن  إاّل   ،

ٍ
مــآس مــن  المجتمــع 

ت علــى مــدار ثاثــة عقــود خلــت، 
ِ
اُتخــذ وقــرارات  سياســات 

 – والســلطة  بالمــال  تتحّكــم  طبقــة  منهــا  وانتفعــت 
ــن  ــؤولّياتها ع ــوم مس الي ــى  ــل حّت ــم تتحمّ ــا – ل ــن به ومُرتبطي
أثمــان االنهيــار علــى غالبيــة شــرائح  زالــت ترمــي  األزمــة، ومــا 
ي التفاعــل مــع النتائــج الماثلــة لالنهيــار  المجتمــع. يجــر
ي  لتفــاد إليهــا  أوصلــت  التــي  األســباب  عــن  بمعــزل 
ــة  انتقالي ــة  ــم مرحل ــي خض ــك ف ي ذل ــر ــّددًا. يج ــا مُج حصوله
السياســي لفتــرة مــا  االقتصــاد  آلّيــات عمــل  تلــت تعّطــل 
الحــرب، وتســبق تشــّكل اقتصــاد سياســي يخــدم كتلــة  بعــد 
النظــام الســابق.  ى قــد تســتمّر مــن  مصالــح جديــدة وأخــر
الحديــث شــواهد علــى ذلــك. هــذا مــا  اللبنانــي  التاريــخ  فــي 
ــاد  ــي اقتص

ِ
ن

ُ
ب ــث  ــرب، بحي الح ــد  ــار بع ــرة اإلعم ــي فت ــل ف حص

الحــرب  سياســي يخــدم كتلــة مصالــح جديــدة نشــأت بحكــم 
ى موجــودة منــذ مــا قبلهــا مــن دون معالجــة أســباب  وأخــر

اســتمّرت 15 ســنة. بحــرب داميــة  النظــام  ــر 
ّ

تفج

أحــد  عليهــا  يرســو  قــد  التــي  والنمــاذج  التمويــل  ُيعــدُّ 
النظــام  إفــاس  أّن  إاّل  المصالــح،  هــذه  بنــاء  أشــكال 
ي وتنامــي المديونيــة، هي  المصرفــي واالنكمــاش االقتصــاد
مــن العوامــل الطــاردة لاســتثمار، ال ســّيما فــي ظــّل تمّنــع 
اتخــاذ قــرارات  بالمــال والســلطة عــن  المُتحّكمــة  الطبقــة 
مصالحهــا  تفكيــك  يتطّلــب  معظمهــا  ألّن  لمعالجتهــا، 
ى ضمــن ميــزان  المُتشــّكلة منــذ عقــود، وألّنهــا ال تــزال األقــو
ــد  النق ــدوق  ــع صن ــاوض م التف ي  ــر ــك، يج ــم لذل القائ ى  ــو الق
أقفــال  ومُفتــاح  واألخيــر  األوحــد  المــاذ  باعتبــاره  الدولــي، 
اتفــاق علــى  التوّصــل إلــى  ى، ال ســّيما أن  مصــادر تمويــل أخــر
تنفيــذ  مــع  ي  بالتــواز يســير  الصنــدوق  مــع  ديــون  برنامــج 
البلــد المَديــن سلســلة إجــراءات، يخشــى مــن هــم فــي موقع 
القــرار اتخاذهــا خوفــًا مــن خســارة شــعبّيتهم ومصالحهــم، 

وراء  التلّطــي  إليهــا  اضطرارهــم  حــال  فــي  ويفّضلــون 
إعــادة  يتطّلــب  أبرزهــا  أن  خصوصــًا  لفرضهــا،  الصنــدوق 
ــرض  ــية، وف ــة السياس الزبائني ــّزان  ــام خ الع ــاع  ــة القط هيكل
المجتمــع  شــرائح  علــى  إضافيــة  رســوم  ورفــع  ضرائــب 
كافــة، وخصخصــة األصــول والمــوارد العامّــة، بمــا يســمح 
بتحقيــق فوائــض مالّيــة فــي الموازنــة العامّــة، وبالتالــي دفــع 
أو مــا  المُترتبــة عليــه،  ْيــن الجديــد والفوائــد  الدَّ مســتحّقات 
العوامــل  أحــد  ُيعــد  ي  الــذ ْيــن،  الدَّ باســتدامة  ُيعــرف تقنيــًا 
المســتثمرين. مــع  ، لجــذب 

ٍ
أنــه غيــر كاف ولــو  المُطمئنــة، 

النقــد،  التفــاوض مــع صنــدوق  أن  يؤكِّــد  يوجــد مــا  ذلــك، ال 
توقيــع  إلــى  أساســًا  يصــل  قــد  ســلبّياته،  مــن  الرغــم  علــى 

اتفــاق.

للتعامــل  خّطتهــا  الحكومــة  ترفــق  الســياق،  هــذا  فــي 
بــة  مُجّر عــّدة  تمويــل  بنمــاذج  المالــي  النظــام  إفــاس  مــع 
مثــل  اليــوم  حتــى  ماثلــة  نتائجهــا  تــزال  وال  ومُســتهلكة 
إلــى  تهــدف  نمــاذج  أو  الخــاص،  القطــاع  مــع  الشــراكة 
االســتياء علــى مــا تبقــى مــن مــوارد عامّــة وتجريــد المجتمــع 
ــات  ــاد بالعم الب ــي  ــن احتياط ــزء م ــتخدام ج ــل اس ــا مث منه
مختلفــة  مشــاريع  المودعيــن  مــن  جــزء  لتمليــك  األجنبيــة 
الدولــة  أو إنشــاء صنــدوق مــن أصــول  أبرزهــا فــي الكهربــاء، 
اســتخدام  عــن  فضــًا  ْيــن،  الدَّ لدفــع  عائداتــه  تســتخدم 
مــا تســييله عنــد الحاجــة للعــودة إلــى نظــام تثبيت 

ّ
الذهــب ورب

النمــاذج بوصفهــا مصــادر  ســعر الصــرف. ُتطــرح كّل هــذه 
بمعــزل  األزمــات،  لــكّل  ســحريًا  وحــّاً  للنهــوض،  موعــودة 
ي  الــذ الهــدف  الكامنــة خلفهــا.  والمصالــح  عــن مخاطرهــا 
ي العمــل مــن أجلــه هــو اســتجاب تدّفقــات بالعمــات  يجــر
بركيزتيــن  ربطــًا  النظــام،  مُحــّركات  لتشــغيل  األجنبّيــة 
الماضــي؛  القــرن  أربعينيــات  منــذ  قائمتيــن  أساســيتين 
ــي  ــا ف ــم دوره ــة وتحجي الدول ــرد  ــى بط ــزة األول ــي الركي تقض
علــى  الثانيــة  الركيــزة  تقــوم  فيمــا  وتقليصــه،  االقتصــاد 
البضائــع  المــال وتدّفقــات  ي قيــد علــى حركــة رأس  إلغــاء أ

الحــدود.   عبــر  واألفــراد 

العامّــة فــي  السياســات  الركيزتــان دســتور  شــّكلت هاتــان 
ي نشــأت حولــه مصالــح عــّدة، اندثــر بعضهــا  الــذ البــاد،  هــذه 
ــي  ــه ف ــر، لكّن أكث ــّذر  ــر وتج ــا اآلخ ــتمّر بعضه ــت واس الوق ــع  م
ــن  ــع م ــرائح المجتم ــة ش ــد غالبي ــي تجري ــح ف ــاالت نج الح كّل 
وأعــاد  المصالــح،  هــذه  لخدمــة  وجّنــده  ومــوارده،  ثرواتــه 
البــؤس نفســها، وآخرهــا مــا نشــهده راهنــًا بعــد  إنتــاج أوجــه 
آلّيــات عمــل نمــوذج مــا بعــد الحــرب فــي أواخــر العــام  تعّطــل 
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عــن  بمعــزل  الربحّيــة  عــن  التمويــل  يبحــث  عــادة، 
كالســيكّية  بأطــر  ســواء  تحّققهــا،  وآلّيــات  مصادرهــا 
فائــض  مــن  األكبــر  الحّصــة  علــى  االســتحواذ  مثــل 
بالعنــف  أو حّتــى  والتجريــد،  بالنهــب  أم  اإلنتــاج،  قيمــة 
باســتخدامه. متــى توافــرت شــروط تحقيــق  التهديــد  أو 
التمويــل مُتاحــًا ومحميــًا بقــرارات سياســية.  األربــاح، يصبــح 
بــل وســيلة لتحقيــق أهــداف. يكمــن  فالتمويــل ليــس هدفــًا 
بمــا  نريــد،  اقتصــاد  ي  وأ دولــة  ي  أ تحديــد  فــي  األســاس 
ى وتحديــد  القــو ي عليــه األمــر مــن تغييــر فــي موازيــن  ينطــو

خدمتهــا. المُفتــرض  المصالــح 

ــاول  يتن ــن،  ــى جزءي ــة إل الورق ــذه  ــم ه ــوف تنقس ــا، س ــن هن م
البــاد فــي  السياســي لهــذه  االقتصــاد  األول منهــا  الجــزء 
وتحريــر حركــة  الدولــة  بركيزتــي طــرد  ربطــًا  مراحــل مختلفــة 
وأطــر  االســتقال،  منــذ  القائمتيــن  والتجــارة  الرســاميل 
وتداعيــات  ونتائجــه  السياســي  االقتصــاد  هــذا  تشــّكل 
انهيــاره، فيمــا يتنــاول الجزء الثانــي نماذج التمويــل والموارد 
ى  آليــة لتحقيــق أهــداف ورؤ التــي قــد تكــون مُتاحــة بوصفهــا 
تعيــد بنــاء اقتصــاد فــي خدمة المجتمــع، بداًل من االســتمرار 
فــي تكييــف المجتمــع لخدمــة اقتصــاد مُصمّــم لخدمــة "قّلــة 
بــل  وال تقنيــة،  المهمّــة ليســت نظريــة  ســعيدة". هــذه 
ى  هــي فــي صلــب الصــراع السياســي لقلب موازيــن القو
وال  عــل لفاعلــه 

ِ
الف وفــرض خيــارات سياســية ال تتــرك 

ي نريد  األمــر لمجــراه، بــل تعيــد تحديــد شــكل الدولــة الــذ
واقتصادهــا وتعمــل علــى بنائهمــا.

القسم األول
نيوليبرالــي  أنــه  لبنــان  فــي  السياســي  االقتصــاد  يوصــف 
النيوليبرالــي نفســه  الفكــر  بــروز  ي منــذ مــا قبــل  بالفطــرة، أ
ــتقال  ــان االس ــذ إع ــي. فمن ــرن الماض الق ــبعينيات  ــي س ف
الركيزتيــن  علــى  اللبنانيــة  الدولــة  حافظــت  اليــوم،  حّتــى 
ــة  ــى حرك ــود عل القي ــاء  ــا إلغ ــة وهم ــيتين للنيوليبرالي األساس
التجــارة،  يــة  وحّر الحــدود  عبــر  األفــراد  وتدّفــق  المــال  رأس 
خــال  مــن  وتحجيمــه  ي  االقتصــاد الدولــة  دور  وتقليــص 

 .1 التقّشــف

ى  أقّلــه علــى مــد الحديــث،  اللبنانــي  التاريــخ  أن  ال شــّك فــي 
ــّكل  ــات تش ــى عام ي عل ــو ــة، ينط ــة الماضي الثماني ــود  العق
ضمــن  فــًا  مُصنَّ تجعلــه  االقتصاديــة2  الليبراليــة  مــن  نــوع 
االقتصاديــة تســودها  أن البنيــة  الســوق، إاّل  اقتصــادات 
أيضــًا ممارســات احتكاريــة يقبــض عليهــا زعمــاء أحــزاب 
أعمــال  ورجــال  وتقليديــة  إقطاعيــة  وعائــات  وطوائــف 
ي  بالتــواز االقتصاديــة  المصالــح  يتقاســمون  وشــركات، 
مجمــل  علــى  ويســتحوذون  السياســي،  النفــوذ  مــع 
والمــوارد  االقتصاديــة  والقطاعــات  السياســية  المراكــز 
وحمايــة  ويســتغلونها لمراكمــة ثرواتهــم  للبــاد،  الماليــة 
االقتصــاد  فــي  الدولــة  دور  كان  حيــن،  فــي  مصالحهــم. 
الخدمــات  لتقديــم  متدّخــل  وغيــر  دائــم  بشــكل  محــدودًا 
المســاواة  انعــدام  مــن  والحــّد  المناطــق  وإنمــاء  العامّــة 
التــي  الرغــم مــن بعــض المحــاوالت  وحمايــة المجتمــع، علــى 

الشــهابية. الفتــرة  مّيــزت 

القطــاع  فــي  كبيــرًا  تطــّورًا  الحــرب  قبــل  البــاد  شــهدت 
"إزدهــار"  أن  إاّل  والتجــارة،  المصــارف  ســّيما  وال  الخدمــي، 
خــدم  مــا  بقــدر  اللبنانــي  المجتمــع  يخــدم  لــم  الفتــرة،  تلــك 
محّليــة،  قّلــة  ى  لــد الثــروة  وتراكــم  األجنبــي  المــال  رأس 
بيــن الطبقــات  الدخــل  وســاهم بتجذيــر تفاوتــات فــي توزيــع 
ي  الــذ الوطنــي  اإلحصــاء  وفــق  والمناطــق.  االجتماعيــة 
ــت  ــد، كان ــة إيرف ــداد دراس ــار إع ــي إط ــام 1960 ف الع ــي  ي ف ــر أج
مــن   32% علــى  تســتحوذ  الســّكان  مــن  األغنــى   4% نســبة 
الدخــل الوطنــي، فيمــا يتقاســم %50 مــن الســكان  مجمــل 
الحالــة مــن  الناتــج3. تفاقمــت هــذه  األفقــر %18 مــن مجمــل 
الحــرب،  انتهــاء  بعــد  المســاواة تدّرجيــًا، خصوصــًا  انعــدام 
ل أعلــى 

ّ
التــي تســج الــدول  حتــى أصبــح لبنــان مُصّنفــًا ضمــن 

الدخــل وانعــدام المســاواة فــي العالــم4،  مســتويات تفــاوت 
يســتحوذون حاليــًا علــى %55 مــن  الســّكان  وبــات %10 مــن 
ربــع هــذا  الدخــل و%1 األكثــر ثــراًء يســتحوذون وحدهــم علــى 

الدخــل.5
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تجربة السنوات الثالثين األولى

بمرحلــة  البــاد  مــّرت   ،1943 العــام  فــي  االســتقال  بعــد 
بتجذيــر  اّتســمت  الخمســينّيات،  بدايــة  حتــى  امتــّدت 
التجاريــة الموروثــة منــذ فترتــي العهــد  مصالــح االحتــكارات 
اإلقطاعّيــات،  ومصالــح  الفرنســي،  واالنتــداب  العثمانــي 
تقريــر  يرســم  األولــى.  بالرئاســات  المُحيطــة  والحظــوة 
لهــؤالء  خارطــة  بيــروت  فــي  األميركيــة  البعثــة  عــن  صــادر 
ارتبطــت أقواهــا  النفــوذ  ويضعهــم ضمــن ثــاث دوائــر مــن 
القرابــة  ي عبــر صــات  الخــور بشــارة  الجمهوريــة  برئيــس 
الميزانيــة  مــن   40% بنحــو   1948 العــام  فــي  ثروتهــا  رت  وُقــدِّ
القطــاع  ازدهــار  بــدأ  الخمســينيات،  بدايــة  منــذ  العامّــة6. 
وانتقــال  فلســطين  احتــال  بعــد  وتحديــدًا  المصرفــي، 
بيــروت،  حركــة الشــحن والترانزيــت مــن مرفــأ حيفــا إلــى مرفــأ 
ــزء  ــاج ج اندم ــمّ  ــن ث ــي، وم ــج العرب الخلي ــي  ــط ف النف ــور  وظه
والصناعيــة مــن مصــر  والماليــة  التجاريــة  البرجوازيــة  مــن 
اللبنانيــة بعــد تنامــي موجــات  بالبرجوازيــة  والعــراق وســوريا 
البلــدان مُلتحقــة  الزراعيــة فــي تلــك  واإلصاحــات  التأميــم 
بالنتيجــة، تدّفقــت  بالبرجوازيتيــن األرمنيــة والفلســطينية7. 
الودائــع  حجــم  ارتفــع  بحيــث  لبنــان  إلــى  طائلــة  رســاميل 
بيــن  المصرفيــة مــن 227 مليــون ليــرة إلــى 9.4 مليــارات ليــرة 
بنحــو 350 مــّرة، فتعــّزز دور لبنــان  ي  أ و19748،  العاميــن 1945 
ــي  اللبنان ــات  ــاع الخدم ــي قط

ِ
ي، وحظ ــار ــي وتج ــيط مال كوس

اتصــال  نقطــة  وأصبــح  دوره،  لتوســيع  الذهبيــة  بفرصتــه 
بلــدان المشــرق العربــي والخليــج مــن جهــة والســوق  بيــن 
ى. الحقــًا، فــي منتصــف  الرأســمالية العالميــة مــن جهــة أخــر
الصناعــي  النمــّو  بعــض معالــم  بــدأت تظهــر  الســتينيات، 
ــروز  ب ــا  ــيين وهم ــن أساس ــة عاملي ــك نتيج ــى ذل أت ــان،  ــي لبن ف
المُصــّدرة  الخليجيــة  الــدول  فــي  االســتهاكية  الفــورة 
للنفــط، وتراكــم ودائــع ماليــة طائلــة فــي القطــاع المصرفــي، 
باتــت قــدرة القطــاع الخدمــي عاجــزة عــن امتصاصهــا،  فيمــا 
لخدمــة  الوســيطة  الصناعــات  بعــض  تمويــل  ى  فجــر

المصرفيــة. المصالــح  وتنفيــع  الخليــج  أســواق 

تبــّدالت  واالقتصــاد  المجتمــع  عايــش  الفتــرة،  تلــك  فــي 
وازدهــرت  تدّرجيــًا،  الزراعــة  تراجعــت  اقتصاديــًا،  عديــدة. 
والتعليــم  والســياحة  والمصــارف  التجــارة  نشــاطات 
واالستشــفاء والنقل والمقــاوالت والمضاربات العقارية، 
اللبنانــي مــن حينهــا صفتــه كاقتصــاد  واكتســب االقتصــاد 
أمّــا  اإلقليمــي.  االقتصــاد  خدمــة  فــي  مُتخّصــص  خدمــات 
زراعاتهــم  الريــف مــن أهلــه بعــد تاشــي  غ  اجتماعيــًا فقــد ُفــرِّ

الزراعيــة،  الرســملة  التقليديــة وعجزهــم عــن مواكبــة توّســع 
فهاجــر قســم منهــم إلــى الخــارج، ونــزح جــزء أكبــر إلــى المدينة 
الفلســطينيين  الاجئيــن  مــع  ضواحيهــا  فــي  وتكّدســوا 

الصناعــة. اســتغالهم الحقــًا فــي  ى  وجــر واألرمــن، 

كان لهــذه التغييــرات أثــٌر كبيــر علــى األوضــاع االجتماعيــة فــي 
التــي هّيــأت للحــرب  تلــك المرحلــة، والتــي ُتعــُد أحــد العوامــل 
مــا غّذتهــا، 

ّ
رب أو  الســبعينيات،  اندلعــت فــي منتصــف  التــي 

يمكــن  السياســي تبــّدالت عديــدة  االقتصــاد  بحيــث شــهد 
ــي9:  ــا باآلت تلخيصه

الشــرق  علــى  الغربــي  المــال  رأس  ســيطرة  أواًل، 
تلــك  شــهد لبنــان فــي  الوســيط.  ودور لبنــان  األوســط 
ــر عنــه بالوجــود  المــال الغربــي، ُعبِّ الفتــرة دخــواًل كبيــرًا لــرأس 
بلــغ  والتــي  فيــه،  لة 

ّ
المُســج األجنبيــة  للشــركات  الكثيــف 

تجاريــة  ماليــة  شــركة   772 أصــل  مــن   400 نحــو  عددهــا 
 75% علــى  الغربيــة  المؤّسســات  اســتحوذت  مُســاهمة، 
بيــروت مركــزًا لهــا الجتــذاب حّصــة  اعُتمــدت  وقــد  منهــا10. 
الســلعي،  التأميــن  وعمليــات  اإلقليميــة  المّدخــرات  مــن 
الرأســمالية  بالســوق  ى  األخــر الشــركات  ارتبطــت  فيمــا 
المحّلــي.  ودورهــا  أنشــطتها  طبيعــة  بســبب  العالميــة 
المــال  رأس  بيــن  الوســيط  دور  اللبنانيــة  األعمــال  لعبــت 
حّصــة  زادت  بحيــث  األوســط،  الشــرق  وأســواق  الغربــي 
الناتــج المحّلــي فــي  القطــاع الخدمــي مــن %62 مــن مجمــل 
العالــم،  النســب فــي  الخمســينيات، وهــي كانــت مــن أعلــى 

الســبعينيات11. فــي   72% إلــى 

أجنبيــة. شــهد  بســطوة  ازدهــار قطــاع مصرفــي  ثانيــًا، 
المصرفــي  النشــاط  فــي  كبيــرًا  ًا  نمــّو اللبنانــي  االقتصــاد 
الودائــع  القــرن الماضــي، وقفــزت نســبة  منــذ خمســينيات 
بيــن   122% إلــى   20% مــن  القومــي  الناتــج  مــن  المصرفيــة 
عــدد  ازديــاد  مــن  الرغــم  علــى  و197412.   1950 العاميــن 
المصــارف  أن  إاّل  الفتــرة،  تلــك  خــال  المحّليــة  المصــارف 
األعمــال  مجمــل  مــن   30% شــّكلت  بالــكاد  منهــا  اللبنانيــة 
 ،1975 العــام  فــي   15% ونحــو   ،1996 العــام  فــي  المصرفيــة 
ذلــك،  إلــى  األجنبيــة.  المصــارف  ســيطرة  نمــّو  مقابــل  فــي 
اســُتثمِر 40 إلــى %50 مــن أرصــدة المصــارف خــارج لبنــان، مــا 
التــي كان مــن  المّدخــرات  حــرم االقتصــاد المحّلــي مــن نصــف 
المُمكــن اســتثمارها فيــه، وقــد قــّدرت بنحــو 2.1 ملياريــن فــي 
ي 50  ي مــا يواز العــام 1970 ونحــو 4 مليــارات فــي العــام 1974، أ
الثانــي  ــا النصــف  الناتــج المحّلــي اإلجمالــي13. أمّ إلــى %60 مــن 
ي  التجــار القطــاع  اســتحوذ  المصرفيــة، فقــد  الودائــع  مــن 
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العــام 1974 توّزعــت األرصــدة  علــى القســم األكبــر منــه. ففــي 
ــارة  التج ــة:  التالي ــب  ــق النس ــات وف ــى القطاع ــة عل المصرفي
 ،)2.3%( الزراعــة   ،)4.4%( الماليــة  المؤّسســات   ،)78.8%(
ى بمــا فيهــا الصناعــة والبنــاء )14.5%(14.  القطاعــات األخــر
التــي  الودائــع  زيــادة  بيــن  التناقــض  الظاهــرة  هــذه  تفّســر 
القــدرة  المُفــرط، واّدعــاء عــدم  تمّثــل أحــد مصــادر التضّخــم 
نقــص  بســبب  األساســية  االســتثمارات  تعزيــز  علــى 
المصــادر الماليــة، وال ســّيما فــي الزراعــة والســكن والتربيــة. 
ي  بيــن قطــاع مصرفــي ذ الحــرب كان هنــاك تعايــش  عشــية 
ــركة  ــة ش ــودة لمصلح ــة معق ــروض دولي ــة وق ــع فائض ودائ
الدولــي، وبيــن قطــاع عــام واقــع فــي عجــز دائــم  رينــو والبنــك 
وُيعلــن عــدم  الخارجيــة،  المصــادر  يســعى لاســتدانة مــن 
قدرتــه علــى تمويــل المشــاريع االجتماعيــة واالقتصاديــة15.

