
8889
عدد 65 - شباط 2019عدد 65 - شباط 2019

خضع االقتصاد اللبناين ملحاوالت شتى للتشخيص، اولها وضع برنامج امنايئ من مؤسسة ايرفد هو االول من نوعه يف لبنان 
بهذا املستوى العلمي وهذه الشمولية، لكنه