بدايــة  منــذ  العربيــة.  األســواق  التجــارة فــي  ثالثــًا، نمــّو 
الخارجيــة،  األســواق  نحــو  التجــارة  توّســعت  الســتينيات، 
ي  بحيــث ارتفعت نســبة الصــادرات من حركة التبــادل التجار
 58% وذهــب  و1975.   1960 العاميــن  بيــن   37% إلــى   13% مــن 
منهــا إلــى األســواق العربيــة، و%20 إلــى بلــدان العالــم الثالــث 
وظيفتهــا  الخارجيــة  اللبنانيــة  التجــارة  عكســت  ى16.  األخــر
المشــرق  علــى  الغربيــة  الرأســمالية  للســيطرة  كقنــاة 
الــواردات  ــن %70 مــن  البلــدان الغربيــة تؤمّ العربــي، إذ كانــت 
البلــدان  يعيــد لبنــان تصديــر %60 منهــا إلــى  التــي  اللبنانيــة 
وســيطة،  وبضائــع  أساســية  تجهيــزات  بشــكل  العربيــة 
األّوليــة  المــواد  العربيــة  البلــدان  مــن  لبنــان  ويســتورد 
الزراعيــة ويصــّدر إليهــم المنتجــات الصناعيــة17.  والمنتجــات 
بالنتيجــة، أصبــح لبنــان ســوقًا للمنتجــات الغربيــة ونقطــة 
عبــور لتصديــر هــذه المنتجــات إلــى المشــرق العربــي، ولعــب 

األجنبيــة. المباشــر للشــركات  اإلشــراف  الــدور تحــت  هــذا 

رابعــًا، البنيــة االحتكاريــة. بســبب ضعــف قطاعــات إنتــاج 
الــواردات  الســلع المحّليــة، كان علــى لبنــان أن يعتمــد علــى 
بلغــت حّصــة  بحيــث  القائــم،  اســتهاكه  باّطــراد لتغطيــة 
الزراعيــة  للبضائــع  ي  الســنو االســتهاك  فــي  وارداتــه 
أربــاع  ثاثــة  وجــاءت   .1973 العــام  فــي   47.5% والصناعيــة 
الرأســمالية المتطــّورة وال ســّيما  البلــدان  هــذه الحصــة مــن 
الفتــرة،  المّتحــدة. فــي تلــك  بلــدان أوروبــا الغربيــة والواليــات 
واإلداريــة  التشــريعية  اإلجــراءات  مــن  مجموعــة  صــدرت 
التــي ســهّلت تكــّون احتــكارات تجاريــة منهــا قانــون الوكاالت 
وكيــل محّلــي  اســتيراد ســلع لديهــا  يمنــع  ي  الــذ الحصريــة 
ــتيراد  ــا االس ــون كوت ــه، وقان ــل نفس الوكي ــة  ــن دون موافق م
التــي  الزراعيــة  ُيحــّدد المســتوردين وكمّيــة المنتجــات  ي  الــذ

ي  ــار ذو
ّ

التج ــن  ــًا م ــددًا قلي ــن ع ــا مّك ــتيرادها، م ــمح باس ُيس
وفــرض  الحصــص  اكتســاب هــذه  السياســي مــن  النفــوذ 
االســتيراد  رخصــة  اعتمــاد  إلــى  باإلضافــة  خيالّيــة،  أســعار 
المســتوردة  للمنتجــات  االقتصــاد  وزارة  مــن  الممنوحــة 
ــل  ــدد قلي ــح ع ــي، ونج ــاج المحّل ــس اإلنت ــن أن تناف ــي يمك الت
العــام 1973،  بهــا. فــي  االســتئثار  النافذيــن فــي  ــار 

ّ
التج مــن 

فرعــون  كّتانــة،  )فّتــال،  كبيــرة  بيوتــات  أربعــة  اســتطاعت 
الــواردات مــن  بنحــو ثلثــي  أن تســتأثر  أبــو عضــل(  وشــيحا، 
التــي  المجموعــات  أن  عــن  فضــًا  الغربيــة،  البلــدان  هــذه 
المُســيطرة  المحّلــي كانــت نفســها  اإلنتــاج  تســيطر علــى 
الــواردات  زادت نســبة  بالنتيجــة،  االســتيراد18.  علــى قطــاع 
بيــن العاميــن 1967  الناتــج المحّلــي مــن %34.8 إلــى 53.6%  إلــى 
و197319، وانعكــس اعتمــاد لبنــان علــى االســتيراد مــن خــال 
ي  ارتفــع مــن 233 مليونــًا إلــى 2.4 مليــار ي  الــذ ي  التجــار العجــز 

و197520. العاميــن 1951  بيــن  ليــرة 

خامســًا، رســملة الزراعــة وأزمــة الريــف. تغّيــر االقتصــاد 
المنافســة  بســبب  بعمــق  اللبنانــي  للريــف  السياســي 
الزراعيــة المســتوردة مــن  التــي فرضتهــا المنتجــات  الكثيفــة 
الكلفــة  البلــدان العربيــة ذات  الرأســمالية وبعــض  البلــدان 
ــي  ي المدين ــار التج ــال  الم ــط رأس  ــة، ضغ ــة المتدني اإلنتاجي
ــف لتطويــر بعــض المنتجــات الزراعيــة التصديريــة  ي وظِّ الــذ
صعــود  إلــى  باإلضافــة  الزراعــي،  اإلنتــاج  بنيــة  وتغييــر 
البقــاع وعــكار والســهل الســاحلي  الزراعيــة فــي  الرأســمالية 
المالكيــن  المزارعيــن  عــدد  تراجــع  إلــى  أّدت  التــي  الجنوبــي 
رأســماليي  بــل 

ِ
ق مــن  منهــم  قســم  طــرد  بعــد  ألراضيهــم 

يريــدون إنتاجيــة مرتفعــة، وتحــّول  الذيــن  الكبيــرة  الملكّيــات 
بحيــث عاشــوا فــي  باألجــرة،  إلــى مزارعيــن  اآلخــر  بعضهــم 
ظــّل ظــروف عمــل قاســية، وبأجــور منخفضــة نتيجــة رخــص 
الزراعيــون  الرأســماليون  ي وجــده  الــذ االحتياطــي العمّالــي 
الســوريين.  والمهاجريــن  الفلســطينيين  الاجئيــن  فــي 
ألــف  و15  ألــف عامــل لبنانــي  العــام 1970 كان هنــاك 30  فــي 
أيضــًا،  باألجــرة21.  يعملــون  ي  وســور فلســطيني  عامــل 
علــى  التجارييــن  الوســطاء  ســيطرة  مــن  الفاحــون  عانــى 
احتــكار مســتلزمات  ومــن  األســواق لتصريــف منتجاتهــم، 
اإلنتــاج وال ســّيما األســمدة الكيماوّيــة ومبيــدات الحشــرات 
رت حصتهــا مــن كلفــة اإلنتــاج بنحــو 27  التــي ُقــدِّ والفطريــات 
ضت 

ِ
إلــى 22%40، فضــًا عــن معــّدالت الفائــدة العاليــة التــي ُفر

بعــد أن أهمــل القطــاع العــام حقــل التســليف الزراعــي تــاركًا 
األجنبيــة  والمصــارف  الخاّصــة  المحّليــة  للمصــارف  يــاه  إ
القطــاع  تســليفات  نســبة  تراجعــت  األفــراد.  والمرابيــن 
و1953،  العاميــن 1943  بيــن  بنســبة 20%  الزراعــة  العــام إلــى 
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المقابــل،  الســتينّيات. فــي  أواســط  إلــى %5 فــي  ووصلــت 
ي والمالــي الخــاّص علــى التســليفات  ســيطر القطــاع التجــار
ارتفعــت مــن 50 مليــون إلــى 160 مليــون ليــرة  التــي  الزراعيــة 
فــي  الفائــدة  نســبة  وتراوحــت  و1973،   1950 العاميــن  بيــن 
حدهــا األدنــى بيــن 12 و%15 للمصــارف، وبمــا ال يقــّل عــن 50% 
رت الفائــدة اإلجماليــة التــي دفعهــا المزارعون  للمرابيــن. ُقــدِّ
 45 بنحــو  الســبعينيات  بدايــة  فــي  والمرابيــن  للمصــارف 
التســليفات  وهــو مــا شــّكل %35 مــن  مليــون ليــرة ســنويًا، 
الفاحيــن،  آالف  أفقِــر  بالنتيجــة،  الســنوية23.  اإلجماليــة 
واضطــر غيرهــم إلــى القيــام بأعمــال إضافيــة، لكــن ال العمــل 
البقــاء فــي  الفّاحيــن مــن  الكبيــر مّكــن  ْيــن  الدَّ اإلضافــي وال 
دد المزارع والحيازات 

ُ
ى الرأســماليون الج أراضيهم، فاشــتر

الريفيــة علــى الهجــرة إلــى  ــر ســكان المناطــق 
ِ
الزراعيــة، وأجب

الهجــرة  اســتمرت  وضواحيهــا.  بيــروت  وخصوصــًا  المــدن 
مجمــل  مــن   75% )بنســبة  بيــروت  إلــى  بالتدّفــق  القســرية 
الريــف( والبلــدان العربيــة والغربيــة )%25(، بحيــث  مــن تــرك 
بيــن   9% إلــى   20 مــن  الناتــج  مــن  الزراعــة  حّصــة  انخفضــت 
العامليــن  الســّكان  وانخفــض عــدد  و1974،  العاميــن 1948 
و197024. العاميــن 1959  بيــن  الزراعــة مــن %49 إلــى 19%  فــي 

عجــز قســم كبيــر  بدائيــة.  بأطــر  سادســًا، نمــّو صناعــي 
الريفيــة عــن إيجــاد  مــن الســّكان المهاجريــن مــن المناطــق 
بيــروت،  تلــفُّ  التــي  البــؤس  أحزمــة  فــي  ومســكن  عمــل 
فــي  الرخيصــة  العاملــة  لليــد  كبيــرًا  احتياطيــًا  وشــّكلوا 
الصناعــة  فــي  العمــل  أّن  إاّل  وضواحيهــا،  بيــروت  مصانــع 
خــال الســتينيات والســبعينيات لــم يكــن قــادرًا علــى توفيــر 
ى معيشــة مقبــول ومســكن وخدمــات اجتماعيــة  مســتو
الخمســينيات  بيــن  تطــورًا  الصناعــة  شــهدت  الئقــة. 
المُتناميــة  االســتهاك  حاجــات  لتلبيــة  والســبعينيات 
العــام 1971  رســمي فــي  ووفــق  إحصــاء  الخليــج.  فــي دول 
بيــروت، تطــّور عــدد  التجــارة والصناعــة فــي  صــادر عــن غرفــة 
ــل  ــن مجم ــة %50 م ــرت 20 مؤّسس ــًا، واحتك ــع تدرجّي المصان
ــي  ــّور بق التط ــذا  ــان. إاّل أن ه ــي لبن ــي ف ــاج الصناع ــة اإلنت قيم
المصرفــي  القطــاع  هيمنــة  إلــى  ذلــك  ويعــود  محــدودًا، 
اســتخدم  ي  الــذ الغربــي  المــال  بــرأس  المُرتبــط  ي  التجــار
العربيــة مُســتفيدًا مــن  الصناعــة كأداة الختــراق األســواق 
وهويتــه  الجغرافــي  وقربــه  لبنــان  فــي  المنخفضــة  األجــور 
األجنبيــة،  المنتجــات  مــن  القوّيــة  والمنافســة  العربيــة، 
النشــاط  لتمويــل  األجــل  طويلــة  تســليفات  توافــر  وعــدم 
ــة  البرجوازي ــذاب  ــة، وانج ــوق الوطني ــق الس ــي، وضي الصناع
الرغــم  التجاريــة والمضاربــات. علــى  اللبنانيــة إلــى األنشــطة 
ــن  ــة م ــدان العربي البل ــى  ــة إل ــادرات الصناعي ــاع الص ارتف ــن  م

و1974،  العاميــن 1967  بيــن  إلــى 826 مليــون ليــرة  87 مليونــًا 
إاّل أن التصنيــع المحــدود والتابــع لــم يســتطع امتصــاص 
الريفيــة25.  ــروا علــى تــرك مناطقهــم 

ِ
ُأجب الذيــن  المهاجريــن 

بيــن  ألــف عامــل جديــد  الواقــع، اســتخدمت الصناعــة 23  فــي 
العاميــن 1960 و1970، مــن أصــل 118 ألــف عامل تركــوا الزراعة 
اعتمــدت  ببدائيتهــا، إذ  الصناعــة  اتســمت  قســرًا26. كذلــك 
والنســاء، خصوصــًا  الفتيــة  العاملــة  اليــد  اســتغال  علــى 
الحــّد األدنــى  أن قانــون العمــل كان يســمح بدفــع أقــل مــن 
وبالتالــي حّققــت  العشــرين عامــًا،  لألجــور لمــن هــم تحــت 
ــداًل  ب ــال  ــتغال العمّ ــن اس ــا م ــا وأرباحه ــة إنتاجيته الصناع

اآللــي. التطويــر  مــن 

االقتصــاد  طبيعــة  ــرة. 
ّ

انعــدام مســاواة مُتفج ســابعًا، 
خلــًا  أنتجــا  لبيــروت،  الوســيط  اإلقليمــي  والــدور  اللبنانــي 
اســتفادت  المدينــة،  نمــّو  فــي  خطيــرًا  وتضّخمــًا  عميقــًا 
اللبنانــي،  أقّليــة صغيــرة علــى حســاب بقيــة المجتمــع  منــه 
وســاهما فــي تفــّكك الريــف. بحســب دراســة إيرفــد كان 85% 
الحــّد  أقــل مــن  يحصــل علــى دخــل  اللبنانيــة  العائــات  مــن 
يعيــش  فيمــا  الئقــة،  معيشــية  لحيــاة  المطلــوب  األدنــى 
ي يســتحوذ علــى  الــذ نصــف الســّكان مــن قطــاع الخدمــات 
التجــارة وحدهــا %9 مــن  الدخــل الوطنــي، وتشــّغل  %75 مــن 
ألــف ليــرة إســوة  الفــرد فيهــا 60  ي دخــل  ويســاو الســّكان 
الصناعــة  الفــرد فــي  بينمــا دخــل  األوروبيــة،  بالمســتويات 
ي 500  يســاو الزراعــة  الفــرد مــن  ودخــل  ليــرات،  ي 110  يــوزا

الثالــث27. العالــم  المســتويات فــي  أدنــى  وهــو مــن  ليــرة، 
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ر النظام بحرب
ّ

تفج

ًا  اللبنانــي نمــّو االقتصــاد  ل 
ّ

و1974، ســج العاميــن 1950  بيــن 
وهــو معــّدل نمــو مرتفــع  ي،  بنســبة %7 كمتوّســط ســنو
أن  والبحبوحــة. إاّل  باالزدهــار  انطباعــًا خادعــًا  أعطــى  نســبيًا 
 70% مــن  أكثــر  علــى  حينــه  فــي  اســتحوذ  الخدمــات  قطــاع 
المحــّرك  هــو  األســر  اســتهاك  وكان  الناتــج،  مجمــل  مــن 
بنحــو %80 مــن مجمــل  ي ســاهم  الــذ النمــّو  الرئيــس لهــذا 
الفــرد  النمــو إاّل أن نصيــب  الرغــم مــن هــذا  الناتــج. لكــن علــى 
ينــمُ فــي المقابــل إاّل بنســبة  الناتــج المحّلــي لــم  مــن مجمــل 
الواقــع، إّن تســخير مقــدرات المجتمــع ومــوارده  %28.3 فــي 
هــة خارجيــًا، وهيمنــة 

ّ
المُتاحــة لتأديــة وظائــف وســيطة موج

التجــارة والمصــارف فــي مقابــل تدهــور الزراعــة وبــروز قطــاع 
وســط  فــي  ي  االقتصــاد النشــاط  وتركّــز  بدائــي،  صناعــي 
البــاد، ســاهم فــي تفريــغ الريــف مــن أهلــه وتوّســع عشــوائي 
ي مــع نزيــف ســّكاني مــن  بالتــواز بيــروت وضواحيهــا  لمدينــة 
انعــدام المســاواة فــي  ى إلــى تنامــي حــّدة  خــال الهجــرة، وأّد
والســلطة  بالمــال  وبــروز طبقــة تتحّكــم  والثــروة،  الدخــل 
البنيــة  هــذه  هّيــأت  بحيــث  والدخــل،  الثــروة  معهــا  وتتركّــز 

أرضيــة للحــرب. السياســية  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

الحــرب والتشــّوهات  التــي أفرزتهــا  الرغــم مــن المآســي  علــى 
ماثلــة  زالــت  ومــا  أنتجتهــا  التــي  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
االختــاالت  لمعالجــة  فرصــة  كانــت  أنهــا  إاّل  اليــوم،  حّتــى 
ي  االقتصــاد ونموذجــه  السياســي  النظــام  فــي  البنيويــة 
ًا  وآلّيــات عملــه، وإعــادة النظر بــدور الدولة، بحيــث تلعب دور
مختلفــًا وأكثــر تدّخــًا فــي االقتصــاد، فتحــّرره مــن معــادالت 
المــوارد  بيــن المناطــق، وتوّظــف  الســوق، وتحّقــق اإلنمــاء 
فعلــي  تراكــم  لتحقيــق  والبشــرية  الماليــة  والرســاميل 
ومســتقّر، وتنهــض بالقطاعــات وتخلــق فــرص عمــل وتحــّد 
ــر  ــروة، وتوّف ــل والث الدخ ــع  ــد توزي ي، وتعي ــر البش ــزف  الن ــن  م
نتيجــة  الحــرب  بعــد  ممكنــًا  ذلــك  كان  العامّــة.  الخدمــات 
ــة،  ــة والمالي التجاري ــاطة  ــف الوس ــن وظائ  م

ٍ
ــض ــل بع تعّط

التقليديــة، وتجزئــة األســواق وتفريــع  البرجوازيــة  وإضعــاف 
خــارج  والمصرفيــة  والصحّيــة  التربويــة  المؤّسســات 
ــع،  الواق ــي  ــًا. ف ــس تمام ــل كان العك ــا حص ــن م ــط، لك الوس

ى تكريــس نظــام الحــرب ومجتمعــه واقتصــاده، مــن  جــر
خــالل تحّكــم الميليشــيات بالمجتمــع المدنــي وقمعــه، 
وتحاصصهــا بائتــالف مــع أثريــاء الحــرب والنفــط وبقايا 
البرجوازيــة التقليديــة، والدولــة ووظائفهــا التعليميــة 

وتقاســم  واالســتثمارية،  والرعائيــة  والصّحيــة 
األســواق واألرض والريــوع، واالســتحواذ علــى األمــالك 
العامــة، بمــا أعــاد تشــكيل بنيــة اجتماعية-اقتصاديــة 
سياســية هــي اليــوم مصــدر األزمــة اللبنانيــة بأوجههــا 
ــا  ــاف إليه ــة، يض ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي السياس
ــة، ولكّنهــا  الطائفيــة والفســاد كمصــادر إضافيــة مهمّ

ــبابًا29. ــا أس ــن كونه ــج م ــون نتائ ــى أن تك ــرب إل أق

إعادة تدوير المأساة

واتفــاق   )1975-1990( اللبنانّيــة  األهليــة  الحــرب  مــآل  يبــدو 
السياســي- النظــام  مرونــة  علــى  ماثــًا  نموذجــًا  الطائــف 
بعــد ســنوات مــن  ي كان قــادرًا  الــذ ي فــي لبنــان  االقتصــاد
ركائــزه  الخارجــي علــى صــون  واالحتــال  الداخلــي  االقتتــال 
ي،  التأسيســية، وحمايــة نمــوذج اقتصــاد الســوق االحتــكار
الرغــم  ي، علــى  المالــي، والريــع العقــار المــال  وتزخيــم رأس 
وأصابــت  حصلــت  التــي  والتشــّوهات  التغييــرات  مــن 
بعــد  راهنــًا  إليــه  ُيطمَــح  مــا  وهــذا  واالقتصــاد.  المجتمــع 
ــرب  الح ــن  ــج ع النات ي  ــي-االقتصاد ــام السياس النظ ــل  تعّط

بعــده. تمهيــدًا لنشــوء مــا 

منتصــف  فــي  الحــرب  بعــد  مــا  نظــام  والدة  مخــاض  بــدأ 
إعــادة  مشــروع  خدمــة  بهــدف  الماضــي  القــرن  ثمانينّيــات 
وخدمّيــة للمنطقــة تتدّفــق  لبنــان إلــى دوره كوجهــة مالّيــة 
وحيــث دور  ي قيــود،  أ والســلع مــن دون  الرســاميل  إليهــا 
وهــو  محــدود،  االقتصــاد  فــي  وحجمهــا  شــكلي  الدولــة 
ي،  الحريــر رئيــس الحكومــة األســبق رفيــق  مشــروع حملــه 
البلــدان  فــي  الحاصلــة  التطــّورات  لــكّل  واضــح  تنّكــر  فــي 
غارقــًا  لبنــان  كان  فيمــا  الــدور  هــذا  لعبــت  التــي  المجــاورة 

الداخلــي. بــه  باحترا

أدنــى مــن األمــن واألمــان.  ًا  كان هــذا المشــروع يتطّلــب حــّد
يــن، وفــق  بالدَّ ى شــراء الســلم األهلــى  الفتــرة جــر خــال تلــك 
ــام  الع ــات  انتخاب ــي  ي ف ــر الحري ــق  ــل رفي الراح ــس  الرئي ــر  تعبي
إعــادة  لمرحلــة  الســلبية  النتائــج  تبريــره  معــرض  فــي   2000
اإلعمــار. علمــًا أن هــذا تحديــدًا مــا يحصــل فــي مجتمعــات 
مماثلــة للبنــان، حيــث تســتخدم التنظيمــات العنــف أو تهّدد 
المــوارد،  علــى  واالســتحواذ  الثــروات  لجمــع  باســتخدامه 
ــّو  ــوض وتحقيــق نم ــرط للنه ــف هــو ش ــا أن وقــف العن وبم
بالتاعــب  السياســي محكومــًا  النظــام  يصبــح  ي،  اقتصــاد
التدّفقــات  مــن  المزيــد  وجــذب  االقتصاديــة  بالمصالــح 
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التنظيمــات تنّســق فــي مــا بينهــا  والريــوع، بمــا يجعــل هــذه 
والريــوع30. المــوارد  لتحاصــص هــذه 

المــال،  بيــن أصحــاب  الحــرب علــى تحالــف  قــام نظــام مــا بعــد 
التقليديــة  البرجوازيــة  وبقايــا  والنفــط  الحــرب  أثريــاء  ي  أ
جهــة،  مــن  واالحتــكارات  التجاريــة  الــوكاالت  وأصحــاب 
التــي تحّولــت  وســلطة سياســية تأّلفــت مــن الميليشــّيات 
أحــزاب أساســية حاكمــة وبقايــا زعامــات تقليديــة مــن  إلــى 
السياســي  النظــام  االئتــاف هيكلــة  أعــاد هــذا  جهــة ثانيــة. 
عمليــة  وأطلــق  ســورية،  وصايــة  تحــت  واقتصــاده، 
مــن  المجتمــع  وتجريــد  والريــوع،  العــام  المــال  تحاصــص 
النظــام. المُحكمــة علــى  القّلــة  مــوارده وثرواتــه ونقلهــا إلــى 
البــاد فــي مراحــل اإلعمــار مــن  علــى عكــس مــا يحصــل فــي 
لتعزيــز  الضريبيــة  لآلليــات  وتفعيــل  االســتهاك  فــي  حــّد 
اإلنفــاق  فــي  بتوّســع  المرحلــة  تلــك  انطلقــت  االســتثمار، 
لتثبيــت شــرعّية الســلطة الجديــدة، خصوصــًا أن الضرائــب 
خــال  والنهــب  بالتجريــد  معــت 

ُ
ج التــي  الثــروات  علــى 

المــوارد لاســتثمار، لــم يكونــا  الحــرب، والتقّشــف وتوجيــه 
تدّرجيــًا  الدولــة  اســتعادت  المرحلــة،  تلــك  ففــي  مغرييــن. 
ســيطرتها علــى مرافقهــا العامــة، وخســرت الميليشــيات 
المرافــق،  االســتحواذ علــى  المتأتيــة مــن  الماليــة  مواردهــا 
الدولــة وتحاصصتهــا،  لذلــك ســيطرت تلــك األحــزاب علــى 
المقلــب  وفــي  اإلنفــاق لتعزيــز ســلطتها31.  وأســرفت فــي 
رأس  ى إعفــاء  االســتثمارات جــر اســتجاب  وبحجــة  اآلخــر، 
التجاريــة  واالحتــكارات  والريــوع  والثــروات  واألربــاح  المــال 
يتناســب مــع مداخيلهــا، فُحرمــت  ي عــبء ضريبــي32  أ مــن 
العامّــة.  نفقاتهــا  لتمويــل  وازنــة  مــوارد  مــن  الخزينــة 
بيــروت مــن  القبــض علــى وســط  ي، انطلــق مشــروع  بالتــواز
العالــم  فــي  الوحيــدة  الخاصــة  الشــركة  "ســوليدير"  خــال 

وســط عاصمــة. التــي تمتلــك  مــا 
ّ
رب

نفقــات  لتغطيــة  االســتدانة  إلــى  اللجــوء  ى  جــر بالنتيجــة، 
ومأسســة  الســلطة  دعائــم  تثبيــث  وتمويــل  "اإلعمــار" 
أدواتهــا التوزيعيــة والزبائيــة عبر أداة الدولــة، وهو ما لم يكن 
ــي  الت ــون  الدي ــر  ــا عب ــت عليه ق

ِ
أُغد ــي  الت ــوال  ــوال األم ــًا ل مُمكن

الرســاميل  وأصحــاب  مودعيهــا  وكبــار  المصــارف  وّفرتهــا 
أرباحــًا طائلــة مــن  الخزينــة وجنــوا  الذيــن اكتتبــوا بســندات 
الديــن  شــّكل   .35%33 أحيانــًا  وتجــاوزت  المحّصلــة  الفوائــد 
رأس  فائــض  لتوظيــف  ومربحــًا  ســهًا  اســتثمارًا  العــام 
الحــرب والنفــط  أثريــاء  ى  المُتراكــم بوتيــرة ســريعة لــد المــال 
الفائــدة  ــدد. اســتمّر رفــع أســعار 

ُ
الج ي الحكــم  وأعضــاء نــاد

ي  ــد النق ــام  النظ ــي  ن
ُ
ــاج، وب ــن اإلنت ــداًل م ب ــع  الودائ ــس  لتكدي

الودائــع وتوجيههــا نحــو تمويــل  بمــا يخــدم امتصــاص هــذه 
العقــارات34. ومبيعــات  االســتهاك 

ي  تبــّد مــن  الرغــم  علــى  بالمُكابــرة  النمــوذج  هــذا  اســتمّر 
الخســائر  وبــدء مراكمتــه  العــام 1997،  انهيــاره منــذ  معالــم 
الرهانــات  و1997، ســقطت  العاميــن 1996  بيــن  مــن حينهــا. 
الفتــرة حصــل تراجــع فــي  النظــام. فــي تلــك  التــي قــام عليهــا 
أســعار النفــط العالميــة، ومعهــا تراجعــت قيمــة التدّفقــات 
ْيــن الحكومــي مــن 2.5  الدَّ ارتفــع  ي  بالتــواز البــاد.  الماليــة إلــى 
و199735.   1992 العاميــن  بيــن  14.7 مليــار دوالر  إلــى  ملياريــن 
بالعمــات  االســتدانة  خيــار  إلــى  الحكومــة  لجــأت  عندهــا 
خــال  مــن  التدّفقــات  مــن  المزيــد  واســتجاب  األجنبيــة 
العاليــة، بحيــث  الفوائــد  تثبيــت ســعر الصــرف واســتخدام 
ي قاعــدة إنتاجّيــة إلطــاق اقتصــاد قابــل للحيــاة،  لــم ُتبــَن أ
المجتمــع  وأوضــاع  تشــتّد،  الهجــرة  موجــات  أخــذت  فيمــا 
وحتــى   1997 العــام  مــن  المُمتــدة  الفتــرة  تشــّكل  تتراجــع. 
انهيــار النظــام فــي تشــرين األول 2019، مــا يمكــن أن يوصــف 
ي نفســه  االقتصــاد النمــوذج  بالمكابــرة لإلبقــاء علــى هــذا 
بــه، بحيــث لــم ُيعمــل خالهــا  المُرتبطــة  وحمايــة المصالــح 
باّطــراد،  ترتفــع  أخــذت  التــي  المديونّيــة  آثــار  معالجــة  علــى 
بــل  المجتمــع.  اقتصــاد صالــح لحمايــة  بنــاء دولــة ذات  أو 
مــّده  ى  وجــر نفســه  النمــوذج  بموجــب  العمــل  اســتمّر 
سلســلة  عبــر  المالّيــة  التدّفقــات  مــن  مُتتاليــة  بجرعــات 
بمعــّدالت  بإغرائهــا  الودائــع  وجــذب  باريــس،  مؤتمــرات 
ــة  ــة، ومراكم المالي ــات  ــكار الهندس ــة، وابت المُرتفع ــدة  الفائ
ــى  ــام 2019 إل الع ــة  ــي نهاي ــت ف ــة وصل ــة وخاّص ــة عامّ مديونّي
معظــم  واســتنزفت  المحّلــي36،  الناتــج  مجمــل  مــن   271%
ــى  ى إل أّد ــا  ــابقة، م ــنوات الس ــي الس ــة ف المُتراكم ــض  الفوائ
ــن  ــذ األول م ــت من التثبي ــش  ــن هام ــرف ع ــعر الص ــروج س خ
المتوافــرة لتلبيــة  األجنبّيــة  العمــات  آب 2019 نتيجــة شــّح 

االنفجــار. إلــى  وصــواًل  واالقتصــاد،  المجتمــع  حاجــات  كّل 
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مراحل التأسيس لالنهيار

1992
االنقالب على 

الطائف

حدثت سلسلة من األحداث المتواصلة بين العامين 1990 و1992 ساهمت في 
تكريس ائتاف سلطتي المال والساح، بما ُيمكن وصفه باالنقاب على الطائف، 

بدءًا من:
الثاني 1989. اغتيال رينية معّوض في تشرين 

العملية العسكرية السورية ضّد ميشال عون في تشرين األول 1990، ونفيه في 
العام 1991.

عفو الميليشيات عن نفسها بإقرار قانون عفو عام عن كّل جرائم الحرب.
إصدار قانون إنشاء شركة سوليدير في العام 1991.

أيار 1992 نتيجة مضاربات قادتها مجموعة  الليرة المُصطنع في  انهيار سعر صرف 
من المصارف واألفراد.

ى ذلك إلى إقالة حكومة عمر كرامي بالشارع بعد مظاهرات نّظمها االتحاد  أّد
أثرها  العمالي العام وشاركت فيها ميليشيات الحزب اإلشتراكي وحركة أمل، وعلى 

أبرز زعماء الميليشيات، وجيء  البرلمان  انتخابات نيابية أدخلت إلى سّدة  يت 
ِ
أجر

أرادت استعادة  التي  قت مرحلة اإلعمار 
ِ
ي على رأس الحكومة37، وأُطل برفيق الحرير

ي وخدماتي في المنطقة برهان على سام داخلي  دور لبنان كمركز مالي وتجار
ْين، ورهان على سام مع إسرائيل. بالدَّ ي 

ِ
أشُتر

1997-1995
انهيار الرهانات

التي قام عليها مشروع اإلعمار؛ من جهة  الرهانات  خال تلك السنوات انهارت 
رابين في العام 1995،  توّقفت عملية السام مع إسرائيل بعد اغتيال إسحق 

البترول ومعها االستثمارات األجنبية المباشرة  ومن جهة ثانية تراجعت أسعار 
 في 

ّ
البلدان الخليجية والمغتربين وكانت تصب الواردة من  المالية  والتدّفقات 

ْين. الدَّ ي وسندات  القطاع العقار
ل عجز في ميزان المدفوعات للمّرة األولى 

ِ
دخل االقتصاد في حالة انكماشية وُسج

ى: أثرها، جر انتهاء الحرب. على  بعد 
ي قانون أو مرسوم بذلك38.  الـ1500 من دون صدور أ الليرة على  تثبيت سعر صرف 

كان الهدف جذب المزيد من األموال واإليداعات المصرفية عبر توفير ضمانة 
الفوائد لن  المُتأتية من  ْين بأن أموالهم وأرباحهم  بالدَّ للمودعين والمستثمرين 

ي تقّلب مُحتمل في سعر الصرف. تتأّثر بأ
التي أوقفت االستثمارات العامّة، وال  التقّشفية  التدابير  أيضًا، صدرت سلسلة من 

مِّدت األجور في القطاع العام.
ُ

سّيما في الطاقة، وج
ي تخّلى  ذ قرار بدء االستدانة بالدوالر كوسيلة الستجاب عمات أجنبية، والذ

ِ
وُأخ

الخارجية، ومن ضمنها الذهب،  البرلمان بموجبه عن سيادة لبنان على موجوداته 
التخّلف عن الدفع. الدولية في حال  لصالح حاملي السندات 

2000-1998
تثبيت السطوة 

السورية

انتقالية تمّثلت بتبّدالت في موازين  ي في مرحلة  النظام السور الفترة، دخل  في تلك 
ى فيه نتيجة تراجع صّحة حافظ األسد وضعف بعض أعضاء نظامه وضباطه.  القو

ي وجيء بأميل لحود رئيسًا للجمهورية )المُقّرب من  أزيح الحرير في لبنان، 
ي شّكل حكومة برئاسة سليم الحص. تمّ العمل على خّطة لإلصاح  السوريين( الذ

ي ُرسي بعد الحرب،  ي الذ المالي والنقد النموذج  المالي تعيد فكفكة أوصال 
الفائدة. إاّل أن الحكومة لم تدم طويًا  أبرزها خفض أسعار  التدابير  واتخذت بعض 

التي جرت بموجب ما ُيعرف  انتخابات العام 2000  ولم تستطع تنفيذ خّطتها. بعد 
ي بغالبية نيابية وعاد على رأس الحكومة. ي كنعان، فاز الحرير بقانون غاز
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2004 - 2001
المكابرة 

اللجوء إلى االستدانة وإقامة مؤتمرات  النموذج نفسه عبر  الفترة إحياء  أعيد في هذه 
ي بديل قابل  التفكير ببناء نظام اقتصاد دولية الستجاب عمات أجنبية بداًل من 

للعيش.
ُعقد مؤتمر باريس 1 في العام 2001 وحصل لبنان بموحبه على 500 مليون يورو 

تمهيدًا لحصول مؤتمر باريس 2. 
في العام 2002 ُعقِد مؤتمر باريس 2، وتركّزت خّطة الحكومة على خفض العجز 

ْين العام وخصخصة قطاعي االتصاالت والكهرباء. حصل  الدَّ المالي وإعادة هيكلة 
لبنان بموجبه على قروض بقيمة 4.4 مليارات يورو بفائدة %5، من ضمنها 3.1 

مليارات كمساعدة مالّية مباشرة لميزان المدفوعات و1.3 مليار لمشاريع بنية 
تحتية39.

أنها لم تصل  النقد إاّل  بين العامين 2003 – 2004، خاض لبنان مفاوضات مع صندوق 
النظام  آلّيات عمل  الرئيسي إلى تمّنع لبناني عن تغيير  إلى خواتيمها. يعود السبب 

الكامنة ضمنه، وال سّيما لناحية  حفاظًا على المصالح االقتصادية والسياسية 
التخّلي عن سياسة تثبيت سعر الصرف والفوائد العالية، في حين كان يسعى 

ْين ليضمن استرداد أمواله في حال حصول  الدَّ الصندوق إلى تأمين استدامة 
التقّشف ورفع  بع تقضي بمزيد من  التي سوف ُتتَّ التدابير  الحالتين، كانت  برنامج. في 

ي في االقتصاد لصالح المجتمع40. الضرائب والخصخصة، ال إحداث تغيير جذر
النهاية، وجد أطراف السلطة تمويلهم المنشود في المصارف حيث تتراكم  في 

التي قد يحصل  ودائع طائلة، وحيث إن القيمة المطلوبة كانت أكبر من الحّصة 
عليها لبنان من الصندوق.

2008-2005
مرحلة انتقالية 
مطّعمة بالدمّ 

ولمّ الشمل

ي، وعودة زعماء الحرب  ي في العام 2005، وانسحاب الجيش السور اغتيال الحرير
الذين أبعدوا في بداية التسعينيات )ميشال عون وسمير جعجع(، ووقوع 

ائتاف زعماء الميليشيات  بالنتيجة، تضعضع  سلسلة من االغتياالت السياسية. 
دد إلى الحكم راحوا يطالبون بحصصهم إلى حين 

ُ
وأصحاب المال بدخول أفرقاء ج

اتفاق في الدوحة في العام 2008. توّصلهم إلى 
الفترة مجموعة  الرغم من االنقسام الحاصل، حصلت خال تلك  مع ذلك، وعلى 

أحداث: 
دد )أمل، 

ُ
الج ي أو معارضيه  النظام السور ي  التي ضمّت مؤّيد انتخابات العام 2005 

حزب هللا، االشتراكي والمستقبل( في تحالف ضّد عون.
النظام  ي  آذار مؤيد آذار. ضمّ فريق 8  الباد عموديًا بين فريقي 14 و8  انقسام 

المُعارض للنظام  النظام وتحديدًا ميشال عون  دد إلى 
ُ

الج ي، والوافدين  السور
الباد والمؤّسسات الدستورية ألكثر من عامين لتثبيت موازين  ي، وتمّ شّل  السور

ى جديدة تنُتج عنها قواعد حكم وسيطرة جديدة.  قو
التي قامت عليها فشلت، وال سّيما لناحية  الرهانات  حرب تموز في العام 2006، إاّل أن 

إضعاف حزب هللا.
انعقاد مؤتمر باريس 3 في العام 2007، عرضت خاله الحكومة خّطة ركّزت على 
الخصخصة والمحافظة على استقرار سعر الصرف ودعم القطاع المصرفي. 
حصل لبنان بموجب المؤتمر على هبات وقروض مُيّسرة بقيمة 7.533 مليارات 

دوالر41.
أيار 2008، حين استخدم حزب هللا ساحه في بيروت )بمواجهة مع مسّلحي  أحداث 7 

ًا على  رّد تيار المستقبل(، وفي الجبل )بمواجهة مع مسّلحي الحزب اإلشتراكي(، 
محاوالت تفكيك شبكة اتصاالت داخلية له. 

أيار 2008 في الدوحة والتوقيع على  النتيجة، اجتماع زعماء هذه األحزاب في  كانت 
التحاصصي في ما بينهم وفق الموازين الجديدة،  اتفاق أعاد تجديد االئتاف 

فأطلقت سلسلة جديدة من عمليات هدر المال العام وتحاصصه من خال 
العقود العامّة التشغيلية واالستثمارية.



12

2010-2008
النشوة 

الموهومة

المالية العالمية، إذ تدّفقت إليه أموال طائلة هربًا من  استفاد لبنان من األزمة 
أّدت إلى تضّخم أسعار العقارات. الخارجية، وشهد أيضًا فورة عقارّية  المصارف 

الفترة  فائًضًا تراكميًا في ميزان المدفوعات بنحو 14.7 مليار  حّقق لبنان خال هذه 
القائمة على  اللبنانية"  دوالر42، ما أعطى انطباعًا واهمًا بإمكانية استمرار "األعجوبة 

المُفرط من دون  الفوائد العالية واالستهاك  التدّفقات وإنفاقها على  استجاب 
ي يدعمها في االقتصاد المحلي. وجود إنتاج مستقّر وقو

2019 - 2011
بدء العد 

العكسي لالنهيار

الفترة عجوزات متتالية بميزان المدفوعات بلغت نحو 26  ل لبنان خال هذه 
ّ

سج
المالية الخليجية  التدّفقات  أبرزها تراجع  مليار دوالر43، وجاء ذلك نتيجة عوامل عّدة 

إلى لبنان سواء من:
النفط. المغتربين بسبب تراجع أسعار 

هت استثماراتها لتمويل الحروب في المنطقة، 
ّ

التي وج البلدان  أو من حكومات هذه 
البلدان الخليجية بعض العاقات االقتصادية، وال سيما  أو بسبب تعليق 

الداخلية من حروب المنطقة،  السياحية مع لبنان نتيجة مواقف بعض األحزاب 
اليمن(. وانخراط حزب هللا في بعضها )سوريا، 

الفترة أحداث الفتة على الصعيد السياسي واالجتماعي، إذ: تخّلل هذه 
ى السلطة. النفايات فأحدثت إرباكًا لد أزمة  انتفاضة 2015 احتجاجًا على  اندلعت 

التي جّددت شرعية  أيار 2016  البلدية في  االنقضاض على االنتفاضة عبر االنتخابات 
الحزبية والمناطقية نفسها.  الزعامات 

في صيف العام 2016، أطّل اإلفاس برأسه مع استمرار تراكم العجوزات في ميزان 
ذت سلسلة تدابير مالية وسياسية لتافيه:

ِ
المدفوعات، فاُتخ

ي أول هندسة مالية الستجاب تدّفقات مالية جديدة من  ى المصرف المركز أجر
خال عرض أسعار فائدة عالية.

الرئاسة.  التي أوصلت عون إلى سّدة  الرئاسية  لحقته التسوية 
ي في السعودية، حيث أجبر على إعان  ى احتجاز الحرير في أواخر العام 2017، جر

استقالته، قبل أن يعود إلى لبنان ويعود عنها. 
البادية دفعت أحزاب  الرغم من تفّسخ التسوية، إاّل أن عامات االنهيار  على 

ه إلى مؤتمر سيدر بغية استجاب عمات 
ّ

السلطة إلى مضافرة جهودهم والتوج
النظام.  أجنبية جديدة تنقذ 

ى: ي مع ذلك، جر بالتوزا
إيقاف القروض السكنية للحّد من نزيف العمات األجنبية،

الوديعة قبل  الودائع لديها كمنع كسر  اتخذت المصارف تدابير للحّد من نزيف 
استحقاقها.

في نيسان 2018 ُعقِد مؤتمر سيدر في باريس، وحصل لبنان على وعود بإقراضه 
نحو 11 مليار دوالر مشروطة بإجراء بعض اإلصاحات. وجاء المؤتمر قبل شهر 

النيابية، وهو ما ُعدَّ بمثابة شيك خارجي غير قابل للصرف مُنح  من إجراء االنتخابات 
ألعضاء السلطة لمساعدتهم في تجديد شرعيتهم.

بين العامين 2018 و2019 بدأت تتوالى تقارير لمصارف استثمارية وشركات تصنيف 
ي في لبنان. المالي والنقد دولية عن الوضع 

المالية في حينها، علي  التقارير منذ بداية العام 2019 بعد إعان وزير  تكّثفت هذه 
ْين، قبل أن يتراجع عن تصريحه  الدَّ حسن خليل، عن إعداد وزارته خّطة إلعادة هيكلة 
الثاثة وحاكم مصرف  الرؤساء  الثاني إثر اجتماع حصل في قصر بعبدا ضمّ  اليوم  في 

لبنان. 
التثبيت في منتصف العام 2019. مع ذلك، بدأ سعر الصرف يخرج عن هامش 

انتفاضة في تشرين األول 2019 بسبب نّية الحكومة فرض رسوم على  اندلعت 
الواتساب. اتصاالت 

ر عنه بتوّقف المصارف عن  ي ُعبِّ الذ تبع ذلك انكشاف اإلفاس المصرفي في لبنان 
اللبنانية بعد 5 أشهر.  الدفع، وتلتها الحكومة 



13

2021 - 2020
الوقت الضائع

ي، تمّ تشكيل حكومة برئاسة حّسان دياب. خال فترة هذه  بعد استقالة الحرير
ي  الثاني 2020 - تموز 2021(، تراجعت احتياطّيات المصرف المركز الحكومة )كانون 

بالعمات األجنبّية نحو 14 مليار دوالر، وهو ما يتجاوز ما سعت هذه الحكومة 
الدولي بموجب خّطتها )10 مليارات دوالر(، وأكبر  النقد  للحصول عليه من صندوق 
التي سبقتها بالحصول عليه في مؤتمر سيدر )11  َدت الحكومة 

ِ
ي ُوع من المبلغ الذ

مليار دوالر(. 
اليوروبوند، فيما تمّكن المُمسكون  ى تعليق دفع سندات  الفترة، جر خال هذه 

ي والمصرفي.  النقد النظامين  أثقال  بالقرار من بدء ترتيب أوضاعهم وفكفكة 
بّد من تحميلها  لم يكن عدم تحميل الخسائر ألصحاب المال كافيًا، بل كان ال 

النظام مُجّددًا يتطّلب تنظيف حساباته والتخّلص من  أّن إحياء  ألحد ما، خصوصًا 
التي بدأت المصارف بمراكمتها منذ العام 1997. من هنا، أصدر  اللبنانّية  الدوالرات 
مصرف لبنان سلسلة تعاميم تتبع أسعار صرف مختلفة لاستيراد والتعامات 

المالية في  الودائع بالعملة األجنبية، بغية شطب الخسائر  الداخلية وصرف 
المصارف عبر تحميلها للمودعين، وتخفيف االستيراد من خال إفات التضّخم 

الناجم عن شّح العمات األجنبية إلدارة استخدام عماته األجنبية ألطول فترة 
مُمكنة.

بالنتيجة انخفضت المطلوبات بالعمات األجنبّية على المصارف بقيمة 24 مليار 
أيلول 2019 وأيلول 2021(. طبعًا ليست  دوالر )من 128 إلى 104 مليارات دوالر بين 

كّلها ودائع مُحّررة على سعر 3900 ليرة للدوالر، فهناك ديون ُشطبت وأبرزها 
الكابيتال  ى هُّربت نظرًا لعدم إقرار قانون  قروض للمطّورين العقاريين، وأموال أخر

ر باألساس عدم إقراره.  كونترول، وهذا ما يفسِّ

2022 – 2021
محاوالت إحياء 

النظام

اتفاق يظهر بعضًا من  أيلول 2021 وفق  تشّكلت حكومة نجيب ميقاتي في 10 
ي وما تبعه من إجراءات، إذ وضعت حكومة ميقاتي خّطة  الوزار البيان  مامحه في 

النقد( تعترف بقيمة الخسائر نفسها  ة عرضها على صندوق 
ّ

لتوزيع الخسائر )بحج
المنصوص عنها في خّطة حكومة دياب، إّنما تختلف عنها بكيفّية توزيعها، بحيث 

ي تحميل المودعين، وال سّيما الصغار والمتوّسطين منهم، الجزء األكبر  يجر
منها )%38 من مجمل الخسائر(، مع تحميل كبار المودعين والمصارف نسبة 18% 

ي كّل المجتمع، %26 منها. في حين  ي، أ لكّل منهما، والحكومة والمصرف المركز
ي وحماية  ي رؤية أو خّطة للنهوض االقتصاد اجتمعت الخّطتان على عدم إدراج أ

المجتمع.
ى تحرير أسعار المحروقات واألدوية مع ما لذلك من تأثيرات  فضًا عن ذلك، جر

 لخصخصة أصول ومرافق عامّة، ظهرت أولى 
ٍ

اجتماعية واقتصادية. وهناك مساع
نتائجها بتوقيع عقد إلدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت مع شركة 

خاّصة. 
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تقــوم  آلّيــة  وفــق  تمويلــه  مــوارد  النظــام  هــذا  أمّــن 
الودائــع  عنصريــن:  مراكمــة  علــى  رئيســي  بشــكل 
ــاء  بن ــبيل  ــي س ــود ف ــة جه أي ــذل  ب ــن دون  ــن44، م والمهاجري
العاملــة  ى  القــو ويشــّغل  ينتــج  ّي  وعصــر اقتصــاد حديــث 
ويوّفــر  التحتيــة،  والبنــى  االقتصاديــة  القطاعــات  ويطــّور 
الخدمــات العامّــة األساســّية مــن طبابــة وتعليــم وســكن 
أصــاب  ي  الــذ الخلــل  أمــام  وغيرهــا...  ونقــل عــام مشــترك، 
أزمــة  التراكــم فــي العنصــر األّول دخــل لبنــان فــي  اســتدامة 
بالتبــّدد نتيجــة  هــي األكبــر فــي تاريخــه، فيمــا مجتمعــه مُهــّدد 
ومــوارده  المتوّقعــة،  والهجــرة  الفقــر  مســتويات  ارتفــاع 
توظيفــه  المُمكــن  المالــي  الرأســمال  ســواء  مســتنفدة 
المُمكــن  ي  البشــر الرأســمال  أو  مُنتجــة  اســتثمارات  فــي 
اســتخدامه فــي العمــل واإلنتــاج لتطويــر االقتصــاد وبنــاء 
ــرة بتناقضاتهــا 

ّ
قاعــدة إنتاجّيــة، واألحــزاب السياســية متفج

اتخــاذ قــرارات لبنــاء دولــة  بنيويــًا عــن  يجعلهــا عاجــزة  بمــا 
االجتماعيــة45.  والرعايــة  االقتصاديــة  الكفــاءة  ذات 

اســتقطاب  إلــى  دائــم  بشــكل  النظــام  هــذا  هــدف 
قنــوات  لتمويــل  الخــارج  مــن  النقديــة  التدّفقــات 
التوزيــع الكامنــة ضمنــه. تشــّكلت هــذه التدّفقات بشــكل 
عــرض  عبــر  اســتقطابها  ى  جــر التــي  الودائــع  مــن  رئيســي 
وأيضــًا مــن  الصــرف،  وتثبيــت ســعر  أســعار فائــدة ســخّية 
ــاع  ــي القط ــا ف ــز معظمه ــي تركّ الت ــرة  ــتثمارات المباش االس
والســياحية  الصناعيــة  المشــاريع  وبعــض  ي،  العقــار
الموّزعــة أيضــًا علــى رجــال أعمــال ومســتثمرين مُرتبطيــن 

السياســية. بالســلطة 

ي"،  الهولنــد "المــرض  ُيســمّى  بمــا  لبنــان  غــرق  بالنتيجــة، 
والبضائــع  للســلع  ي  التقليــد التصديــر  قطــاع  تعّثــر  ي  أ
ث 

ِ
ــد ــي ُتح الت ــة  ــوارد الطبيعّي الم ــر  ــح تصدي ــات لصال والخدم

االســتهاك  بتطــّور  وتســمح  الدخــل  ى  قفــزة فــي مســتو
القابلــة  وارتفــاع أســعار العقــارات والخدمــات المحّليــة غيــر 
وتصبــح  اإلنتــاج،  كلــف  ارتفــاع  إلــى  ي  يــؤّد بمــا  للتصديــر، 
المُنتجــة  الســلع  مــن  أرخــص  المســتوردة  الســلع  قيمــة 
فــي  وتوظيفهــا  التدّفقــات  هــذه  اســتقطاب  ى  أّد محليــًا. 
تدهــور  إلــى  واالســتهاك  والمالــي  ي  العقــار القطاعيــن 
باّطــراد  االســتيراد  إلــى تنامــي  وتاليــًا  اإلنتاجيــة،  القطاعــات 
ــان  ــتورد لبن ــة. اس التجاري ــكارات  ــه االحت ــيطرت علي ي س ــذ ال
بنحــو  وصــّدر  بأكثــر مــن 368 مليــار دوالر  الفتــرة  خــال هــذه 

ــا  ــار دوالر46، كم ــو 300 ملي ــًا بنح ــزًا تجاري ــب عج رّت ــا  ــارًا م 68 ملي
ى أيضــًا إلــى نمــو البطالــة ومعهــا الهجــرة التــي رفــدت هذا  أّد
التــي  النظــام بتدّفقــات إضافيــة عبــر تحويــات المهاجريــن 
بيــن العاميــن 2002 و202047،  وصلــت إلــى نحــو 122 مليــار دوالر 
ــال  ــلعية خ ــادرات الس ــة الص ــل قيم ــاوز مجم ــا يتج ــو م وه
ــت  ــد أنفق ــار دوالر48، وق ــت 71 ملي ــي بلغ ــها والت ــرة نفس الفت
والعقــارات  األســر  اســتهاك  تمويــل  علــى  بمعظمهــا 
ــي  ــع، وبالتال الودائ ــن  ــد م ــارف بمزي ــّخ المص ــات وض والخدم
الــدوران فــي دّوامــة مُفرغــة مــن الســعي الدائــم إلــى مراكمــة 

والودائــع. الهجــرة  مخزونــي 

أّدت هــذه التدّفقــات إلــى تضخيــم موجــودات المصــارف التــي 
الماليــة،  ْيــن الحكومــة لتغطيــة العجــوزات  وّظفتهــا فــي َد
ى  ومســتو االســتهاك  لتمويــل  الخــاص  القطــاع  ْيــن  وَد
المحّلــي علــى تحقيقــه،  اإلنتــاج  أعلــى مــن قــدرة  معيشــي 
ــة تأمينهــا إلــى  الدولــة مهمّ ــرت  والحصــول علــى خدمــات جّي
آخــر،  بارتفــاع كلفتهــا. بمعنــى  الخــاص، مــا ســاهم  القطــاع 
التدّفقــات فــي تمويــل االســتهاك المحّلــي  ســاهمت هــذه 
إلــى  ي،  االقتصــاد للنمــّو  األساســي  المحــّرك  بــات  ي  الــذ
واألنشــطة  والعقــارات  المصــارف  االســتثمار فــي  جانــب 
ضعــف  اســتمرار  مقابــل  فــي  بهــا،  المُرتبطــة  والخدمــات 
ى، وهــدر طاقــات ومــوارد هائلــة  القطاعــات اإلنتاجيــة األخــر
ــول  ــروة وأص ــج وث ــال مُنت ــة رأس م ــرص لمراكم ــت ف وتفوي

كافيــة تقــي مــن األزمــات.

ي  سمات النموذج االقتصاد

ي لــم يكن قابــًا للحياة  بالنتيجــة، وصلنــا إلــى نمــوذج اقتصــاد
ــي  ــّكل ف ــة تش ــمات عريض ــس س ــم بخم ــأته، يتس ــذ نش من
ي اختصارهــا  أزماتــه49. مــع ذلــك، يجــر الوقــت نفســه مصــادر 
الهــدف  وكأنهمــا  الصــرف،  وســعر  التمويــل  بأزمــة  دائمــًا 
هــذه  ســاهمت  لتحقيقهــا.  أداة  ال  سياســة  ي  أل النهائــي 
القائمــة ورســوخها، والتــي  الســمات فــي تشــّكل المصالــح 
والمضاربــات  التجاريــة،  االحتــكارات  مــن  أرباحهــا  راكمــت 
ْيــن  بالدَّ واالســتثمار  المصرفيــة  والودائــع  العقاريــة، 
ــي  ــديد ف ــز الش التركّ ــن  ــة م المُتأتي ــاح  ــن األرب ــًا ع ــام، فض الع
يــد قّلــة  القطاعــات االقتصاديــة والخدميــة واإلنتاجيــة فــي 
أو ُتعــدُّ جــزءًا منهــا. تختصــر  مُرتبطــة بالســلطة السياســية 

بالتالــي: ي  االقتصــاد النمــوذج  ســمات 
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أّواًل، اقتصــاد خدماتــي. إّنهــا ســمة تاريخيــة مســتمّرة منــذ 
ي، يســتحوذ قطــاع  نشــأته. بحســب إدارة اإلحصــاء المركــز
الناتــج المحّلــي، فــي حيــن ال  الخدمــات علــى %70 مــن مجمــل 
تتجــاوز حّصــة الزراعــة والثــروة الحيوانيــة %3 والصناعــة 10% 
فقــط. مــع ذلــك، فــإن القطاعــات الخدماتيــة غيــر متنّوعة بل 
تتركّــز فــي قطاعــات العقــارات والتجــارة والخدمــات الماليــة، 
إلــى  الخدمــات  اقتصــاد  ــه 

ّ
بتوج المشــكلة  تعــد  لــم  بحيــث 

ــًا  ــه تقريب ــن نصف ــر م أكث ــز  ــل بتركّ ب ــرب،  الح ــل  ــا قب ــارج كم الخ
فــرص  توّفــر  وال  اإلنتاجيــة  متدّنيــة  وأنشــطة  خدمــات  فــي 

عمــل كافيــة وأجــورًا مقبولــة50. 

توّزع الناتج المحّلي وفقًا للقطاعات االقتصادية
والحرجيــة  الحيوانيــة  والثــروة  الزراعــة 

ك  ســما أل ا و
3%

%10الصناعة والكهرباء والكسارات
%3البناء

%15النقل والتجارة
%3الفنادق والمطاعم

%2المعلوماتية واالتصاالت
المالية %9الخدمات 

%16العقارات 
%6خدمات األعمال

الخــاص  والتعليــم  الشــخصية  الخدمــات 
لصحــة ا و

13%

%14اإلدارة العامة والصحة والتعليم
الحســابات   – ي  المركــز اإلحصــاء  إدارة  المصــدر: 

2019 الوطنيــة 

أيضــًا  تاريخيــة  ســمة  هــي  اســتهالكي.  اقتصــاد  ثانيــًا، 
الوطنيــة  الحســابات  بحســب  األولــى.  بالســمة  ومُرتبطــة 
 ،2019 العــام  فــي  ي  المركــز اإلحصــاء  إدارة  عــن  الصــادرة 
الناتــج المحّلــي  العــام والخــاص مجمــل  يتجــاوز االســتهاك 
ويبلــغ %108، مــا يعنــي أن فاتــورة االســتهاك تتجاوز مجمل 
مــا ينتجــه االقتصــاد، ويتــوّزع بنســبة %92 علــى األســر و16% 
ــر ذلــك، بكــون جــزء أساســي مــن  العــام51. ُيفسَّ علــى القطــاع 
العامليــن  مــن  اآلتيــة  التحويــات  مــن  ممــّواًل  االســتهاك 
الذيــن يدعمــون اســتهاك أســرهم،  الخــارج  اللبانييــن فــي 
ْيــن، وهــو مــا يخلــق التباســًا بيــن الدخــل  وجــزء آخــر ممــّواًل بالدَّ
ى الداعمــة لــه، بمــا يعطــي  المُحّقــق محّليــًا والمصــادر األخــر

ي تغييــر سياســي52. بالبحبوحــة ويعيــق أ وهمــًا 

ثالثــًا، اقتصــاد يعتمــد علــى التدّفقــات الخارجيــة. هــذه 
الرغــم مــن  الســمة مُرتبطــة بالســمتين الســابقتين، علــى 
العقــود  خــال  لبنــان  إلــى  دخلــت  التــي  الطائلــة  التدّفقــات 
لــم  أنهــا  إاّل  دوالر،  مليــار   300 وتجــاوزت  الماضيــة  الثاثــة 
القائمــة،  البنيــة االقتصاديــة  توّظــف فــي االســتثمار بســبب 
بــل مّولــت االســتهاك والمضاربــات العقاريــة والمديونيــة 

المصرفيــة53. الودائــع  عبــر 

الســمة  المصــارف. تعتبــر هــذا  ركيزتــه  اقتصــاد  رابعــًا، 
مُســتمرة منــذ مــا قبــل الحــرب أيضــًا، ولو أنهــا تغّيــرت بنيتها 
بــرأس مــال أجنبــي إلــى مصــارف قائمــة  مــن مصــارف قائمــة 
اقتصــاد إقليمــي  هــة مــن خدمــة 

ّ
وموج بــرأس مــال لبنانــي، 

إلــى خدمــة نمــوذج محّلــي. خــال ثاثــة عقــود تدّفقــت أمــوال 
تضخيــم  فــي  وســاهمت  المصرفــي  القطــاع  إلــى  طائلــة 
الناتــج  أضعــاف   4 مــن  أكثــر  ي  تســاو وباتــت  مطلوباتــه، 
عامّــة  مديونيــة  فــي  توظيفهــا  ى  فجــر اإلجمالــي،  المحّلــي 
الدخــل  ربــع  وخاّصــة تتجــاوز 200 مليــار دوالر، وباتــت تقتطــع 
العاميــن  خــال  عليهــا.  المُترتبــة  الفوائــد  لدفــع  ي  الســنو
1993 و2019، حّققــت المصــارف فوائــد بقيمــة 82 مليــار دوالر 

ْيــن الحكومــي فقــط54. الدَّ مــن 

ــز  ــل العج ــى تموي ــة إل الحاج أّدت  ــر.  ــاد مدول ــًا، اقتص خامس
تأســيس  إلــى  اإلنتــاج  ضمــور  ظــّل  فــي  الكبيــر  ي  التجــار
الليــرة  وفريــد تتعايــش فيــه عملتــان:  ي خطيــر  نظــام نقــد
بالليــرة  أجورهــم  العمّــال  يتقاضــى  حيــن  ففــي  والــدوالر. 
المعامــات  كّل  فــإن  بالليــرة،  الضرائــب  الحكومــة  وتجبــي 
مــن  جــزء  فيهــا  بمــا  بالــدوالر،  ي  تجــر ى  األخــر االقتصاديــة 
عملــة  وجــود  أن  شــّك  ال  والخاصــة.  العامــة  المديونيــة 
النقديــة  سياســاته  فــي  للبلــد  اســتقالية  يعطــي  محّليــة 
أنهــا فــي لبنــان لعبــت  ي، إاّل  والتنميــة والتطويــر االقتصــاد
ــة  ــة المحّلي ــن العمل ــل م التحوي ــهيل  ــي تس ــيًا ف دورًا أساس
المدفوعــة  الفوائــد  ســّيما  وال  ثابــت،  بســعر  الــدوالر  إلــى 
بالليــرة، لضمــان ربحّيتهــا واســتجاب المزيــد مــن التدّفقات 
بمــا ســاهم فــي نشــوء  اآلليــة نفســها،  واســتخدامها فــي 

االحتيالــي55. ي  بونــز مخّطــط 

وإعــادة  المجتمــع  انهيــار  العمــل:  آليــات  تعّطــل 
الســلطة تموضــع 

الماضــي تكريــس نظــام  القــرن  ى فــي تســعينيات  جــر
التــي  نفســها  البنيــة  إنتــاج  وأعيــد  تفكيكــه،  ال  الحــرب 
الســّكان  مــن   1% وبــات  أســبابها،  مــن  ســببًا  كانــت 
يســتأثرون وحدهــم بأكثــر مــن %40 مــن الثــروة و%25 مــن 
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ــة  الثاث ــود  ــوال العق ــي ط اللبنان ــع  ــهد المجتم ــل56. ش الدخ
ة57، 

ّ
وشــاب ألــف شــاب  يقــل عــن 844  الماضيــة هجــرة مــا ال 

الحــرب58.  المهاجريــن خــال  ي تقريبــًا عــدد  يــواز رقــم  وهــو 
كذلــك تمــت مراكمــة مديونّيــة عامّــة وخاّصــة شــّكلت 271% 
201959، فضــًا عــن  العــام  المحّلــي فــي  الناتــج  مــن مجمــل 
ي، وبالتالــي ازديــاد نســبة البطالــة  تراجــع النشــاط االقتصــاد
ى العاملــة فــي  القــو التــي قــّدرت بنحــو %11.4 مــن مجمــوع 
الفئــات ذات  ى  العــام 2018 ووصلــت إلــى %39 لــد لبنــان فــي 
ــة المرتفعــة60. حــدث كّل ذلــك نتيجــة  التعليمّي المســتويات 
االحتكاريــة  والبنــى  والريعّيــة  الخدمّيــة  القطاعــات  تنامــي 
يُعــد االقتصــاد  ى، ولــم  علــى حســاب قطاعــات اإلنتــاج األخــر
اللبنانــي قــادرًا علــى توليــد إاّل وظيفــة واحــدة لــكّل 6 وافديــن 
العمــل. حــدث ذلــك مــن دون تأميــن حــّد  إلــى ســوق  ــدد 

ُ
ج

إليهــا  يفتقــرون  المقيمــون  كان  التــي  الحقــوق  مــن  أدنــى 
الرســمي  والتعليــم  المجانّيــة  الطبابــة  مثــل  الحــرب  قبــل 
المائــم  والســكن  المشــترك  العــام  والنقــل  المُحتــرم 
انفجــر   2019 العــام  فــي  الئــق.  بأجــر  والعمــل  والمناســب 
أزمــة شــاملة، نقديــة  ي ودخــل لبنــان فــي  النظــام االقتصــاد
ازديــاد  عــن  أســفر  مــا  وسياســية،  واقتصاديــة  وماليــة 
انعــدام  وحــّدة  والبطالــة  الفقــر  معــّدالت  فــي  مُتســارع 
مرّشــحة  مؤّشــرات  وهــي  الهجــرة.  ومســاعي  المســاواة 
ي حتمــًا إلــى  لارتفــاع أكثــر مــع اشــتداد األزمــة، مــا ســوف يــؤّد
يتــاءم مــع  إعــادة تشــكيل المجتمــع بعنــف وقولبتــه بمــا 

ى. القــو ى ضمــن موازيــن  األقــو مصالــح 

تعّطــل  تداعيــات  ســنتين  مــن  أكثــر  منــذ  لبنــان  يعيــش 
باتخــاذ  ذلــك  وتكّشــف  ي،  االقتصــاد  - السياســي  النظــام 
الودائــع  ســحب  ي  لتفــاد إجــراءات  اللبنانيــة  المصــارف 
قبــل  الوديعــة  كســر  منــع  مثــل   2019 العــام  مطلــع  منــذ 
ــش  ــن هام ــرف ع ــعر الص ــروج س ــمّ بخ ــن ث ــتحقاقها، وم اس
انكشــاف  إلــى  وصــواًل   ،2019 العــام  منتصــف  منــذ  تثبيتــه 
الودائــع  المصرفــي مــع توّقفــه عــن دفــع  الجهــاز  إفــاس 
فــي تشــرين األول 2019. تبــع ذلــك انهيــار مُتســارع فــي ســعر 
الصــرف، وإعــان الحكومــة تعليــق دفــع ديونهــا بالعمــات 
بتأثيــر تفّشــي جائحــة كورونــا  األجنبيــة )اليوروبونــد(، مــرورًا 
العــام  بيــروت فــي 4 آب مــن  العــام 2020، وانفجــار مرفــأ  بدايــة 
ي عــن فتــح  المركــز المصــرف  إلــى توّقــف  وصــواًل  نفســه، 
اعتمــادات اســتيراد المحروقــات والســلع األساســية، األمــر 
ي انتهــى بتحريــر األســعار نهايــة العــام 2021. خلقــت هــذه  الــذ
كثيــرون  يعتقــد  واجتماعيــة  اقتصاديــة  ظروفــًا  العوامــل 
أنهــا أشــّد وطــأة مــن األوضــاع التــي ســبقت الحــرب األهليــة.

يبــدو واضحــًا أن هــذه النتائــج وليــدة صدفــة، بــل كانــت 

نتــاج سياســات تراكمــت علــى مــدار الســنوات الثالثيــن 
الخســائر  وراكمــت معهــا حجمــًا هائــاًل مــن  الماضيــة، 
المُحّققــة فــي القطــاع المصرفــي ُقــّدرْت بنحــو 69 مليــار 
دوالر61، وخســائر اقتصادّيــة تمّثلــت بضحالــة القاعــدة 
اإلنتاجّيــة وعــدم وجــود تراكــم رأســمالي حقيقــي، إضافــة 
ي بحثــًا عــن فــرص عمــل  إلــى نــزف فــي الرأســمال البشــر

فــي الخــارج.

ــان  ــهد لبن ــام 2019، يش الع ــر  أواخ ــام  النظ ــذا  ــل ه ــذ تعّط من
ل 

ّ
ســج الواقــع،  فــي  الحديــث.  تاريخــه  فــي  أزماتــه  أشــّد 

ــرات  ــن المؤّش ــد م ــي العدي ــًا ف ــان تراجع ــان المنصرم العام
انهيــار  إلــى  وصــواًل  واالجتماعّيــة،  واالقتصادّيــة  المالّيــة 
قبــل  حّتــى  لبنــان،  يعانــي  حيــن  فــي  ذلــك  يحــدث  بعضهــا. 
التــي تبلــغ قيمتهــا  تعليــق ســداد ديونــه بالعمــات األجنبّيــة 
التمويــل  33.7 مليــار دوالر، مــن صعوبــة فــي الحصــول علــى 

نفســه. العمــل  بنهــج  لاســتمرار 

اإلجمالــي  المحّلــي  الناتــج  بتراجــع  األزمــة  تمّثلــت تداعيــات 
الحقيقــي بنســبة %58، حيــث انخفــض مــن 52 مليــار دوالر فــي 
العــام 2019 إلــى 21.8 مليــار دوالر فــي العــام 202162. يمثــل ذلــك 
ي وتراجــع األنشــطة  التدهــور االقتصــاد تعبيــرًا صارخــًا عــن 
بحيــث  الفردّيــة  الثــروة  وكذلــك  االقتصادّيــة،  والقطاعــات 
أميركــي  الناتــج إلــى 3200 دوالر  الفــرد مــن  انخفضــت حّصــة 
العــام 1995.  ي كانــت عليــه فــي  الــذ ى  المســتو وعــادت إلــى 
ى  أّد الــدوالر بنســبة %1310، مــا  ارتفــع ســعر  فــي المقابــل، 
ــر  ل مؤش

ّ
ــج ــد س ــن %90. وق ــر م ــرة بأكث اللي ــة  ــع قيم ــى تراج إل

ي يعبــر عــن التضخــم فــي أســعار  الــذ أســعار االســتهاك 
بيــن  المئــة  فــي   603 بقيمــة  ارتفاعــًا  والخدمــات  الســلع 
ــر  ــا يفّس ــو م ــي 202163، وه الثان ــرين  ــي 2019 وتش الثان ــرين  تش
العــام 202064 واســتمرار  تراجــع االســتيراد بنســبة %49 فــي 
العــام 2021، نتيجــة عــدم توّفــر العمــات  التراجــع خــال  هــذا 
الشــرائية  القــدرة  وتدنــي  أســعارها  وارتفــاع  األجنبيــة 

للمقيميــن.

أو تراجــع  االقتصــاد  االنهيــار عنــد حــدود  ال تنحصــر عوامــل 
النظــام  طبيعــة  إلــى  ذلــك  يمتــد  بــل  المجتمــع،  أحــوال 
ــن  ــّل موزاي ــي ظ ــا، ف ــل معه التعام ــن  ــزه ع ــي، وعج السياس
علــى  القائــم  نفســه  النهــج  واتباعهــا  القائمــة  ى  القــو
السياســي  النظــام  يتســم  الواقــع،  والنهــب. فــي  التجريــد 
بخاّصيتيــن؛ تحــّدد الخاّصيــة األولــى كيفيــة إدارة المجتمــع 
بيــن  التحاصــص  علــى  قامــت  وقــد  بشــؤونه،  واالهتمــام 
بحيــث  الحــرب.  خــال  بــرزوا  الذيــن  الميليشــيات  زعمــاء 
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بمــا فيهــا مجلســا  الدولــة،  وإدارات  بالمؤّسســات  ُأطيــح 
النــواب والــوزراء اللــذان أصبحــا شــّكليين، وتــم حصــر عمليــة 
المــوارد  القــرار فــي مــا بينهــم بمــا يرعــى تحاصصهــم  اتخــاذ 
وتوزيعهــا  بمــوارد عامــة  االســتئثار  زعاماتهــم عبــر  لتعزيــز 
عبــر قنــوات الزبائنيــة. أمّــا الخاّصيــة الثانيــة فتكمــن بارتباط 
بــدول إقليميــة ترعــى مشــاريعها وتؤمّــن لهــا  هــذه األحــزاب 
الخارجــي. تجعــل  التمويــل والغطــاء السياســي  مقّومــات 
ــاذ  اتخ ــن  ــزة ع ــّية عاج ــلطة السياس ــان الس ــان الخاصيت هات
طبقاتــه  مصالــح  فيــه  تتضــارب  مجتمــع  يخــدم  قــرار  ي  أ

ومكّوناتــه.

البديلــة  السياســّية  والطروحــات  المشــاريع  أمــام ضعــف 
ى، نجــح المتحّكمــون باالقتصــاد،  القــو فــي تعديــل موازيــن 
وخصوصــًا أصحــاب المصــارف وكبــار مودعيهــا، فــي تحميــل 
فــإن  الواســعة.  الشــعبية  للفئــات  المُحّققــة  الخســائر 
اللحظــة هــو عملّيــة  ي منــذ عاميــن ومســتمّر حتــى  مــا يجــر
تصفيــة لهــذه الخســائر عبــر أدوات التضّخــم وتعــّدد أســعار 
الصــرف وتحويــل الودائــع بالعمــات األجنبيــة إلــى الليــرة، وال 
الليــرة أكثــر  ســيما الصغيــرة والمتوّســطة، فــي حيــن فقــدت 
ي  ي نقــاش فــي أ  حتــى اآلن أ

ِ
مــن %90 مــن قيمتهــا. ولــم يجــر

ــة،  المُتتالي ــات  ــة األزم ــة لمعالج ــة واجتماعي ــة اقتصادي خّط
أو  هيكلتــه،  وإعــادة  المصرفــي  القطــاع  إفــاس  ســواء 
المُفتــرض اعتمــاده، أو  ي ونظــام الصــرف  النقــد االســتقرار 
المُتهالكــة،  التحتيــة  البنــى  أو  التضّخــم،  أو  الدولــة،  موازنــة 
ــبكات  ــكن وش ــل والس ــم والنق ــة والتعلي ــات الصّح أو خدم
وتحفيــز  إنتاجيــة  قواعــد  بنــاء  أو  االجتماعيــة،  الحمايــة 
اســتنزاف مــا تبقــى  ي. فــي حيــن يتــمّ  االقتصــاد النشــاط 
ى مصــرف لبنــان،  مــن موجــودات بالعمــالت األجنبيــة لــد
تخــدم  شــاملة  اســتراتيجية  فــي  توظيفهــا  المفتــرض 
ي  ي األصــل والهــدف مــن أ مصالــح غالبيــة المجتمــع، أ

سياســة.

القسم الثاني: 
بمعــزل عــن  والمراكمــة  الربحّيــة  التمويــل عــن  يبحــث 
كالســيكّية  بأطــر  ســواء  تحّققهــا،  وآلّيــات  مصادرهــا 
فائــض  مــن  األكبــر  الحّصــة  علــى  االســتحواذ  مثــل 
بالعنــف  حّتــى  أو  والتجريــد  بالنهــب  أم  اإلنتــاج  قيمــة 
تحقيــق  شــروط  توافــرت  متــى  باســتخدامه.  التهديــد  أو 
ــك  ــن ذل ــر م ــًا وأكث ــل مُتاح التموي ــح  ــة يصب ــاح والمراكم األرب
ــًا  ــس هدف ــل لي التموي ــا،  ــن هن ــية. م ــرارات سياس ــًا بق محمي
األســاس فــي  يكمــن  أهــداف.  وســيلة لتحقيــق  بــل  بذاتــه 
عليــه  ي  ينطــو بمــا  نريــد،  اقتصــاد  ي  وأ دولــة  ي  أ تحديــد 
وموازيــن  المُفتــرض خدمتهــا  األمــر مــن تحديــد للمصالــح 
التــي تحميهــا. إّنــه خيــار سياســي، يعكــس المصالــح  ى  القــو

السياســة. جوهــر  هــو  وهــذا  خدمتهــا،  المُفتــرض 

فــي لبنــان، مــا لــم ُتحــّدد عوامــل مختلفــة مســار الخــروج 
التعامــل  كيفيــة  ســّيما  وال  الحاليــة،  األزمــة  مــن 
الجديــد  والشــكل  المصرفــي،  النظــام  إفــالس  مــع 
ســوف  السياســي،  والنظــام  والمجتمــع  لالقتصــاد 
بقــي  وتبديــد مــا  ــرة نفســها 

ّ
المتفج البنيــة  ُيعــاد إنتــاج 

مــن مــوارد فــي تأميــن اســتمرارية نظــام يحمــل مالمــح 
أصابــت  عابــرة  أزمــة  ليســت  اليــوم  نواجهــه  مــا  انهيــاره. 
العــودة  بهــدف  حّلهــا  يمكــن  وبالتالــي  اقتصاديــًا،  نظامًــا 
ــروج  ــة. إن الخ ــى األزم ــابقة عل ــاد الس ــة االقتص ــى وضعي إل
أســئلة مُتعــددة  اإلجابــة عــن  أيضــًا  يعنــي  األزمــة  مــن 
ي نشــاطات  أ اقتصــاد نريــد؟  ي  أ ي دولــة نريــد؟  أ منهــا: 
بنــى تحتيــة نريــد  ي  أ اقتصاديــة نريــد تعزيزهــا؟  وقطاعــات 
ــّغلها  ــوف ُيش ــي س الت ــة  ى العامل ــو الق ــة  ــا طبيع ــا؟ م بناءه
ى  القــو هــذه  ينتــج  ســوف  تعليمــي  نظــام  ي  أ االقتصــاد؟ 
المحّليــة؟ مــا  االقتصاديــة  بالقطاعــات  ارتباطاتــه  ومــا هــي 
الموضوعــات  المطلوبــة؟ إلــى غيــر ذلــك مــن  المــوارد  هــي 
ــر  ي وتوّف ــاد ــو االقتص النم ــتقرار  ــن اس ــرض أن تؤمّ ُيفت ــي  الت
الربحّيــة جاذبــًا لاســتثمار والتمويــل مــن جهــة،  هامشــًا مــن 
ــف  ــن مختل بي ــة  ــة متوازن ــل بطريق التموي ــذا  ــتخدامًا له واس
والتقاســم  المتطّرفــة  النهــب  حالــة  مــن  بعيــدًا  األطــراف 
ــار  ــذا المس ــق ه ــك يتعّل ي. كذل ــر ــد القس ــي والتجري الغنائم
ومعالجتهــا.  الماليــة  الخســائر  مــع  التعامــل  بكيفيــة 
علــى  القــادر  السياســي  النظــام  بطبيعــة  أيضــًا  ويتعّلــق 
االجتماعّيــة  التفاوتــات  مــع  تتعامــل  التــي  القــرارات  اتخــاذ 
مناســبة  بيئــة  وتؤمّــن  االقتصاديــة  والقــدرات  والحاجــات 
التمويــل  نمــاذج  لهــا.  حاضنــة  تحتيــة  وبنيــة  لاســتثمار 

توظيفــه. بكيفيــة  العبــرة  تكمــن  عديــدة،  ومصــادره 
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النقــاش  علــى  المُهيمنــة  النظــر  وجهــة  تقــوم  ذلــك،  مــع 
الراهنــة  التعامــل مــع األزمــة  الدائــر حــول األزمــة علــى  العــام 
بربطهــا بالحاجــة إلــى التمويــل حصــرًا لمعالجــة انهيار ســعر 
الصــرف وإعــادة ضبطــه. يقــّدم ذلــك بغيــة اســتئناف عملّيــة 
ووضــع لبنــان  الخــارج،  النقدّيــة مــن  التدّفقــات  اســتجاب 
الدائنيــن، وبالتالــي اســتنهاض  مُجــّددًا ضمــن دائــرة اهتمــام 
بركائــزه  المــّس  دون  مــن  نفســه  ي  االقتصــاد النمــوذج 
ئ األمــر. أيضــَا،  بــاد التــي أودت إلــى انهيــاره فــي  وآلّيــات عملــه 
النقــد  صنــدوق  مــن  باالســتدانة  التمويــل  عملّيــة  ُتحصــر 
ــن  ــل م ــى تموي ــول عل ــد للحص الوحي ــل  ــه المدخ ــي وكأّن الدول
ى، انطاقــًا مــن كــون االســتدانة مــن الصنــدوق  جهــات أخــر
القيــام بسلســلة إجــراءات تتيــح تحقيــق فوائــض  تفتــرض 
وتحمّــل  الجديــدة  القــروض  لدفــع  العامّــة  الموازنــة  فــي 
غيــاب  ظــّل  فــي  التمويــل،  ُيربــط  وكذلــك  خدمتهــا.  كلفــة 
المُنهــار،  النمــوذج  عــن  البديلــة  االقتصاديــة  الطروحــات 
الدولــة للقيــام باالســتثمارات المطلوبــة فــي  ببيــع أصــول 

التحتّيــة وكأّنهــا ال مخــرج لهــا غيــر ذلــك. البنيــة 

كيفيــة  بــل  المشــكلة،  صلــب  ليــس  التمويــل  توافــر 
ي  أ خدمــة  وفــي  الرســاميل،  هــذه  وتخصيــص  توزيــع 
لبنــان  إلــى  تدّفقــت  و2019،   1993 العاميــن  بيــن  مشــروع. 
مليــار   300 نحــو  إلــى  قيمتهــا  وصلــت  ضخمــة  رســاميل 
التجارّيــة والمضاربــات العقاريــة  دوالر65، مّولــت العجــوزات 
الناتــج  أضعــاف   4 تبلــغ  وخاّصــة  عامّــة  مديونيــة  وراكمــت 
ــذه  ــم ه ــي حج الدول ــك  البن ــارن  ــام 201966. يق الع ــي  ــي ف المحّل
الحــرب  التدّفقــات مــع مــا تدّفــق إلــى كّل أوروبــا الغربيــة بعــد 
بلــغ فــي  وقــد  الثانيــة فــي إطــار خطــة مارشــال،  العالميــة 
التضّخــم(،  حينهــا 170 مليــار دوالر )بعــد تعديــل معــّدالت 
فــي حيــن لــم تتجــاوز حّصــة ألمانيــا منهــا أكثــر مــن 10 مليــارات 
ــم.  العال ــادات  ــر اقتص أكب ــن  ــوم م الي ــدُّ  ــي ُتع ــط، وه دوالر فق
هــذه  اســتثمرت  لــو  حالنــا  يكــون  أن  يمكــن  كان  فكيــف 

العشــرة؟ ملياراتهــا  ألمانيــا  اســتثمرت  كمــا  المليــارات 
مــن  جّيــد  مخــزون  لديــه  المــوارد.  إلــى  يفتقــر  ال  لبنــان 
ي تبديدهــا  المــوارد نســبة إلــى حجــم اقتصــاده، ولكــن يجــر
أو رؤيــة للنهــوض. هنــاك حاجــة  أو إطــار  ي خّطــة  مــن دون أ

ــن: ــدءًا م ب ــوارد  الم ــذه  ــردة ه لج

العــام 	  الذهــب المقــّدر بنحــو 16 مليــار دوالر فــي نهايــة 
.2021

البالغــة نحــو 13 مليــار 	  احتياطيــات العمــالت األجنبيــة 
الفتــرة نفســها. دوالر فــي نهايــة 

الخــارج 	  فــي  العامليــن  اللبنانييــن  مــن  التحويــالت 

ــنويًا،  ــارات دوالر س ــن 7-6 ملي ــّل ع ــا ال يق ــّدر بم ــي تق والت
التحويــات غيــر المرصــودة والتــي  أنهــا ال تشــمل  علمــًا 

ــمية.  ــر رس ــرق غي ــل بط تدخ
أو تهريبهــا 	  ى تحويلهــا  التــي جــر المّدخــرات الخارجيــة 

العــام  ْيــن  الدَّ مــن  مراكمتهــا  جــرت  التــي  والثــروات 
ويفتــرض  الماليــة  والهندســات  والمضاربــات 
النهــوض. عمليــة  فــي  اســتثنائية  لضريبــة  إخضاعهــا 

زالــت تتدّفــق إلــى لبنــان 	  التــي مــا  المســاعدات الدوليــة 
انفجــار 4 آب 2020. وزادت وتيرتهــا منــذ 

المُتعــّددة 	  المؤتمــرات  عبــر  الخارجــي  التمويــل 
 11 بتخصيــص  وعــد  ي  الــذ بـ"ســيدر"  إســوة  األطــراف 
النقــد  وصنــدوق  بإصاحــات،  مشــروطة  دوالر  مليــار 
يضــّخ 4 مليــارات دوالر كدعــم  أن  يتوّقــع  ي  الــذ الدولــي 
اتفــاق معــه. إلــى  التوّصــل  تــمّ  حــال  مباشــر للموازنــة فــي 

المزعومــة 	  الغازيــة  الثــورة  مثــل  المخزونــة  المــوارد 
حيــث  مــن  ســواء  فيهــا  التفريــط  راهنــًا  ي  يجــر والتــي 
كيفيــة ســير مســار ترســيم الحــدود البحريــة أو مــن حيــث 
أجنبيــة  خاّصــة  شــركات  مــع  المعقــودة  االتفاقيــات 

وإنتاجــه. الستكشــافه 

وتوزيعهــا خيــارًا  المــوارد  ُيعــدُّ تخصيــص هــذه  كذلــك 
األطــر  وفــق  اســتخدامها  ي  يجــر أن  فإمّــا  سياســيًا. 
يخــدم  اقتصــاد  مــن  للتحــّول  توظيفهــا  أو  المُعتــادة 
للحيــاة  قابــل  اقتصــاد  إلــى  قّلــة  ى  لــد الثــروة  تراكــم 
اســتمراريته.  ويؤمّــن  المجتمــع  يحّســن ظــروف حيــاة 
ال شــّك أن هــذه العمليــة ليســت ســهلة، ولكّنهــا ليســت 

مــن: وتنطلــق  أيضــًا.  مســتحيلة 

المصرفــي 	  القطــاع  الهائلــة فــي  الخســائر  تنظيــف 
الخســائر،  لتحميلهــا  المســؤولّيات  تراتبيــة  وفــق 
الكبيــرة  والودائــع  المصــارف  رســاميل  مــن  بــدءًا 
ًا  مــرور الماليــة،  الهندســات  مــن  والمســتفيدين 
المودعيــن  وباقــي  ي  المركــز والمصــرف  بالحكومــة 
ــة  ــق االجتماعي ــرة والصنادي ــع الصغي الودائ ــة  ــع حماي م
الخســائر عشــوائيًا  والتعاضديــة. ال مجــّرد توزيــع هــذه 
صغــار  تحميــل  إلــى  ي  يــؤّد بمــا  اآلن،  يحصــل  كمــا 
الجهــاز  إفــاس  تبعــات  المجتمــع  وكافــة  المودعيــن 
المصرفــي  القطــاع  بــدور  والبحــث  المصرفــي، 
الحقيقــي. االقتصــاد  تمويــل  يخــدم  بمــا  باالقتصــاد 

إعــادة هيكلــة الديــون والفوائــد المُترتبــة عليهــا، وال 	 
مــا شــطب جــزء 

ّ
الديــون بالعمــات األجنبيــة، ورب ســّيما 

ضمــن  ينــدرج  النمــّو.  لتحفيــز  أساســي  كشــرط  منهــا 
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ى  ــد ــة ل ــات األجنبي ــي العم ــي صاف ــوة ف ــّد الفج ــك س ذل
الفوائــد  بدفــع  مســتمرًا  زال  مــا  ي  الــذ لبنــان  مصــرف 
واســتنزفت نحــو 1.9  األجنبيــة علــى ديونــه،  بالعمــات 
و201967.   2015 العاميــن  بيــن  منــه  ســنويًا  دوالر  مليــار 
بمــا  أمــٌر ال مفــّر منــه،  الديــون  أو إعــادة هيكلــة  شــطب 
يســمح باســتخدام حــزء مــن مــوارد الحكومــة بالعمات 
بــداًل  الخارجيــة مســتقبًا  البلــد  األجنبيــة لدعــم وضعيــة 
العاليــة  الفوائــد  مــن االســتمرار باســتخدامها لتســديد 

القديمــة.
التعامــل مــع الموازنــة العامّــة بمعــزل عــن هاجــس 	 

يعنيــه ذلــك مــن فــرض  التــوازن فيهــا، لمــا  تحقيــق 
مزيــد مــن التقّشــف وتمّنــع الدولــة عــن تأميــن الخدمــات 
بــل يجــب حصــول ذلــك بوصفــه  األساســّية للمجتمــع. 
وســيلة لتحفيــز االنتقــال نحــو اقتصــاد جديــد مــن خــال 
العامّــة  والخدمــات  االجتماعــي  االســتقرار  تمويــل 

األساســية. والحقــوق 

نماذج التمويل المُتاحة: 
سلبّياتها وإيجابّياتها وضروراتها

التمويل الحكومي
الدولــة كاعــب أساســي فــي اإلجابــة عــن ســؤال  يظهــر دور 
التمويل. كان الكســاد الكبير في العام 1929 نقطة مفصلية 
فــي هــذا الســياق، إذ أســفرت األزمــة االقتصاديــة العميقــة 
النظــر  إعــادة  إلــى  العالــم  رأســمالّيات  ى  أصابــت كبــر التــي 
ــرز  ب ــة.  ــات االقتصادي ــاد والسياس ــي االقتص ــة ف الدول ــدور  ب
فــي حينهــا خــاف بيــن مدرســتين اقتصاديتين؛ الكاســيكية 

والكاينزيــة.

ذات  ي  أ الصغيــرة  للدولــة  الكاســيكي  االقتصــاد  نّظــر 
الــدور المحــدود والتــي ال حاجــة لهــا للعــب أدوار تدّخليــة فــي 
أنهــا قــادرة علــى تنظيــم نفســها بنفســها  األســواق باعتبــار 
والديناميكيــات  االقتصاديــة  المصالــح  عــن  بمعــزل 
القــوة المحكومــة بهــا.  الكامنــة وراءهــا وعاقــات  الطبقيــة 
فيمــا نّظــرت الكاينزيــة لوجــوب أن تكــون السياســة الماليــة، 
العــام المرصــود فــي  ي الضرائــب واالســتثمارات واإلنفــاق  أ
الموازنــة كتعبيــر عــن سياســاتها االقتصاديــة واالجتماعية، 
أداة رئيســية فــي االقتصــاد وخصوصــًا خــال األزمــات حيــن 
ــدة  الفائ ــعار  ــتخدام أس ي اس ــة، أ النقدي ــة  ــود السياس ال تع
ــود  الرك ــع  ــل م التعام أو  ــم  ــن التضّخ ــّد م ــة للح ــع العمل وطب
ي، قــادرة علــى معالجــة األزمات ووضــع االقتصاد  االقتصــاد

ــي. التعاف ــّكة  ــى س عل

فــت 
ِ
ُعر للدولــة  جديــد  شــكل  إلــى  الكاينزيــة  مهّــدت  بذلــك 

الرعايــة االجتماعيــة والكفــاءة االقتصاديــة، وشــكل  بدولــة 
وانتظــار  التجــارة  تحريــر  عــن  تخّلــى  االقتصــاد  مــن  جديــد 
شــروط  وفــق  باإلنمــاء  ليقــوم  األجنبــي  االســتثمار  تدّفــق 
الرســاميل  ومــن دون عوائــق علــى خــروج  االســتثمار  هــذا 
يتوّســع  أول  كمســتثمر  الدولــة  تدّخــل  وفــرض  والتجــارة، 
الصناعــي  والتحويــل  اإلنتــاج  عجلــة  إلطــاق  اإلنفــاق  فــي 
اإلنتاجيــة  ورفــع  عمــل  فــرص  خلــق  بهــدف  وحمايتهمــا 
المــال  رأس  واالســتفادة مــن  والســلع  الخدمــات  وتأميــن 
تعــد  لــم  واالبتــكار.  اإلنتــاج  عمليــة  فــي  المحّلــي  ي  البشــر
بنفقاتهــا،  إيراداتهــا  إلــى موازنــة  الدولــة تقّشــفية تســعى 
وتحقيــق  األزمــات  لعــاج  رئيســية  أداة  إنفاقهــا  بــات  بــل 
أكثــر تصالحــًا مــع  باتــت هنــاك نظــرة  ي.  النهــوض االقتصــاد
ْيــن الحكومــي، وصــار بإمــكان الحكومــات  عجــز الموازنــة والدَّ
أن تكــون جهــة أساســية فــي تمويــل المشــاريع عبــر اإلنفاق 
الديــن.  ل مــن جبايــة الضرائــب وأدوات  ي الممــوَّ االســتثمار
يلعــب دورًا مفتاحيــًا فــي  الحكومــي  اإلنفــاق  أن  يشــار إلــى 
التــي  ى تمويــل بعــض المشــاريع  ي لــد ســياقات مُعّينــة، أ
أو  بتحمّلهــا،  المــال  رأس  يرغــب  ال  مخاطــر  علــى  ي  تنطــو
حيــن يكــون العائــد علــى االســتثمار غيــر جــّذاب لــرأس المال. 
ــي  الت ــاريع  ــل المش ــة تموي ــة لمهمّ ى الحكوم ــّد ــك تتص كذل
بــداًل مــن رهنهــا لمنطــق  يترّتــب عليهــا عائــد مهــم للمجتمــع 
التحتيــة والخدمــات  البنــى  الربــح، مثــل مشــاريع  ي  الســوق، أ
والنقــل  والطاقــة  والتعليــم  الصّحــة  مثــل  العامّــة 

وغيرهــا. واالتصــاالت 

الــدور  الدولــة عــن لعــب هــذا  امتنعــت  فــي لبنــان، لطالمــا 
االقتصــاد  علــى  واحــد  منطــق  ســيطر  نشــأتها.  منــذ 
علــى  يقــوم  الماضــي،  القــرن  أربعينيــات  منــذ  السياســي 
وتحجيــم دور  والبشــر،  والســلع  المــال  رأس  تحريــر حركــة 
ــم  ــام 1990، ل الع ــي  ــرب ف الح ــة  ــد نهاي ــف. بع ــة والتقّش الدول
التقّشــف  أبقــت علــى سياســات  الدولــة دورهــا بحيــث  تبــّدل 
الرســاميل والتجــارة، وأكثــر مــن  ي وتحريــر حركــة  االســتثمار
ي الضرائــب واالســتدانة،  ذلــك اســتخدمت أدواتهــا األهــمّ، أ
ــت  ــة تحّكم ــة قليل ــى قّل ــع إل ــن كّل المجتم ــروة م الث ــل  لتحوي

ضخمــة.  ثــروات  وراكمــت  باالقتصــاد 

أنفقــت  و2019،   1993 العاميــن  بيــن  العــام:  اإلنفــاق 
بقيمــة  يــرادات  إ وحّققــت  دوالر  مليــار   237 نحــو  الحكومــة 
بقيمــة 76 مليــار دوالر  161 مليــار دوالر. فترّتــب عليهــا عجــز 
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هــذه  خــال  مــّرة  مــن 32  أكثــر  ارتفــع  ي  الــذ يــن68،  بالدَّ ل  مــوِّ
الفتــرة. أنفقــت الحكومــة  أكثــر مــن نصــف إيراداتهــا لتســديد 
يــن الحكومــي فقــط، مــن دون  الدَّ الفوائــد المدفوعــة علــى 
الفوائــد  هــذه  ُتدفــع  لــم  لــو  وبالتالــي  لبنــان.  مصــرف  ديــن 
بقيمــة 6 مليــارات  أوليــة  راكمــت فوائــض  الخزينــة  لكانــت 
وفســاد  باقــي إنفاقهــا مــن هــدر  يكتنفــه  دوالر، مــع كّل مــا 
وتوزيــع للعقــود العامــة وفق منطــق الزبائنيــة والتحاصص 
ُيعــدُّ هــذا الحجــم مــن اإلنفــاق مرتفعــًا  الطائفــي. مــع ذلــك، 
فهــو  ونوعــه،  لبنــان  فــي  االقتصــاد  حجــم  مــع  بالمقارنــة 
ُيفتــرض  الناتــج المحّلــي، وكان  ربــع وثلــث  بيــن  لطالمــا راوح 
ى معيشــة الســّكان، لكن  أن يتــرك آثــارًا إيجابّيــة على مســتو
اإلنفــاق؟ وّظــف هــذا  العكــس. فكيــف  يشــير إلــى  الواقــع 

2019 - 1993
القيمة

بمليارات 
الدوالرات

% من 
مجمل 

اإلنفاق 
العام

% من 
مجمل 

اإليرادات 
العامّة

%34.651%82الفوائد
رواتب وأجور 

%36.754%87وتقاعد وتعويضات

دعم أسعار 
%10.516%25الكهرباء 

%6.311%15استثمارات 
دعم وتحويات 

%11.817%28ونفقات جارية

مجمل اإلنفاق 
100%237العام

مجمل اإلنفاق 
العام من دون 

فوائد
155

مجمل اإليرادات 
161 العامة

6فائض أولي
المالية، تقارير قطوعات الحساب بين  المصدر: وزارة 

العامين 1993 و2017، وأرقام الموازنة للعامين 2018 و2019

الحكومــي  الديــن  علــى  المدفوعــة  الفوائــد  اســتحوذت 
مجمــل  مــن  و51%  العــام  اإلنفــاق  مجمــل  مــن   35% علــى 
الدخــل األدنــى  اإليــرادات. إذ جــرت إعــادة توزيعهــا مــن فئــات 
الدخــل  النظــام الضريبــي، إلــى فئــات  نظــرًا إلــى عــدم عدالــة 
المصــارف  ورســاميل  المودعيــن  كبــار  وتحديــدًا  األعلــى 

يــن  الدَّ حجــم  الفوائــد  هــذه  قيمــة  تجــاوزت  ومســاهميها. 
ل فــي نهايــة 2019 والبالــغ 82 مليــار دوالر. كان ذلــك 

ّ
المُســج

اللبنانيــة  الحكومــات  ي فرضتــه  الــذ التقّشــف  أســباب  أحــد 
الحــرب  العــام 1996. فبعــد أن انطلقــت مرحلــة مــا بعــد  منــذ 
وشــراء  اإلعمــار  إعــادة  بحجــة  توســعّية  إنفــاق  بسياســة 
انتهــت بسياســات تقّشــفية  العــام،  بالمــال  الســلم األهلــي 
التــي  االســتثمارات  وال ســّيما  الدولــة،  وظائــف  طالــت كل 
الفتــرة  العــام خــال  اإلنفــاق  لــم تتجــاوز %6.3 مــن مجمــل 

بقة. الســا
ي  ي: لــم يشــّكل اإلنفــاق االســتثمار اإلنفــاق االســتثمار
نفقــات  مجمــل  مــن   6.3% ى  ســو اللبنانيــة  للحكومــات 
دوالر  مليــون   692 بمعــّدل  ي  أ دوالر(،  مليــار   15( الحكومــة 
الفــرد ســنويًا، فــي مجــاالت  أو نحــو 100 دوالر علــى  ســنويًا، 
التحتيــة والخدمــات العامــة، فــي مقابــل دفــع  البنيــة  تجهيــز 
كل فــرد أكثــر مــن 900 دوالر ســنويًا مــن الضرائــب. هــذه القيم 
ــة  ــات العامّ ــع الخدم ــباب تراج ــر أس ــة وتفّس ــة للغاي المتدني
ٌأنفــق  اإلنتــاج.  قطاعــات  وضعــف  التجهيــزات  وتدهــور 
معظــم هــذه األمــوال لتنفيــذ مشــاريع عبــر مجلــس اإلنمــاء 
ى توزيعهــا علــى مقاوليــن موّزعيــن وفــق  التــي جــر واإلعمــار 

األحــزاب.  زعمــاء  بيــن  الطائفــي  السياســي -  التحاصــص 
بقيمــة 13 مليــار  واإلعمــار مشــاريع  اإلنمــاء  نّفــذ مجلــس 
بيــن العاميــن 1992 و2022، وهنــاك مشــاريع بقيمــة 4  دوالر 
ى  ي تنفيذهــا حاليــًا، علمــًا أن نصــف قيمتهــا جــر مليــارات جــار
بتمويــل  الباقــي  والجــزء  أجنبــي )7 مليــارات دوالر(  بتمويــل 
اســتحوذت  الضرائــب.  مــن  العامّــة  الموازنــة  عبــر  داخلــي 
اإلنفــاق،  هــذا  قيمــة  مجمــل  مــن   69% علــى  قطاعــات   5
والميــاه،  الصلبــة،  النفايــات  مشــاريع  علــى  وتوّزعــت 
لكــن  الطرقــات.  وتوســيع  والكهربــاء،  الصحــي،  والصــرف 
والنفايــات  الكهربــاء  أزمــات  النتيجــة؟ تراكمــت  مــاذا كانــت 
الطرقــات  نوعيــة  وتراجعــت  الصّحــي  والصــرف  والميــاه 
واألراضــي  البيئــة  وتدهــورت  المروريــة  االختناقــات  وزادت 
الصحيــة  والخدمــات  التعليــم  وانخفضــت جــودة  الزراعيــة 
العامّــة وقطاعــات اإلنتــاج. ال يكمــن الســبب فــي االســتثمار 
وتجييــره فــي خدمــة  وســوء توزيعــه  بــل فــي ضآلتــه  العــامّ 
العامّــة  السياســات  فــي  يكمــن  كمــا  خاّصــة،  مصالــح 

والمحاصصــة. والفســاد 
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القطاع

حجم 
االستثمار
بمليارات 
الدوالرات

% من مجمل 
االستثمارات المنّفذة 

عبر مجلس اإلنماء 
واإلعمار

مالحظات

النفايات 
%3.621.2 الصلبة

النفايات الصلبة عبر الموازنة العامّة  مّولت مشاريع 
من خال الضرائب. تعود معظم هذه العقود إلى 

البحر فضًا عن عقود الشراكة  مشاريع الطمر وردم 
التي ورثتها. ُتعد هذه  مع "سوكلين" والشركات 

التجربة من أفشل عقود الشراكة مع القطاع الخاص، 
البلديات من وظيفتها لصالح تحويل هذه  فهي جّردت 
أرباحًا طائلة من  ي راكم  الخدمة إلى القطاع الخاص الذ
النفايات، وعدم  خالها، نظرًا لتضخيم أسعار معالجة 

التزامه بهذه المعالجة أساسًا، وتلويث مساحات 
البحر والمياه الجوفية بمشاريع طمر وردم  هائلة من 

النفايات. 

ي %2.917.1النقل البر

أتى من تمويل  1.1 مليار من مجمل هذه االستثمارات 
خارجي و1.8 مليار من الضرائب. تركّزت معظم هذه 

االستثمارات في توسيع الطرقات واألوتوسترادات، 
ي مشروع إلقامة نظام نقل عام  ُينجز أ في حين لم 

مشترك يخّفض كلفة استخدام السّيارات الخاّصة 
الوقود وازدحام السير واألضرار الجسيمة  واستهاك 

على الصّحة والبيئة، وهناك طروحات لتنفيذ المزيد 
الثمن تماشيًا مع  من مشاريع الطرقات المدفوعة 
التي تمليها مصالح المقاولين ومّاك  السياسات 

ار السّيارات والوقود.
ّ

األراضي وتج

%2.112.4 الكهرباء

1.8 مليار دوالر منها بتمويل خارجي، و300 مليون من 
ي  الموازنة الممّولة بالضرائب. مع العلم أن 2 مليار
دوالر أنفقت قبل العام 2012، قبل ترك هذه المهمّة 

ي لم ينفق أكثر من 100 مليون  للقطاع الخاّص الذ
ي استثمارات لتأمين الكهرباء  دوالر وبالتالي لم يقم بأ

والتخّلص من موّلدات األحياء.

%1.710المياه

1.2 مليار منها بتمويل خارجي و600 مليون دوالر من 
الموازنة الممّولة بالضرائب. وغالبية هذه المشاريع 
أو ما زالت  التي نفذت  هي عبارة عن مشاريع السدود 
ي عليه من إشكالّيات تتعّلق  التنفيذ، مع ما تنطو قيد 
أو ببنائها بما ال يراعي شروط السامة  بعدم جدواها 

ى والبيوت يعاني  القر الكثير من  العامّة، في حين ال يزال 
المياه. من عدم وصول 

الصرف 
%1.48.2الصحي

ُأنفِق هذا المبلغ إلنشاء نحو 22 محّطة رئيسة للصرف 
ى والبلدات  القر الصّحي، و65 محّطة صغيرة في 
ارتفاع عدد المحّطات  الرغم من  المُختلفة. على 

المُنتجة في لبنان، إاّل  المياه اآلسنة  وكفايته لمعالجة 
أن %70 من هذه األوساخ ُترمى في األنهر والبحر من 

ات نفسها 
ّ
ي معالجة، و%30 تلحقها إلى المصب دون أ

لكن بعد فصل األجسام الصلبة والكبيرة عنها فقط.
التنفيذ، بين العامين 1992 و2022.  أو قيد  المُنّفذة،  التقارير السنوية للمشاريع  المصدر: مجلس اإلنماء واإلعمار – 
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الضريبــي  النظــام  اتســم  لطالمــا  الضريبــي:  النظــام 
الضرائــب  تطغــى  إذ  وكفاءتــه،  عدالتــه  بعــدم  لبنــان  فــي 
عــن  بمعــزل  النــاس  جميــع  تطــال  التــي  المباشــرة  غيــر 
األربــاح  التــي تعفــي  المباشــرة  الضرائــب  مداخيلهــم، علــى 
ــو  ــا، وه ــع حجمه ى م ــواز يت ــبء  ي ع ــن أ ــوال م ورؤوس األم
ى  الثــروات لــد آليــة لمراكمــة  الضريبــي  النظــام  يجعــل  مــا 
الغالبيــة وحرمانهــم مــن الخدمــات العامّــة  قّلــة عبــر إفقــار 

بالضرائــب. تمويلهــا  المفتــرض  اإلنتاجيــة  والقاعــدة 
دوالر،  مليــار   161 الدولــة  جبــت  و2019،   1993 العاميــن  بيــن 
المؤّسســات  يــرادات  %71 منهــا مــن الضرائــب و%29 مــن إ
الضريبيــة، هنــاك %35 تمّــت  اإليــرادات  بيــن  المنتجــة. مــن 
والفوائــد  األربــاح  علــى  المباشــرة  الضرائــب  مــن  جبايتهــا 
وتحديــدًا  المباشــرة  غيــر  اإليــرادات  مــن  و65%  واألجــور، 
والرســوم  منهــا(   55%( المضافــة  القيمــة  علــى  الضريبــة 

المالــي. والطابــع  التجــارة  علــى 

%71اإليرادات الضريبية
%35ضرائب مباشرة

%50األرباح
%25األجور

%25الفائدة
%65ضرائب غير مباشرة

القيمة المضافة %55الضريبة على 
التجارة والطابع المالي %45رسوم على 

%29اإليرادات غير الضريبية
الحســاب  الماليــة، تقاريــر قطوعــات  وزارة  المصــدر: 
ــن  ــة للعامي ــام الموازن ــن 1993 و2017، وأرق ــن العامي بي

و2019  2018

الدولــة ليســت تاجــرًا وال تســعى إلــى تعظيــم الربــح، عــدا 
أّن مجــاالت تخّصصهــا الرئيســية ليســت فــي الســوق، 
والتعليــم  الصحــة  مثــل  العامّــة  الخدمــات  فــي  بــل 
ــاالت  ــة واالتص ــل الطاق ــتراتيجية مث ــات االس والقطاع
أن  يمكــن  ي  الــذ المــال  رأس  عكــس  علــى  والنقــل، 
يســعى إلــى الربــح فــي اقتصــاد الســوق ووفــق ظــروف 
ى مثــل التصنيــع  مُحــّددة دافعــًا إلــى تطويــر حقــول أخــر
التمويــل  هنــا،  مــن  المتنّوعــة.  والخدمــات  والتجــارة 
الحكومــي هــو مصــدر أساســي لإلنفــاق علــى المشــاريع 
يتطّلــب  مــا  وهــو  العامّــة،  والخدمــات  واالســتثمارات 
المجــال، حيــث  مــن  الدولــة فــي هــذا  بــدور  إعــادة نظــر 
العــام  الديــن  هيكلــة  إعــادة  بعــد  ُيصــار  أن  الممكــن 

إيــرادات  توجيــه  يعــاد  أن  الضريبــي  النظــام  وتصحيــح 
اإلنفــاق. باتجــاه هــذا  الدولــة 

المصارف المُتخّصصة

فــي  تخّصصهــا  مــن  انطاقــًا  المصــارف  هــذه  تعــّرف 
بالرؤيــة  ربطــًا  مُحــّددة  اقتصاديــة  نشــاطات  تمويــل 
بتحفيزهــا،  ترغــب  التــي  والنشــاطات  للدولــة  االقتصاديــة 
البــارزة فــي اقتصــاد مُعّيــن وتحتــاج إلــى  وتبعــًا للقطاعــات 
أو توظيفــات المصــارف  تمويــل دائــم. عــادة، تكــون قــروض 
المُنتجــة  االســتثمارات  ألن  األجــل  طويلــة  المتخّصصــة 
ى التــي تمّولهــا تحتــاج إلى فترة متوّســطة  والمشــاريع الكبــر
المصــارف  واألربــاح. قــد تكــون هــذه  العائــدات  قبــل إنتــاج 
خاّصــة أو عامّــة أو مختلطــة، وهــي ال تتوّســع فــي نشــاطاتها 
ــن  ــا م ــي تجمعه الت ــا،  ــا موارده ــمح به ــي تس الت ــدود  إاّل بالح
والحكومــات  والمؤّسســات  األفــراد  مــن  إّدخاريــة  مــوارد 
التــي تحتــاج  المؤّسســات  بتصــّرف  وتضعهــا  والصناديــق 

اســتثماراتها. لتوســيع  تمويــل  إلــى 

المُتخّصصــة  المصــارف  فــي  ى  الكبــر الطفــرة  حدثــت 
التــي  الصناعيــة  الثــورة  بعيــد  عشــر  التاســع  القــرن  ــان 

ّ
ب إ

أمــوال طائلــة ال تســتطيع تقديمهــا  رؤوس  احتاجــت إلــى 
التســليف  دور  نشــاطاتها  تتجــاوز  كبيــرة  مصــارف  إاّل 
والطويــل  المتوّســط  التســليف  دور  إلــى  األجــل  القصيــر 
أول  التســليف  آجــال  بيــن  التفرقــة  هــذه  شــّكلت  األجــل. 
المصــارف، حيــث ظهــرت مصــارف  بيــن  التخّصــص  صــور 
التــي تســتثمر أموالهــا فــي تأســيس المشــروعات  األعمــال 
وفــي تطويــر الصناعــات، بينمــا قامــت المصــارف العقاريــة 
العقارييــن، فــي حيــن كانــت مصــارف  المــّاك  علــى خدمــة 
والمودعيــن  المســاهمين فيهــا  أمــوال  االســتثمار تجمــع 
والصناديــق االســتثمارية الســتثمارها فــي مجــاالت معّينــة. 
المُتخّصصــة دور الوســيط  الواقــع، تلعــب المصــارف  فــي 
بيــن الرأســمالي والمُنتــج، فــي حيــن تركّــز المصــارف التجاريــة 
التســليف القصيــر األجــل مؤّديــة بذلــك  عملّياتهــا علــى منــح 

والتاجــر. الرأســمالي  بيــن  الوســيط  دور 

الحــرب  بعــد  اللبنانــي فــي فتــرة مــا  المصرفــي  النظــام  ى  أّد
مــن  األكبــر  القســم  علــى  اســتحوذت  مُحــّددة  وظيفــة 
األكبــر مــن توظيفاتــه فــي  الجــزء  أعمالــه، تقــوم علــى تركيــز 
زعمــاء  الحكومــة لتعزيــز ســلطة  ْيــن  ي َد أ العــام،  القطــاع 
الميليشــيات واألحــزاب عبــر اإلنفــاق الزبائنــي، وَدْيــن مصرف 
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لبنــان لتعزيــز احتياطــي العمــات األجنبيــة لديــه والتمّكــن 
مــن تثبيــت ســعر الصرف لاســتمرار فــي اســتقطاب المزيد 
هــذه  أداء  فــي  االســتمرار  بغيــة  الخارجــي.  التمويــل  مــن 
التــي دّرت عليهــا فوائــد طائلــة، )أكثــر مــن 82 مليــار  الوظيفــة 
ْيــن الحكومــي فقــط  دوالر، بيــن العاميــن 1993 و2019، مــن الدَّ
دائمــًا  المصــارف  ســعت  لبنــان(،  مصــرف  ْيــن  َد دون  مــن 
بالفوائــد  الودائــع عبــر إغرائهــا  المزيــد مــن  إلــى اســتقطاب 
وجــود  السياســة مــن دون  ي فــي هــذه  التمــاد العاليــة. إّن 
المطــاف  ى فــي نهايــة  أّد األجنبيــة  مصــدر دائــم للعمــات 
الودائــع  دفــع  عــن  توّقفهــا  عبــر  المصــارف  إفــاس  إلــى 
بالعمــات  وبــروز فجــوات غيــر مســبوقة  المُترتبــة عليهــا، 
خّطــة  قّدرتهــا  لبنــان  ومصــرف  المصــارف  ى  لــد األجنبيــة 
دوالر،  مليــار   69 بنحــو  الماليــة  الخســائر  لتوزيــع  الحكومــة 
ومــن ثــمّ إعــان الحكومــة تعليــق تســديد َدْينهــا بالعمــات 
األجنبيــة، فيمــا القطاعــات اإلنتاجيــة مُتاشــية وعاجــزة عــن 
وضآلتــه. االســتثمار  التعويــض نتيجــة عقــود مــن ضعــف 

ميزانية المصارف )أيلول 2021(
125 مليار دوالرأصول المصارف بالعمات األجنبية

ى مصــرف  األجنبيــة لــد بالعمــات  ودائــع 
ــان لبن

86

بالعمــات  الخــاص  القطــاع  علــى  ديــون 
األجنبيــة

14

ديــون علــى الحكومــة بالعمــات األجنبيــة 
ــد( )يوروبون

9

ى بالعمات األجنبية 16أصول أخر
124 مليار دوالرمطلوبات المصارف بالعمات األجنبية

بالعمــات  الخــاص  القطــاع  ودائــع 
جنبيــة أل ا

104

بالعمــات  الخــاص  القطــاع  ودائــع 
الجديــدة األجنبيــة 

1

حساب رأس المال بالعمات األجنبية
9

3ديون بالعمات األجنبية
2ديون لمصرف لبنان بالعمات األجنبية 

ى بالعمات األجنبية 6مطلوبات أخر
ــون  ــة – كان المالي ــائر  ــع الخس ــة لتوزي ــة الحكوم ــدر: خّط المص

الثانــي 2022

المصرفيــة فــي  الموجــودات  وّظفــت نصــف  الحــرب،  قبــل 
التمويــل  التجــارة علــى %80 مــن  اســتحوذت  الخــارج، فيمــا 

و14.5%  للزراعــة   2% مقابــل  فــي  المتبقــي،  المصرفــي 
القطاعــات.  وغيرهــا مــن  والفنــادق  والعقــارات  للصناعــة 
ــة كان  ــتثمارية طائل ــرص اس ــن ف ــاد م ــرم االقتص ــا ح ــو م وه
يمكــن أن تجعــل اقتصــاده من أكثــر االقتصــادات المتطّورة 
ى أيضــًا إلــى حرمان المجتمع من أبســط  فــي المنطقــة، وأّد
الدولــة  امتنعــت  التــي  الكريــم  العيــش  وفــرص  حقوقــه 
التمويــل.  بحجــة عــدم توافــر  بهــدف توفيرهــا  التدّخــل  عــن 
التوظيفــات  الحــرب، بحيــث تركّــزت  ر األمــر نفســه بعــد  تكــّر
العــام 2021،  بحلــول  العــام.  القطــاع  المصرفيــة فــي ديــون 
نحــو  الســيادية  الديــون  فــي  المصــارف  توظيفــات  بلغــت 
الخــاص )أفــراد وأســر  %84، فــي مقابــل اســتحواذ القطــاع 

التوظيفــات فقــط. وشــركات( علــى %7.5 مــن هــذه 

التوظيفات المصرفية – 
)أيلول 2021(

القيمة 
بمليارات 
الدوالرات 
األميركية

النسبة 
من مجمل 

التوظيفات 
المصرفية

ديون المصارف إلى 
%15584الحكومة ومصرف لبنان

%11261دين مصرف لبنان
%4323دين الحكومة

%147.5ديون إلى القطاع الخاص
ى %168.5توظيفات أخر

%185100المجموع
الثاني  المصدر: خّطة توزيع الخسائر الحكومية – كانون 

2022
اللبنانية الديون بالعمات األجنبية والليرة  تشمل األرقام 

القطــاع  ديــون  لتــوّزع  لبنــان  مصــرف  إحصــاءات  تشــير 
القــروض  أن %69 مــن  إلــى  العــام 2019  الخــاص فــي نهايــة 
للشــركات  صــت  ُخصِّ الخــاص  القطــاع  إلــى  الممنوحــة 
 40.9 نحــو  قيمتهــا  بلغــت  وقــد  االقتصاديــة  والقطاعــات 
بالليــرة  الممنوحــة  القــروض  تشــمل  وهــي  دوالر،  مليــار 
وبلغــت  لألفــراد   31% مقابــل  فــي  األجنبيــة،  وبالعمــات 

دوالر. مليــار   18.7 قيمتهــا 
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القروض 
إلى القطاع 

الخاص
)كانون األول 

)2019

 59.6
مليار 
دوالر

% من مجمل 
قروض 
القطاع 
الخاص

% من مجمل 
قروض 

الشركات/ 
األسر واألفراد

قروض 
الشركات 

 40.9
%69مليار

754 الزراعة
%1.8%1.3مليونًا

%15.6%6.410.7 الصناعة
%24.2%9.916.6 مقاوالت وبناء

19.7 تجارة وخدمات
%48.2%33مليارًا

%6.1%2.54.9 وساطة مالية
مختلف

1.7 مليار
2.9%

4.2%

قروض األسر 
واألفراد

 18.7
%31مليارًا

%29.4%5.59 شخصية

12.2 سكنية
%65.2%20.5مليارًا

774 سيارات
%4.1%1مليونًا

مفروشات 
وتجهيزات 

منزلية

 34
%0.2%0.06مليونًا

200 تعليم
0.31.1مليون

المصدر: مصرف لبنان

مــن  األكبــر  الحّصــة  علــى  والخدمــات  التجــارة  اســتحوذت 
الخــاص  القطــاع  إلــى  الممنوحــة  التســليفات  مجمــل 
القــروض الســكنية )%20.5(، ومــن ثــم قطــاع  )%33(، تليهــا 
البنــاء والمقــاوالت )%16.6(، وهــو مــا يشــّكل معــًا %70 مــن 

التســليفات. مجمــل 

التجــارة علــى  اســتحوذت  الشــركات:  بالنســبة إلــى قــروض 
والمقــاوالت  البنــاء  يليهــا قطــاع  األكبــر )48.2%(،  النســبة 
ــتحوذت  ــن اس ــي حي ــة )%15.6(، ف ــمّ الصناع ــن ث )%24.2(، وم

تســليفات  مجمــل  مــن   6.1% علــى  الماليــة  الواســطة 
.1.8% الزراعــة  قــروض  تتجــاوز  ولــم  الشــركات، 

القــروض  بالنســبة إلــى قــروض األســر واألفــراد: اســتحوذت 
الممنوحــة  القــروض  مجمــل  مــن   65.2% علــى  الســكنية 
وبطاقــات  الشــخصية  القــروض  تليهــا  واألفــراد،  لألســر 
االئتمــان بنســبة %29.4، ومــن ثــم قروض الســيارات بنســبة 

 .4.1%

ياحــظ مــن هــذا التــوّزع، أنــه علــى الرغــم مــن ضآلــة التســليف 
التســليف  علــى  بالمقارنــة  الخــاص  للقطــاع  المُخّصــص 
ــو  ــت نح ــة وبلغ ــه عالي ــام، إاّل أن قيمت الع ــاع  ــوح للقط الممن
بيــن  توّزعهــا  لكــن   ،2019 العــام  نهايــة  فــي  دوالر  مليــار   60
هــذه  مــن  األكبــر  النســبة  أن  يبّيــن  المختلفــة  القطاعــات 
المــوارد أنفقــت لتغذية االســتهاك من جهــة، واالحتكارات 
ــن  ــي حي ــة، ف ــة ثاني ــن جه ــة م ــات العقاري ــة والمضارب التجاري
أن القطاعــات الموّلــدة لفــرص العمــل لــم يتجــاوز نصيبهــا 
الواقــع،  الخــاص. فــي  %12 مــن مجمــل تســليفات القطــاع 
لــم يكــن حضــور المصــارف المُتخّصصــة بــارزًا فــي االقتصاد 
النمــوذج  لطبيعــة  نظــرًا  حقباتــه  جميــع  فــي  اللبنانــي 
التجــارة  الحــرب وســطوة  ي الســائد، ســواء قبــل  االقتصــاد
ي والســكني  عليــه، أو بعــد الحــرب وســطوة القطــاع العقار
والتجــارة واألمولــة عليــه وهــو مــا حــرم االقتصــاد مــن فرصــة 

ى لازدهــار والتطــّور. أخــر

ال  رأســمالي  ي  اقتصــاد نظــام  ي  أ أن  وبمــا  هنــا،  مــن 
مــن  ي  أ ائتمــان،  نظــام  دون  مــن  يعمــل  أن  لــه  يمكــن 
عجلــة  تحريــك  إعــادة  فــإن  وإقــراض،  اســتدانة  دون 
المصــارف  وضعيــة  تصحيــح  تتطّلــب  ال  االقتصــاد 
وإعــادة هيكلتهــا ورســملتها فحســب بعــد إفالســها، 
االقتصــاد،  أن تلعبــه فــي  المفتــرض  الــدور  بــل تحديــد 
ي فــي االســتثمارات المنتجــة واإلنمائيــة والمشــاريع  أ
النمــوذج  بنــاء اقتصــاد بديــل عــن  ــّد مــن  ب ى. لذلــك ال  الكبــر
للتســليف  مُتخّصصــة  مصــارف  وتأســيس  القائــم، 
منتجــة،  مشــاريع  فــي  االســتثمار  بغيــة  األجــل  الطويــل 
ــوع  الن ــذا  ــز ه ــي تحّف الت ــات  ــع السياس ــب وض ــا يتطّل ــو م وه
التوظيفــات المائمــة لهــا لقــاء  مــن االســتثمارات وجــذب 
رأس  مــن  كانــت  ســواء  المشــاريع،  فــي  ملكيــة  حصــص 
مــال المصــرف نفســه، أم علــى شــكل ودائــع طويلــة األجــل 
الوطنــي  الصنــدوق  أمــوال  مثــل  اجتماعّيــة  اّدخــارات  أم 
التعاضديــة والتقاعديــة  للضمــان االجتماعــي، والصناديــق 
التــي يمكــن جــذب  الحــّرة، والصناديــق االســتثمارية  للمهــن 
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التجاريــة  أمــوال المغتربيــن إليهــا، باإلضافــة إلــى المصــارف 
الوظائــف  ألداء  األجــل  القصيــرة  الودائــع  تجتــذب  التــي 

ى. األخــر والخدمــات  والتجاريــة  االدخاريــة 

التمويل الخارجي

التــي  التمويــل  قنــوات  ى  إحــد الخارجــي  التمويــل  يشــكل 
األجنبيــة  بالعمــات  نفقاتهــا  لتغطيــة  الــدول  إليهــا  تلجــأ 
امتاكهــا  أو لتنفيــذ مشــاريع ال تســتطيع تنفيذهــا لعــدم 
بيــن  اتفاقيــات ثنائيــة  الماليــة، وهــو قــد يأخــذ شــكل  القــدرة 
لتبــادل  حكومــات  مجموعــة  بيــن  اتفاقيــات  أو  حكومتيــن 
ى  أو تنفيــذ مشــاريع لقــاء تقديــم خدمــات أخــر ســلع مُحــّددة 
اتفاقيــة قــروض مــع  أو االقتــراض، وقــد يأخــذ أيضــًا شــكل 
الدولــة. مصــارف دوليــة لتمويــل مشــاريع مختلفــة داخــل 
الدولــة  طبعــًا هــذا المصــدر مُتــاح دائمــًا طالمــا أن اقتصــاد 
قــادر علــى إعــادة الديــون وهــذا مــا ينطبــق فــي حالــة القروض 
الدولــة  أو فــي حــال كانــت  المأخــوذة مــن مصــارف دوليــة، 
مــن  باالســتفادة  لهــا  تســمح  خارجيــة  سياســة  تمتلــك 
فــي  الوطنــي.  اقتصادهــا  خدمــة  فــي  لتوظيفهــا  عاقاتهــا 
الحالتيــن قــد يبــدو األمــر صعبــًا علــى لبنــان، ال ســّيما فــي ظل 
الخارجيــة  سياســته  علــى  يطغــى  مماثــل  سياســي  نظــام 
ارتبــاط األحــزاب الداخليــة بجهــات خارجيــة مُتناحــرة، وبالتالــي 
الخارجيــة  للمصالــح  للمجتمــع  الداخليــة  المصالــح  رهــن 
اقتصــاده  انهيــار  لناحيــة  أو  وخافاتهــا،  ى  األخــر للــدول 
وماليتــه العامّــة وعدم وجــود عوامل محّفزة على االســتثمار 
بيئــة األعمــال الموجــودة والطبيعــة االحتكاريــة.  فــي ظــّل 
الثاثــة  التمويــل خــال العقــود  النــوع مــن  اعتمــد لبنــان هــذا 
التــي  الدوليــة  المؤتمــرات  خــال  مــن  ســواء  الماضيــة، 
التــي  القــروض  أو مــن خــال  ُعقــدت للحصــول علــى تمويــل 
ومــن  المختلفــة  الدوليــة  المصــارف  مــن  عليهــا  حصــل 
الثنائيــة لتبــادل ســلع  االتفاقيــات  أو حتــى  البلــدان،  بعــض 
أو تنفيــذ مشــاريع، لكــن علــى عكــس مــا ُيشــاع، فــإن حّصــة 
بالمقارنــة مــع  التمويــل كانــت متواضعــة  النــوع مــن  هــذا 
وودائــع  المهاجريــن  تحويــات  ســّيما  وال  ى،  األخــر األنــواع 
وزانــة مــن ســّلة  اســتحوذت علــى حّصــة  التــي  المغتربيــن 
ي نموذجــه  البــاد وتغــّذ التــي تتدّفــق إلــى  العمــات األجنبيــة 
النــوع فــي مراحــل مُحــّددة  ي. لجــأ لبنــان إلــى هــذا  االقتصــاد
عانــى خالهــا مــن تراجــع التدّفقــات األجنبيــة، وتحديــدًا تراجــع 
الودائــع وشــراء العقــارات مــن المغتربيــن، وذلــك لتمويــل 
بضــّخ  تفعليــه  وإعــادة  المعّطــل  ي  االقتصــاد نموذجــه 
بــداًل مــن معالجــة أســباب الهشاشــة  عمــات أجنبيــة فيــه، 

بطريقــة  أجنبيــة  عمــات  توّلــد  قطاعــات  فــي  واالســتثمار 
وديمومــة. اســتقرارًا  أكثــر 

والمتعــّددة  الثنائيــة  االتفاقيــات 
اف األطــر

والمتعــّددة  الثنائيــة  االتفاقيــات  هــذه  فــي  تجاربــه  للبنــان 
فــي  باريــس.  مؤتمــرات  سلســلة  أبرزهــا  لعــّل  األطــراف 
فرصــًا  االتفاقيــات  هــذه  تشــّكل  أن  يمكــن  كان  حيــن 
أنهــا اســُتخدمت لتمويــل اســتمرارية  لإلنمــاء والتطويــر إاّل 
خارجــي،  برضــا  القائــم،  ي  االقتصــاد  – السياســي  النظــام 
بعــض  أو   ،)2 )باريــس  الموازنــة  عجــوزات  مّولــت  بحيــث 
ــا  ــع عقوده ــال توزي ــن خ ــة م التحتي ــى  البن ــي  ــتثمارات ف االس
وحاليــًا،  المحاصصــة.  وفــق مبــدأ  علــى مقاوليــن محّلييــن 
علــى  وتأثيراتهــا  االســتثمارات  هــذه  رداءة  ى  مــد نشــهد 

واالقتصــاد.  المجتمــع 

النفــط فــي ديــر عمــار  إلــى ذلــك، قــد تكــون مصافــي تكريــر 
ــث،  ــان الحدي ــخ لبن ــي تاري ــات ف ــدم االتفاقي ــن أق ــي م والزهران
بــدأت شــركة IPC بنقــل  العــام 1940، عندمــا  فهــي تعــود إلــى 
فيهــا  العمــل  واســتمّر  لتكريــره،  إليهــا  العراقــي  النفــط 
الشــركة  العــراق  التأميــم فــي  العــام 1972 حيــن طــال  حتــى 
العمــل فيهــا فــي  الزهرانــي فبــدأ  أمــا مصفــاة  المُشــّغلة. 
النفــط  الثمانينيــات لتكريــر  أواخــر  العــام 1950 واســتمّر حتــى 
اآلتــي مــن المملكــة العربيــة الســعودية عبــر األردن وســوريا 
وصــواًل إلــى لبنــان. توقفــت المصفاتــان عــن العمــل بســبب 
غيــر  ومــن  األهليــة،  الحــرب  خــال  طالتهمــا  التــي  األضــرار 
المفهــوم ســبب عدم إحيــاء هاتيــن المصفاتيــن وتحديثهما 

انتهائهــا.  بعــد  وتطويرهمــا 
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مؤتمرات دولية69 

مؤتمر 
واشنطن

الثاني  كانون 
1996

عقد تحت شعار "مؤتمر أصدقاء 
لبنان" بمشاركة نحو 30 دولة 

وممثلين لـ 10 مؤسسات مالية دولّية، 
حيث تقّررت مجموعة مساعدات 
وهبات وقروض لتمويل مشاريع 

إنمائّية.

مؤتمر 
شباط 2001باريس 1

البنك  عقد بحضور ممثلين عن 
الدولي والمفوضية األوروبّية 

والبنك األوروبي لاستثمار. تركّزت 
اللبنانّية على دعم  خّطة الحكومة 

القطاع الخاص، دمج االقتصاد 
اللبناني باالقتصاد العالمي، خفض 
التعريفات الجمركّية، خفض العجز 

الدين  المالي في الموازنة، إدارة 
والخصخصة.

حصل لبنان على 500 مليون يورو 
على شكل مساعدات وقروض 

أولّية، تمهيدًا  ميّسرة كمساعدة 
لعقد مؤتمر آخر موّسع )باريس 

.)2

مؤتمر 
باريس 2

الثاني  تشرين 
2002

عقد بمشاركة 23 دولة أوروبّية 
وعربّية وآسيوّية، ومؤسسات مالّية 

دولّية، تركّزت خّطة الحكومة على 
المالي وإعادة هيكلة  خفض العجز 

الدين العام وخصخصة قطاعي 
االتصاالت والكهرباء.

حصل لبنان على قروض بقيمة 
4.4 مليارات يورو بفائدة 5%: 3.1 

مليارات كمساعدة مالّية و1.3 مليار 
لمشاريع بنى تحتية.

المالية في  استخدمت المساعدة 
الدين العام بالعملة  إعادة تمويل 
األجنبّية وإعادة جدولته عبر إطالة 

أجله وتخفيض كلفة خدمته.

مؤتمر 
آب 2006ستوكهولم

عقد بدعوة من الحكومة السويدّية 
وبدعم من األمم المتحدة بحضور 

نحو 50 دولة ومؤّسسة مالّية.

اللبنانّية  حيث منحت الحكومة 
مساعدة بقيمة 980 مليون دوالر 
إلعادة إعمار ما دمّرته حرب تموز.

مؤتمر 
باريس 3

الثاني  كانون 
2007

عقد بمشاركة 36 دولة و8 
ارتكز على  مؤّسسات مالّية، 

ي  الفريق االقتصاد برنامج أعّده 
لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة، 
المالي  وركّز على إصاح القطاع 
المالّية وبيئة  وتطوير األسواق 

األعمال للقطاعات اإلنتاجّية، تقوية 
شبكة الحماية االجتماعّية للفئات 

الضعيفة والمهمّشة، تقليص 
العجز والدين العام والمحافظة 
ي،  المالي والنقد على االستقرار 
الخصخصة، والمحافظة على 

استقرار سعر الصرف ودعم وتمويل 
مؤسسات القطاع الخاص ودعم 

القطاع المصرفي.

حصل لبنان على هبات وقروض 
ميّسرة بقيمة 7.533 مليارات دوالر. 

ى توظيفها في مشاريع بنى  جر
تحتية.
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نيسان 2018مؤتمر سيدر

 من 
ٍ
عقد بمشاركة 35 دولة، وعدد

ارتكز على  التمويل،  مؤّسسات 
برنامج استثمارات عامّة أعّدته 

التي وعدت بخفض عجز  الحكومة، 
الناتج المحلي  الموازنة نسبة إلى 

بنحو %1 سنويًا لمّدة خمس سنوات، 
باإلضافة إلى إجراء إصاحات 

هيكلية في المؤسسات العامة 
والقطاع العام، مكافحة الفساد، 

تحسين اإلدارة الضريبة، إقرار قانون 
للمشتريات العامة، تحديث وترشيد 
الجمارك، تأمين بيئة أفضل لألعمال 

التجارية واإلنتاجية.

حصل لبنان على وعود بمنحه 
قروضًا ومنحًا بقيمة 11.3 مليار 

دوالر.

اتفاقيات ثنائية ومتعّددة األطراف

الغاز  خّط 
العربي 

2008

الغاز العربي بين مصر واألردن، وبحلول العام 2008  ُأنجزت المرحلة األولى من خط 
 تشغيل 

ِ
أنه لم يجر الغاز إلى سوريا فلبنان. إال  التي أوصلت خط  أنجزت المراحل الاحقة 

ي وسرعان ما توّقف في العام 2010 مع اندالع االنتفاضات العربية.  الخط بشكل جّد
ي والعربي بشكل عام إلى دول المشرق  الغاز المصر يهدف الخط إلى إيصال فائض 

العربي ومنها إلى أوروبا.
لبنان – العراق

النفط العراقي في مقابل تقديم خدمات صّحية لبنانية2021 اتفاقية لتبادل 

لبنان – مصر – 
األردن

2022
ي إلى معامل الكهرباء في لبنان استجرار الكهرباء األردنية والغاز المصر

التمويل عبر المصارف الدولية
مصــادر  مــن  مصــدرًا  التنميــة  مصــارف  وخصوصــًا  الدوليــة،  المصــارف  ومنهــا  الدوليــة  المؤّسســات  تشــكل 
اإلعمــار  األوروبــي إلعــادة  والبنــك  الدولــي،  البنــك  اإلقليميــة هــي مجموعــة  أو  الدوليــة  المصــارف  أهــم  التمويــل. 

النقــد. وصنــدوق  لاســتثمار،  األوروبــي  والبنــك  والتنميــة، 

ي  ــذ ال ــتثمار  ــي لاس ــك األوروب البن ــع  ــا م ــّل أقدمه ــارف، لع ــذه المص ــع ه ــودة م ــروض المعق الق ــن  ــخ م ــان تاري للبن
التراكمــي نحــو 3.2  بلــغ حجمهــا   وقــد  الحــرب،  ي فــي عــّز ســنوات  أ العــام 1978،  اســتثماراته فــي لبنــان إلــى  تعــود 
ــة 5,8  ــروعًا بقيم ــّول 80 مش ي م ــذ ال ــي  الدول ــك  البن ــرز  يب ــك  ــروعًا70. كذل ــو 51 مش ــل نح ــت لتموي ــارات دوالر وذهب ملي
ي مــّول 10 مشــاريع  الــذ البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة  العــام 195571، باإلضافــة إلــى  مليــارات دوالر منــذ 

بقيمــة 916 مليــون دوالر72. 

ــدو  يب ــه، وال  ــت علي ي حصل ــذ ال ــل  التموي ــة  ــت قيم ي أدرك ــاد ــي – االقتص ــام السياس النظ ــة  بني ــدو أن  يب ــك، ال  ــع ذل م
أنهــا قــادرة أيضــًا علــى إدارة خطــط جّديــة للنهــوض، أو تعظيــم منافــع الفــرص التمويليــة، بقــدر مــا أنهــا تســتخدمها 
المثــال،  النظــام، وأكثــر مــن ذلــك تشــّوه بعــض الخطــط الموضوعــة ســابقًا. علــى ســبيل  لتعزيــز اســتمرارية هــذا 
العــام  الدولــي والمُخّصــص للنقــل  البنــك  ي كان مُقدمــًا مــن  الــذ القــرض  اللبنانــي إلــى تغييــر وجهــة  البرلمــان  عمــد 
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مــن  دوالر  مليــون   255 محــّواًل  الســريع،  البــاص  ومشــروع 
التمويليــة  البطاقــة  مشــروع  إلــى  دوالر  مليــون   295 أصــل 
آخــر وهــو حقــوق الســحب  يبــرز مثــال  المُزمــع إطاقــه. أيضــًا 
عليهــا  حصــل  التــي  الدولــي  النقــد  صنــدوق  مــن  الخاصــة 
أيلــول 2021 وبلغــت 1.135 مليــار دوالر. وفــي حيــن  لبنــان فــي 
تغيــب الشــفافية عــن مصيــر هــذه األمــوال إســوة بغيرهــا، 
أضيفــت إلــى موجــودات مصــرف لبنــان، فــإن مصيــر  حيــث 
يــزال مجهــواًل. أيضــًا يخــوض لبنــان  صــرف هــذه األمــوال ال 
لــم  الدولــي  النقــد  صنــدوق  مــع  بدائيــة  مفاوضــات  اليــوم 
ي مــن تفاصيلهــا حّتــى اآلن، غيــر أن الظاهــر غيــاب  يكشــف أ
ي شــكل مــن خّطــة لتعافي االقتصــاد والرعايــة االجتماعية  أ
التحتيــة  الثابــت وبنيتــه  فــي خضــم تهالــك مّطــرد للرأســمال 
ــتثمار  ــن االس ــف ع ــث والتوّق الثال ــا  ــة عامه ــول األزم ــع دخ م

ــة. ــات العام ــة والخدم التحتي ــى  البن ــي  ف

خّطــة قابلــة للحيــاة  ي  أ وجــود  الثابــت فــي كّل ذلــك، عــدم 
مثــل  مُتاحــًا  بعضهــا  يــزال  ال  التــي  األمــوال،  هــذه  توّظــف 
اجتماعــي  اســتثمار  فــي  النقــد،  صنــدوق  وقــروض  ســيدر 
ر هذا الســلوك 

ّ
ي في هــذه المرحلة، ويعب ي ضــرور واقتصــاد

المجتمــع، وغيــاب  أزمــات هــذا  بالقطعــة مــع  عــن تعامــل 
بــه، فضــًا عــن غيــاب  النهــوض  الواضحــة لكيفيــة  الرؤيــة 
اإلدراك ألهمّيــة الخدمــات العامــة ومســاهمتها فــي خفض 
األكاف علــى األســر المقيمــة وعلــى دعــم اإلنتــاج والنشــاط 
 شــعبوية 

ٍ
ي. تغيــب هــذه الرؤيــة لصالــح طروحــات االقتصــاد

قصيــرة األمــد، وألهــداف سياســية وانتخابيــة.

الشراكة مع القطاع الخاص

شــكًا  والخــاّص  العــامّ  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  ُتعــدُّ 
ــة  الدول ــه  ــن خال ــوم م ــب تق ــة وترتي ــكال الخصخص ــن أش م
عامّــة  مشــروعات  لتنفيــذ  الخــاّص  القطــاع  مــع  بالتعاقــد 
واالمتيــازات  العقــود  مــن  النــوع  هــذا  ظهــر  مختلفــة. 
فشــل  علــى  فعــل  كــرّد  الماضــي  القــرن  تســعينيات  فــي 
أكثــر  فــي  فيهــا  النظــر  ُيعــاد  التــي  الخصخصــة  سياســات 
الدرجــة األولــى،  الرأســمالّية، فرنســا وبريطانيــا فــي  الــدول 
الثــروة إلــى  وبــات الوصفــة الجاهــزة للــدول الضعيفــة لنقــل 
أوجــه  باعتبارهــا ثمنــًا ضروريــًا لمعالجــة  الخــاص  القطــاع 
حتــى  والخدمــات،  التحتيــة  البنــى  فــي  والقصــور  التخّلــف 
لتنفيــذ  األعلــى  بالكلفــة  أكافــًا كبيــرة ال تنحصــر  رّتــب  ولــو 
كلفــة  مــع  بالمقارنــة  الخاصــة  الشــركات  عبــر  المشــروع 

العــام. القطــاع  عبــر  تنفيذهــا 

ــودة  ــاّص موج ــام والخ الع ــن  ــن القطاعي بي ــراكة  ــود الش عق
فــي لبنــان قبــل إقــرار القانــون فــي العــام 2017، يمتــّد تاريخهــا 
مــن عقــود االمتيــازات الموروثــة مــن االنتــداب الفرنســي فــي 
التــي ترعاهــا  العشــرين إلــى عقــود "ســيدر"  القــرن  بدايــات 
 

ٍ
ببــال تخطــر  ال  عقــود  وبينهمــا  اآلن،  الفرنســية  الحكومــة 

أثبتــت فشــلها وهدرهــا  فــي كّل المجــاالت وبــكل األشــكال 
ي منفعــة مثــل العقــود  ــة مــن دون تحقيــق أ األمــوال العامّ
ي، ونمــوذج كهربــاء زحلــة،  الخليــو مــع ســوكلين، وشــركات 
واســتثمار  الكهربــاء،  وصيانــة  جبايــة  خدمــات  ومقّدمــي 
فــي  الحــرة  والســوق  واالســتراحات،  الطبيعيــة  المواقــع 

بيــروت وغيرهــا... مطــار 

لعــل  العقــود  هــذه  مــآل  كيفيــة  عــن  كثيــرة  أمثلــة  هنــاك 
المُبرمــة مــع شــركة ســوكلين لجمــع  أكثرهــا شــهرة العقــود 
والتــي جنــت علــى مــدار 21  وطمرهــا  ومعالجتهــا  النفايــات 
ي دوالر وفــق مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار،  عامــًا نحــو 2.5 مليــار
المُبرمــة مــع شــركة ســوليدير إلعــادة  العقــود  فضــًا عــن 
إعمــار وســط بيــروت فــي مقابــل تمليكهــا وســط العاصمــة 
اليــوم  تشــّكل  التــي  البحريــة  الواجهــة  علــى  وعقــارات 
الثمينــة والثــروة الدســمة للمســاهمين  محفظــة الشــركة 
ــدرت  التــي هُ ي والكهربــاء  الخلــو فيهــا. وهنــاك أيضــًا عقــود 
وال  كهربــاء  ال  تأميــن  مــن  تتمّكــن  ولــم  المليــارات  عليهــا 

اتصــاالت جّيــدة. خدمــة 

ي  الســحر الحــّل  كأّنهــا  الشــراكة  تقديــم  ُيعــاد  ذلــك،  مــع 
األساســية  والخدمــات  التحتّيــة  البنيــة  يوّفــر  ي ســوف  الــذ
تمتلــك  عــبء!  ي  أ العامّــة  الخزينــة  تتحمّــل  أن  دون  مــن 
العمومّيــة  العقــود  إلبــرام  عاديــة  آلّيــة  اللبنانيــة  الدولــة 
والتعاقــد  عــروض  واســتدراج  شــروط  دفتــر  وضــع  عبــر 
أمــوااًل قــد  خدماتهــا  لقــاء  خاّصــة تدفــع لهــا  مــع شــركات 
ــع  ــن ُتدف الحالتي ــي  ــا، وف ــي موازنته ــا ف أو ترصده ــتدينها  تس
واآللّيــة  الشــراكة  بيــن  الفــرق  الضرائــب.  الحقــًا مــن خــال 
بــرام  الدولــة للدفــع للمــورد، وإ العاديــة تتلّخــص باســتدانة 
المُترتبــة  المبالــغ  عقــد معــه لفتــرة طويلــة تقّســط خالهــا 
المُترتبــة  المبالــغ  الدولــة  ل 

ّ
ُتســج أن  بــدل  بالتالــي  عليهــا. 

العــام، فهــي تخفيــه وتدفعــه علــى شــكل  ْيــن  الدَّ عليهــا فــي 
مــن  جــزءًا  معــه  وتخفــي  الموازنــة،  مــن  ســنوّية  أقســاط 
أو يمكــن للشــريك  المُترتبــة عليهــا،  الفائــدة  عجزهــا وقيمــة 
الخــاّص اســترداد أموالــه وأرباحــه مــن خــال تجييــر إيــرادات 

المواطــن73. يجبيهــا مــن  عامّــة لــه 



29

أو الشــراكة، فــإن مــن يعمــل  الحالتيــن: اآلليــة العاديــة  فــي 
الدولــة  عجــز  إلــى  نظــرًا  الخــاص،  القطــاع  هــو  لبنــان  فــي 
الفــرق فيكمــن فــي  أمّــا  البشــرّية لديهــا،  المــوارد  ونقــص 
بعقــود  إلخفائــه  التحايــل  أو  المالــي  العــبء  هــذا  إظهــار 
القطــاع  إلحــال  الدولــة  بعجــز  ــج 

ّ
التحج إن  تاليــًا  شــراكة. 

ليــس  الخــاّص  فالقطــاع  مقبــول،  غيــر  عــذر  هــو  الخــاّص 
ــغ  ــات بمبال التلزيم ــذه  ــًا أن ه ــلة، خصوص ــة فاش ــّل لدول الح
يترّتــب عليهــا احتــكارات، كمــا أن  كبيــرة ولســنوات طويلــة 
خاطــئ،  هــو  مجانّيــة  اســتثمارات  تنفيــذ  لفكــرة  التســويق 
ويســترّدها الحقــًا مــن  أمــوااًل  يدفــع  الخــاّص  الشــريك  ألن 
ــن  ــا وبي ــة بينه ــًا المفاضل ــة، وتالي الخاّص ــه  أرباح ــع  ــة م الدول
التمويــل  بكلفــة  العادّيــة، مســألة فنيــة مرتبطــة  الصيغــة 
الناتــج عــن  ي  المترتبــة عليــه، والمــردود االقتصــاد والفوائــد 

نمــط74. كّل 

صناديق االستثمار المُشترك

تجمــع  مُشــتركة  صناديــق  بأنهــا  الصناديــق  هــذه  ُتعــّرف 
المُســتثمرين ليتــمّ توظيفهــا فــي  فيهــا أمــوال العديــد مــن 
وأصــول  قطاعيــة  مشــاريع  فــي  أو  والســندات  األســهم 
ألصحــاب  الفرصــة  إتاحــة  علــى  أساســها  ويقــوم  ى،  أخــر
المُــدارة  أو األفــراد، للوصــول إلــى المحافــظ  المــال، الصغــار 
واالســتثمار فــي مشــاريع مختلفــة. تطــّورت هــذه الصناديق 
ــم  ــع حج ــث توّس ــوم، بحي الي ــى  ــر حّت ــع عش التاس ــرن  الق ــذ  من
أهدافهــا  وتنّوعــت  الاعبيــن،  كبــار  مــن  وباتــت  أعمالهــا 
فئــات  تشــمل  وباتــت  عبرهــا،  المُســتثمرة  والشــرائح 
أوســع مــن المجتمــع وموجــودات األســر وحســابات ادخــار 
أكثــر تشــاركّية  بّوابــة نحــو نمــاذج  التقاعــد، وبالتالــي أصبحــت 
المالّيــة مــن خــال قدرتهــا علــى إشــراك فئــات  فــي األســواق 
عديــدة فــي األنشــطة االســتثمارّية بخبــرات وقــدرات مالّيــة 

اضعــة. متو

ــه منتــج 
ّ

ّي توج أ الفكــرة خــارج إطــار  فــي لبنــان لطالمــا كانــت 
ــه  ــيطر علي ي تس ــذ ال ــًا  ــي عموم المال ــاع  ــأن القط ــأنها ش ش
المصــارف. فــي الواقــع، قامت المصــارف اللبنانّية بتســويق 
 

ّ
وانصــب االســتثمارّية،  مصارفهــا  خــال  مــن  صناديقهــا 

ْيــن  عمــل الجــزء األكبــر منهــا علــى االســتثمار فــي ســندات الدَّ
ــراء  ــي ش ــي ف ــزء المتبق الج ــف  ــا وّظ ــي، فيم اللبنان ي  ــياد الس
خارجيــة.  أســواق  فــي  أســهم  شــراء  أو  ســوليدير  أســهم 
النظــام  أتــى عمــل هــذه الصناديــق علــى صــورة  آخــر،  بمعنــى 
االســتثمارات  نحــو  ــه 

ّ
توج وظيفــة  ي  أ مــن  بعيــدًا  المالــي 

ي  العقــار والســوق  العــام  ْيــن  بالدَّ وحصرهــا  المُنتجــة 
المصرفــي. والقطــاع 

المشــترك كوســيلة إلنقــاذ  االســتثمار  حاليــًا، ُتطــَرح فكــرة 
االســتثمارية  رهاناتهــا  نتيجــة  أفلســت  التــي  المصــارف، 
الخطــرة التــي أّدت دورًا مركزيــًا لتأميــن اســتمرارية االقتصاد 
الخاّصــة  الحــرب، وُتعــدُّ مصالحهــا  السياســي لفتــرة مــا بعــد 
االســتثمار  عنــوان  تحــت  مطــروح  هــو  مــا  منــه.  جــزءًا 
بقيمــة  للكهربــاء  معمليــن  بنــاء  تمويــل  هــو  المشــترك 
األجنبيــة  بالعمــات  احتياطــي  مــن  تبّقــى  ممّــا  مليــار   1.6
الدولــة،  أن تتمّلكهــا  بــداًل مــن  ى مصــرف لبنــان75. لكــن،  لــد
البــاد، ســوف  احتياطــي  ي مــن  يجــر أن تمويلهــا  خصوصــًا 
إعطــاء  دون  مــن  المودعيــن،  مــن  عــدد  إلــى  تمليكهــا  يتــم 
التقاعــد مثــًا أو صنــدوق نهايــة  األولويــة لودائــع صناديــق 
شــريحة  حمايــة  وبالتالــي  الضمــان،  لمســتخدمي  الخدمــة 
وذلــك لقــاء شــطب 4.8 مليــارات  المجتمــع،  واســعة مــن 
آخــر، فّرطــت فيهــا  بتعبيــر  أو  المصــارف،  دوالر عالقــة فــي 
المصــارف. وهــو مــا يعنــي تجريــد المقيميــن مــن جــزء مــن 
أزمــة المصــارف  البــاد بالعمــات األجنبيــة لحــّل  احتياطــي 
مــن  الخســائر  تحميلهــم  مــن  بــداًل  مودعيهــا  وكبــار 
التــي راكموهــا علــى  الخاّصــة والفوائــد الطائلــة  رســاميلهم 
مــدار ســنوات، بحيــث ُتشــطب 4.8 مليــارات دوالر مطلوبــة 
المصــرف  مــن  مباشــرة  غيــر  وبطريقــة  المصــارف،  مــن 
األخيــر عــن 1.6 مليــار دوالر لصالــح  ي، مقابــل تخّلــي  المركــز
عــدد مــن كبــار المودعيــن، فضــًا عــن تحويــل خدمــة الطاقــة، 
الخــاص  بيــد القطــاع  االســتراتيجية والحقوقيــة، إلــى ســلعة 

والخســارة. الربــح  لمنطــق  خاضعــة 

النمــوذج  ى ثاثــة عقــود، فــّرط هــذا  وعلــى مــد الواقــع،  فــي 
إلــى  وبمــوارد ضخمــة تدّفقــت  اســتثمارية طائلــة  بفــرص 
ــن  الثم ــه  ــع كّل ــع المجتم ــه يدف ــات عمل آلّي ــل  ــاد، وبتعّط الب
االنهيــار،  صدمــة  وقــع  وتحــت  منــه،  المســتفيدين  فيمــا 
يعمــدون إلــى االســتحواذ علــى مــا تبقــى مــن مــوارد قائمــة، 
المــوارد هــي  أبــرز هــذه  يأتــي مــن مــوارد جديــدة. لعــل  ومــا قــد 
تحويــات المهاجرين والمغتربين اللبنانيين والمســاعدات 
بالعمــات  احتياطــات  مــن  تبقــى  ومــا  والذهــب  الماليــة 
األجنبيــة. ال شــّك أن بعضــًا مــن هذه الموارد ســوف تســتمّر 
بالتدّفــق وقــد تكــون فرصــة جديــدة للنهــوض إّنمــا فــي حــال 
ــف  ــام مختل ــّل نظ ــي ظ ــة، وف ــة مختلف ــن رؤي ــا ضم توظيفه

يرعــى مصالــح األكثريــة ال األقليــة. 
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أمــوال المغتربيــن: حجمهــا وكيــف 
وّظفــت؟

أرســل   ،)2002-2020( الماضيــة  الـــ18  األعــوام  خــال 
 122 نحــو  الخــارج  فــي  العاملــون  اللبنانيــون  المهاجــرون 
ي مجمــوع قيمــة  يــواز وهــو مــا  أســرهم76،  مليــار دوالر إلــى 
دوالر77،  مليــار   71 البالغــة  اللبنانيــة  للســلع  الصــادرات 
البــاد  مضافــًا إليهــا االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة فــي 
الفتــرة نفســها78. شــّكلت هــذه  البالغــة 52 مليــار دوالر خــال 
الوقــت نفســه  التدّفقــات دعمــًا الســتهاك األســر، إّنمــا فــي 

االقتصــاد. علــى  ضائعــة  فرصــة 

اللبنانــي بشــكل كبيــر بتحويــات المهاجريــن  تأّثــر االقتصــاد 
النجــاة للكثيــر مــن األســر  اللبنانييــن، ففــي حيــن مّثلــت طــوق 
يتيحــه  ممّــا  أعلــى  ى  بمســتو االســتهاك  مــن  ومّكنتهــا 
المُعتمــدة  السياســات  لعبــت  محّليــًا،  المُنتــج  دخلهــا 
بــداًل مــن  الســلبية  إلــى  دورًا ســلبيًا فــي تحويــل منفعتهــا 
االقتصــاد  فــي  ُتســتثمر  لــم  التحويــات  فهــذه  اإليجابيــة. 
ى توظيفهــا في اســتهاك األســر والودائع  الحقيقــي بــل جــر

والمســاكن. العقــارات  وســوق  المصرفيــة 

التــي تســتعرضها "رؤيــة  وفقــًا إلحصــاءات مصــرف لبنــان 
ي" لصالــح  التــي أعّدتهــا شــركة  "ماكينــز لبنــان االقتصاديــة" 
 2005 العاميــن  بيــن  لبنــان  اســتقطب  اللبنانيــة،  الحكومــة 
المهاجريــن، وهــي  و2015 نحــو 99 مليــار دوالر مــن تحويــات 
دخلــت  التــي  الماليــة  التدّفقــات  مجمــل  مــن   54% تشــًكل 
هــذه  مجمــل  مــن   65% ي  أ مليــارًا،   64 نحــو  اســُتخدم  إليــه. 
المعيشــي،  األســر  اســتهاك  تمويــل  فــي  التحويــات، 
واألثــاث  والصّحــة  التعليــم  علــى  إنفاقهــم  ذلــك  فــي  بمــا 
ــي  ــا ف ــارًا منه ــف 22 ملي ــن وّظ ــي حي ــة. ف المنزلي ــزات  والتجيه
اســُتخدمت  وقــد  ودائــع،  شــكل  علــى  المصرفــي  القطــاع 
آليــة عمــل  المُتبعــة فــي تغذيــة  السياســات  بدورهــا عبــر 
الفوائــد  ودفــع  الصــرف  تثبيــت ســعر  المالــي عبــر  النظــام 
الخــارج.  مــن  الودائــع  تدّفــق  اســتمرارية  علــى  للمحافظــة 
ــارات دوالر،  ــو 8 ملي ــة نح ــوق العقاري ــتقطبت الس ــا اس فيم

الســياحة79. فــي مقابــل إنفــاق نحــو 5 مليــارات دوالر علــى 
عت السياســات المُعتمــدة علــى هذا االســتخدام، ولم 

ّ
شــج

تظهــر أية إرادة لتشــجيع األســر علــى التوظيف واالســتثمار 
التحويــات  يقابــل  لــم  ولذلــك  الحقيقــي،  االقتصــاد  فــي 
ي  ــف أ ــم تض ــي، ول ــاد المحّل ــي االقتص ــل ف ي عم ــلة أ المُرس
حيــن  فــي  اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج  علــى  مباشــرة  قيمــة 

أتاحــت للحكومــة حشــد المزيــد من المــوارد لتمويــل إنفاقها 
وإعفــاء  االســتهاك  علــى  الضرائــب  خــال  مــن  التوزيعــي 
ي عــبء... وعلــى هــذا األســاس، لعبــت  األربــاح والريــوع مــن أ
الثــروة  التفاوتــات وتركيــز  زيــادة  التحويــات دورًا مهمــًا فــي 
ى األقليــة وترســيخ الفســاد وغيــاب المســاءلة. والدخــل لــد
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العمّــال  خدمــة  نهايــة  صناديــق 
المهنييــن وتعاضــد 

فــي  الخدمــة  نهايــة  صناديــق  علــى  ينطبــق  نفســه  األمــر 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي وصناديــق تعاضــد 
الحــّرة مــن مهندســين وأطبــاء ومحاميــن  وتقاعــد المهــن 
وأســاتذة، بحيــث وّظــف معظمهــا فــي المصــارف التجاريــة. 
وانهيــار  المصــارف  إفــاس  بنتيجــة  التوظيفــات،  هــذه 
شــريحة  اختزنتــه  مــا  كّل  قيمــة  بــّددت  المحّليــة،  العملــة 
أمنهــا  وهــّددت  المجتمــع علــى مــدار عقــود،  واســعة مــن 

تقاعدهــا. ســنوات  فــي  االجتماعــي 

صندوق 
نهاية الخدمة 

في الضمان 
االجتماعي

8 مليارات 
دوالر

موّظفة مناصفة في 
بالليرة  الخزينة  سندات 

اللبنانية والمصارف

صندوق نقابة 
المهندسين

509 مايين 
دوالر

معظمها موّظف في 
المصارف

صندوق نقابة 
المحامين

70 مليون 
دوالر

معظمها موّظف في 
المصارف

صندوق نقابة 
أطباء األسنان

56 مليون 
دوالر 

معظمها موّظف في 
المصارف

المصدر: الضمان االجتماعي، نقابات المهندسين 
والمحامين وأطباء األسنان

الســلبية  التأثيــرات  االقتصاديــون حــول  يجــادل  فيمــا 
االقتصــادات  المهاجريــن علــى  واإليجابيــة لتحويــالت 
التــي تتلّقاهــا، إاّل أنهــم يتفقــون علــى أن األهمّيــة تكمــن 
فــي كيفيــة اســتخدامها مــن قبــل متلّقيهــا، وهــو مــا قــد 
اســتخدامه فــي عمليــة  يمكــن  أساســيًا  يكــون مــوردًا 
الســنوية  التحويــات  أن قيمــة هــذه  النهــوض، خصوصــًا 
تتجــاوز بنحــو ســبع مــّرات مــا قــد يحصــل عليــه لبنــان مــن 
ســنوات.  أربــع  مــدار  علــى  ســنويًا  الدولــي  النقــد  صنــدوق 
ــا  ــًا م ــة غالب ــة واالجتماعي التقاعدي ــق  ــن أن الصنادي ــًا ع فض
بلــدان عديــدة،  األجــل فــي  ُتســتخدم فــي مشــاريع طويلــة 
المثــال،  التحتيــة علــى ســبيل  البنــى  مثــل تمويــل مشــاريع 
التقاعــد،  ويعــود ذلــك إلــى كونهــا مّدخــرات كبيــرة لمــا بعــد 
وال تســحب بعــد وقــت قصيــر مــن ادخارهــا، وهــو مــا يســاعد 
وقــت متوســط  إلــى  علــى توظيفهــا  فــي مشــاريع تحتــاج 

األجــل لبــدء إنتــاج عوائــد علــى االســتثمار األولــي.

البورصة )األسواق المالية(

وشــراء  لبيــع  منّظمــة  ســوق  بأّنهــا  البورصــة  ُتعــّرف 
تحصــل  بحيــث  واألســهم،  الماليــة  واألوراق  الســندات 
التوّســع فــي أعمالهــا  الشــركات والحكومــات الســاعية إلــى 
الكبــار،  أو  الصغــار  المــال،  أصحــاب  مــن  تمويــل  علــى 
ــى  ــة إل البورص ــد  ــر، تعم آخ ــى  ــتثمار. بمعن ــي االس ــن ف الراغبي
التــي لديهــا فائــض )الدائنيــن(  الفئــات  تحويــل األمــوال مــن 
إلــى الفئــات التــي لديهــا عجــز )المدينيــن(، فيحصــل الدائنون 
بــداًل  أربــاح مســتقبلية ناتجــة عــن اســتثمار أموالهــم  علــى 
مــن ادخارهــا أو مجــّرد اســتهاكها، فيمــا يحصــل المدينــون 
متدنيــة  بكلــف  والتوّســع  إنتاجهــم  لزيــادة  أمــوال  علــى 
التمويــل الممنــوح عبــر المصــارف. لــكّل بورصــة  وأقــل مــن 
تقاريــر  الشــركات  تقديــم  أبرزهــا  مُحــّددة  إدراج  متطّلبــات 
الحــّد  ومتطلبــات  أربــاح مُدّققــة،  وتقاريــر  ماليــة مُنتظمــة، 

المــال. األدنــى لــرأس 

ــتثمارّية  ــركات االس ــات والش ــة الحكوم البورص ــاعد  إذًا، تس
فــي الحصــول علــى الســيولة لتمويــل المشــاريع اإلنمائيــة 
ومشــاريع البنــى التحتّيــة أو التوّســع فــي عملّياتها وخطوط 
البورصــة فرصــة جّيــدة لاســتثمار  اإلنتــاج. مــن هنــا، تمثــل 
المُختلفــة  المّدخــرات نحــو القطاعــات االقتصاديــة  وتحفيــز 
بــداًل مــن وضعهــا فــي المصــارف أو مجــّرد ادخارهــا وعــدم 
علــى  أيضــًا  ي  تنطــو قــد  لكّنهــا  االقتصــاد.  فــي  توظيفهــا 
بعــض المخاطــر أبرزهــا تنامــي عمليــات المضاربــة خصوصًا 
إلنتــاج  مــكان  هــي  بالتجــارة،  إســوة  الماليــة،  األســواق  أّن 
األســهم  أربــاح  المراهنــة علــى  وتبادلهــا مــن خــال  الثــروة 

والمضاربــة عليهــا.

العــام  بيــروت فــي  بورصــة  إلــى لبنــان، تأّسســت  بالنســبة 
بورصــة  أقــدم  ثانــي  وهــي  الفرنســي،  االنتــداب  خــال   1920
االزدهــار  أفريقيــا. عاشــت  وشــمال  األوســط  الشــرق  فــي 
المُمتــدة بيــن خمســينيات ومطلــع ســبعينيات  الفتــرة  فــي 
ــركات  ــن الش ــد م ــا العدي ــت فيه ج

ِ
ُأدر ــن  ــي، حي ــرن الماض الق

التــي  اإلنتاجيــة  الــذروة  خــال  والمؤّسســات  والمصانــع 
الــدول  حاجــات  لتلبيــة  الفتــرة،  تلــك  فــي  لبنــان  عاشــها 
الخليجيــة التــي اكتشــفت النفــط حديثــًا وبــرزت فيهــا فــورات 
الحــرب  ســنوات  خــال  البورصــة  اســتمّرت  االســتهاك. 
أن  بعــد  العــام 1983،  ُأغلقــت فــي  األولــى، لكــن ســرعان مــا 
بــدأت العملــة المحلّية تشــهد أولى موجات االنهيار بســبب 
ي المتدهــور، وخــروج رســاميل  الوضــع األمنــي واالقتصــاد
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ى  األخــر الرســاميل  بعــض  تدّفــق  وتوّقــف  لبنــان،  مــن 
الفلســطينية.  المنّظمــات  تمــّول  التــي  تلــك  وخصوصــًا 

العــام 1995، لكــن لــم  البورصــة فــي  ُأعيــد افتتــاح  الحــرب  بعــد 
للقطاعــات  التمويــل  لتأميــن  بخطــط  مربوطــًا  ذلــك  يكــن 
اإلنتاجيــة واالبتكاريــة والتكنولوجيــة، بــل لهــدف شــبه وحيد، 
التــي اســتحوذت علــى  وهــو تســهيل عمــل شــركة ســوليدير 
بيــروت، وحّولتهــا  الملكّيــات العامّــة والخاّصــة فــي وســط 
وبيعهــا  يســهل تداولهــا  أســهم فــي شــركة عقارّيــة  إلــى 
اللجــوء إلــى مســتلزمات التســجيل فــي  وشــراؤها مــن دون 

ي.  ــار ــجل العق الس

ُأرســي اقتصــاد سياســي يخــدم  الحــرب،  فــي مرحلــة مــا بعــد 
وباالســتهاك  الحكومــي  بالديــن  المســتثمرين  مصالــح 
والعقــارات، وهــو مــا خلــق معارضــة شــديدة لقيــام بورصــة 
بيــروت، إذ اعتبرتهــا المصــارف منافســة لهــا فــي  فاعلــة فــي 
ــن  ــة م ــزع حّص ــد تنت ــاص، وق ــام والخ الع ــن  ــل القطاعي تموي
النقاشــات طويــًا فــي موضــوع إحيــاء  "أعمالهــا". اســتمّرت 
أو  اقتصاديــة  أزمــة  ي  أ بــروز  وغالبــًا مــا ُتثــار عنــد  البورصــة، 
ماليــة، بحيــث رســت الحلــول المطروحــة علــى خصخصتهــا، 
لمصالحهــا،  حمايــة  المصــارف،  قبــل  مــن  واســتماكها 
ــام  النظ ــي  ــة ف الكامن ــات  ــباب األزم ــن أس ــث ع البح ــن  ــداًل م ب
البورصــة كوســيلة لرفــد  واســتخدام  ي نفســه،  االقتصــاد
ــول  ــة للحص ــة ومنّوع ــر بديل ــل بأط ي بدي ــاد ــام اقتص ي نظ أ

ــل. التموي ــى  عل

هــذا الواقــع، حــال دون تطويــر البورصــة حتــى اليــوم، إذ تضــمّ 
11 شــركة فقــط مــن ضمنهــا 7 مصــارف وشــركة ســوليدير 
ــي،  ــيارات. وبالتال ــتيراد الس ــركة الس ــمنت وش ــركتي إس وش
والشــركات  االقتصــاد  تمويــل  فــي  دور  ي  أ لهــا  يكــن  لــم 
بالمصــارف  المهمّــة  هــذه  حصــرت  بحيــث  والحكومــات، 
الكامنــة  المــوارد علــى المصالــح  التجاريــة، أو مضّخــة توزيــع 

القائــم.  السياســي  االقتصــاد  فــي 

ودورهــا  بيــروت  بورصــة  مشــكلة  تنفصــل  ال  هنــا،  مــن 
يفتــرض  وبالتالــي  ي،  االقتصــاد النمــوذج  عــن طبيعــة 
الرســاميل  توجيــه  فــي  لهــا  دور  عــن  البحــث  تطويرهــا 
النــوع مــن  وفــرض سياســات تحّفــز هــذا  باتجــاه مُنتــج 
النشــاط، وهــو مــا يحتــم تعديــاًل فــي المصالــح القائمــة، 
وال ســّيما مصالــح القطــاع المصرفــي، فضــاًل عن تحفيز 
العائلّيــة  التكتــالت  بعيــدًا مــن  واألعمــال،  الشــراكات 
فــي  العاملــة  الشــركات  مــن  األكبــر  النســبة  تشــّكل  التــي 
لبنــان، وال تتمتــع بالشــفافية اإلداريــة لــإلدراج فــي البورصــة، 

الدخــول  علــى  باألســهم  المســتثمرين  ع 
ّ

تشــج حّتــى  وال 
العائلّيــة. فيهــا نظــرًا لطبيعتهــا 

التمويل التعاوني

ظهــرت مامــح اإلنتــاج التعاونــي فــي بدايــات القــرن التاســع 
القطــن  معامــل  حــول  تجمّعــات  تأســيس  بعــد  عشــر 
كإطــار  التعاونيــة  الحركــة  انطلقــت  مــّذاك  بريطانيــا.  فــي 
لتحشــيد المــوارد التــي يملكهــا المنضــوون ضمنهــا بهدف 
يشــاركون  أو  يملكونــه  ي  اقتصــاد نشــاط  فــي  الشــروع 
أشــكااًل مختلفــة،  واتخــذت  بالمنفعــة،  ويأتــي عليهــم  فيــه 
التــي تشــكل إطــارًا للعامليــن  التعاونيــات اإلنتاجيــة  فهنــاك 
أو  الزراعــة  فــي  ســواء  معّينــة  خدمــة  أو  ســلعة  إنتــاج  فــي 
ــن  ــر م أكث ــات  التعاوني ــن  ــًا، تؤمّ ــات. عالمي أو الخدم ــة  الصناع
مليــون ونصــف مليــون وظيفــة فــي فرنســا، ما يشــّكل 3.5% 
ى العاملــة. وفــي ماليزيــا فــإن %27 مــن الســكان  القــو مــن 
اليابــان  فــي  أمــا  متنّوعــة.  تعاونيــات  ضمــن  منضــوون 
تعاونيــات.  ضمــن  منضــوون  المزارعيــن  مــن   91% فــإن 
الزراعــة، ففــي إيطاليــا  التعاونيــات علــى  يتوّقــف عمــل  وال 
ــة  ــات المصرفي ــن العملي ــى %13 م ــات عل التعاوني ــتحوذ  تس
الناتــج  وشــّكلت %7.5 مــن  االســتهاك،  و%30 مــن قطــاع 

العــام 2013.  أرقــام  وفــق  اإليطالــي  اإلجمالــي  المحلــي 

يبــدو مشــابهًا علــى اإلطــاق. فــي  إاّل أن األمــر فــي لبنــان ال 
وكانــت   ،1937 العــام  فــي  تعاونيــة  أول  أنشــئت  الواقــع، 
بيــن  التعاونيــات نحــو 28 مــّرة  ارتفــع عــدد  زراعيــة.  تعاونيــة 
ــز 78%  العاميــن 1971 و2017، مــن 45 إلــى 1238 تعاونيــة، ويتركّ
منهــا فــي قطــاع الزراعــة. مــع ذلــك، وعلــى الرغم من ســطوة 
أن  إاّل  التمويلــي،  الشــكل  هــذا  علــى  الزراعيــة  التعاونيــات 
الجــودة  عــددًا قليــًا جــّدًا منهــا تمّكــن مــن اســتيفاء معاييــر 
المطلوبــة لــكّل مــن األســواق المحّليــة وأســواق التصديــر، 
تحّديــات  معالجــة  عــن  عاجــزًا  األكبــر  القســم  بقــي  فيمــا 
الســوق والمبيعــات والدخــول إلــى أســواق جديــدة وإقامــة 
بوصفهــا مــوردًا للســلع  الصناعيــة  الشــركات  روابــط مــع 

المصّنعــة80. شــبه 

التعاونيــات فقــط ناشــطة، وهــي ال تضــمّ  الواقــع، ثلــث  فــي 
ذلــك  ويعــود  لين، 

ّ
المســج المزارعيــن  مــن   5.4% ى  ســو

ــار 
ّ

التج قبــل  مــن  التعاونيــات  مــن  العديــد  تأســيس  إلــى 
علــى  للحصــول  كوســيلة  والخضــار  الفواكــه  ي  ومصــّدر
ــة  المانح ــات  ــة والجه الزراع ــن وزارة  ــدات م ــل والمع التموي
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الدوليــة، فضــًا عــن االســتفادة مــن اإلعفــاءات الضريبيــة التــي يجيزهــا القانــون لصالــح التعاونيات مثــل ضريبة األربــاح واإليجار 
وغيرهــا.81 المبنيــة  واألمــاك 

يرتبــط تطــّور التعاونيــات بقــدرات الدولــة وبتطويــر سياســات التنميــة الريفيــة والزراعيــة، وهــذا مــا حصــل فــي الســتينيات خال 
ــى  ــل عل ــر المحتم ــاءات واألث الكف ــين  ــى تحس ــزت عل ــر، وركّ الفق ــن  ــّد م ــف للح الري ــم  ــى دع ــة إل الدول ــدت  ــهابي، إذ عم ــد الش العه

زراعيــة وريفيــة محــّددة. الحــرب افتقــدت سياســات إنمائيــة  ســبل العيــش فــي األريــاف. إاّل أن دولــة مــا بعــد 

يمكــن للتعاونيــات أن تكــون اإلطــار التمويلــي والتشــغيلي لكثيــر مــن المشــاريع فــي لبنــان، ال ســّيما فــي ظــل إفــالس 
ي مــن شــأنه أن يقــّدم التســليفات لتمويــل المشــاريع،  القطــاع المصرفــي اللبنانــي وتاليــًا انهيــار نظــام اإلقــراض الــذ
ــات  ــر وآلي ــن أط ــث ع ــى البح ــدد إل ــن الج ــن أو المودعي ــن الحاليي ــع المودعي ــي يدف ــاع المصرف ــي القط ــة ف ــدان الثق ففق
جديــدة، إمــا إلخــراج ودائعهــم مــن القطــاع المصرفــي، أو لتخزيــن ثرواتهــم فــي أطــر مختلفــة عــن الودائــع المصرفيــة. 
مــع ذلــك هنــاك العديــد مــن الصعوبــات التــي تواجــه العمــل التعاونــي، وترتبــط بصلــب االقتصــاد السياســي القائــم والمصالــح 
الكامنــة حولــه، فعمليــة الترخيــص للتعاونيــات ال تخلــو مــن الزبائنيــة، بحيــث تســهّل األحــزاب السياســية إعطــاء رخــص إلنشــاء 

ى والمــردود االجتماعــي. تعاونيــات جديــدة ال تتوافــق مــع المعاييــر والجــدو
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خالصات 
ُيحــّدد  الفاعليــن السياســيين،  بيــن  النظــام هــو عقــد مُبــرم 
لموازيــن  تبعــًا  المُتاحــة،  المــوارد  مــن  منهــم  كّل  حّصــة 
واألعــراف  الدســاتير  وتتجّســد فــي  بينهــم  القائمــة  ى  القــو
تضمــن  فيمــا  المكتوبــة،  وغيــر  المكتوبــة  والقوانيــن 
النظــام،  أداة إلدارة  الرســمّية، بوصفهــا  الدولــة  مؤّسســات 

تنفيذهــا. حســن  علــى  والحــرص  القوانيــن  هــذه  احتــرام 
ى، وهــو يبدأ مع  تغييــر األنظمــة يتطّلــب تغييــر موازيــن القو
طــرح مشــاريع بديلــة وتبّنيهــا. مــا يعنــي أن األســاس يكمن 
ــة.  التقنّي الحلــول  فــي العمــل السياســي بعيــدًا مــن أوهــام 
أفــراد لديهــم حاجــات وإمكانــات  بــل  أرقامــًا  المجتمــع ليــس 
بــل مصالــح  مختلفــة، واالقتصــاد ليــس معــادالت حســابّية 
بــل خيــارات سياســّية بامتيــاز. طبقّيــة متفاوتــة ومُتضاربــة، 

انطاقــًا مــن هنــا، فــإن التمويــل ونماذجــه ومصــادره ليســت 
الهــدف  األهــداف.  لتحقيــق  وســيلة  إنمــا  بذاتــه،  الهــدف 
ي نريــد واقتصادهــا ومجتمعهــا،  الــذ مُرتبــط بشــكل الدولــة 
وتخصيــص  توزيــع  بكيفّيــة  مرتبــط  سياســي  خيــار  إّنــه 
ى قّلــة،  الثــروة لــد المــوارد للتحــّول مــن اقتصــاد يخــدم تراكــم 
ــع  ــاة المجتم ــروف حي ــن ظ ــاة يحّس ــل للحي ــاد قاب ــى اقتص إل

اســتمراريته.  ويؤمّــن 

بــل لديــه مخــزون جّيــد نســبة  المــوارد،  يفتقــر إلــى  لبنــان ال 
ي  أ دون  مــن  تبديدهــا  ي  يجــر ولكــن  اقتصــاده،  حجــم  إلــى 
لجــردة  حاجــة  هنــاك  للنهــوض.  رؤيــة  أو  إطــار  أو  خّطــة 
العمــات  واحتياطيــات  الذهــب  مــن  بــدءًا  المــوارد  هــذه 
ــارج  الخ ــي  ــن ف ــن العاملي اللبنانيي ــن  ــات م ــة والتحوي األجنبي
الخارجيــة المحّولــة إلــى  الدوليــة والمّدخــرات  والمســاعدات 
النظــام  المتراكمــة بفعــل عمــل  الخــارج والثــروات الطائلــة 
ى قابلة لاســتجاب بشــروط  القديــم، فضــًا عــن مــوارد أخر
المؤتمــرات  الخارجــي عبــر  التمويــل  وظــروف معّينــة مثــل 
الدوليــة، باإلضافــة  المُتعــّددة األطــراف ومــن المؤسســات 

المزعومــة. الغازيــة  الثــورة  إلــى 

ــاة  ــل للحي ــاد قاب ــى اقتص ــذه إل ــّول ه التح ــة  ــّك أن عملي ال ش
ليــس ســهلة، ولكّنهــا ليســت مســتحيلة. تنطلــق مــن: 

الهائلــة فــي القطــاع المصرفــي وفــق 	  تنظيــف الخســائر 
تراتبيــة المســؤولّيات، 

وال 	  عليهــا،  المُترتبــة  والفوائــد  الديــون  هيكلــة  إعــادة 
مــا شــطب جــزء 

ّ
الديــون بالعمــات األجنبيــة، ورب ســّيما 

النمــّو،  أساســي لتحفيــز  منهــا كشــرط 
هاجــس 	  عــن  بمعــزل  العامّــة  الموازنــة  مــع  التعامــل 

فيهــا. التــوازن  تحقيــق 
االنتقــال  عمليــة  لتمويــل  وتوزيعهــا  المــوارد  تجميــع  أمّــا 

مختلفــة:  بأطــر  تتحّقــق  أن  يمكــن 
ــعى 	  ــرًا وال تس ــت تاج ــة ليس الدول ــي:  ــل الحكوم التموي

ومجــاالت تخّصصهــا ليســت فــي  الربــح،  إلــى تعظيــم 
ــل  التموي ــا،  ــن هن ــة. م ــات العامّ ــي الخدم ــل ف ب ــوق،  الس
الحكومــي هــو مصــدر أساســي لإلنفــاق علــى المشــاريع 
يتطّلــب  مــا  وهــو  العامّــة،  والخدمــات  واالســتثمارات 
المجــال، حيــث  مــن  الدولــة فــي هــذا  بــدور  إعــادة نظــر 
العــام  الديــن  هيكلــة  إعــادة  بعــد  ُيصــار  أن  الممكــن 
توجيــه  يعــاد  أن  إلــى  الضريبــي  النظــام  وتصحيــح 
تســهيل  وحّتــى  اإلنفــاق،  هــذا  باتجــاه  الدولــة  يــرادات  إ
أو  الخارجيــة  المؤّسســات  االســتدانة مــن  إمكانيــة 
مــن خــالل المؤتمــرات المتعــّددة األطــراف لتمويــل 

وإنمائيــة.  منتجــة  مشــاريع 
ي 	  اقتصــاد ي  أل يمكــن  ال  المصرفــي:  التخّصــص 

ي مــن  أ ائتمــان،  يعمــل مــن دون نظــام  أن  رأســمالي 
عجلــة  تحريــك  إعــادة  إّن  وإقــراض.  اســتدانة  دون 
المصــارف  وضعيــة  تصحيــح  تتطّلــب  ال  االقتصــاد 
ــها،  ــد إفاس ــب بع ــملتها فحس ــا ورس ــادة هيكلته وإع
االقتصــاد،  أن تلعبــه فــي  المفتــرض  الــدور  بــل تحديــد 
ي فــي االســتثمارات المنتجــة واإلنمائيــة والمشــاريع  أ
بــّد مــن تأســيس مصــارف مُتخّصصــة  ى. لذلــك ال  الكبــر
فــي  االســتثمار  بغيــة  األجــل  الطويــل  للتســليف 
ــات  ــع السياس ــب وض ــا يتطّل ــو م ــة، وه ــاريع منتج مش
وجــذب  االســتثمارات  مــن  النــوع  هــذا  تحّفــز  التــي 
فــي  ملكيــة  حصــص  لقــاء  لهــا  المائمــة  التوظيفــات 
المصــرف  مــال  رأس  مــن  كانــت  ســواء  المشــاريع، 
نفســه، أم علــى شــكل ودائــع طويلــة األجــل، أم اّدخــارات 
اجتماعّيــة مثــل أمــوال الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
والتقاعديــة  التعاضديــة  والصناديــق  االجتماعــي، 
ــن  ــي يمك الت ــتثمارية  ــق االس ــّرة، والصنادي ــن الح للمه

إليهــا. المغتربيــن  أمــوال  جــذب 
االســتثمار التعاونــي والمشــترك: يمكــن أن تشــكل 	 

االســتثمارية إطــارًا تمويليــًا  الصناديــق  أو  التعاونيــات 
بمــا  واألعمــال،  المشــاريع  مــن  لكثيــر  وتشــغيليًا 
المــال خيــارات عــّدة لتوظيــف أموالهــا  يعطــي أصحــاب 
هــذه  حصــر  وليــس  مربحــة،  مختلفــة  مشــاريع  فــي 
ــي  ــن الحكوم ــي والدي ــاع المصرف ــي القط ــات ف التوظيف

العــادة. كمــا جــرت 
البورصــة 	  تطويــر  يفتــرض  البورصــة:  فــي  االكتتــاب 

باتجــاه مُنتــج  الرســاميل  البحــث عــن دور لهــا فــي توجيــه 
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النشــاط،  مــن  النــوع  هــذا  تحّفــز  سياســات  وفــرض 
وال  القائمــة،  المصالــح  فــي  تعديــًا  يحتــم  مــا  وهــو 
ســّيما مصالــح القطــاع المصرفــي، فضــًا عــن تحفيــز 
العائلّيــة  التكتــات  مــن  بعيــدًا  واألعمــال،  الشــراكات 
العاملــة  الشــركات  مــن  األكبــر  النســبة  تشــّكل  التــي 
ــي  ــإلدراج ف ــة ل ــفافية اإلداري ــع بالش ــان، وال تتمّت ــي لبن ف
باألســهم  المســتثمرين  ع 

ّ
تشــج حّتــى  وال  البورصــة، 

العائلّيــة. لطبيعتهــا  نظــرًا  فيهــا  الدخــول  علــى 
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المقاالت:

كونيــل  شــامي،  رالــف  إرنســت،  إيكيهــارد  أوكنــغ،  آن 
تحويــات  تصنعهــا  مصيــدة  هنــاك  هــل  فولينكامــب، 
النقــد  صنــدوق  والتنميــة،  التمويــل  مجلــة  العامليــن؟، 
https://www.imf. :ــط الراب ــبتمبر 2018.  ــول/ س أيل ــي،  الدول

org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2018/09/pdf/
chami.pdf

تركيــز  المشــترك:  االســتثمار  صناديــق  هاشــم،  علــي 
ــار،  ــدة األخب ــال، جري الم ــق رأس  ــا؟، ملح ــر أم تنويعه المخاط
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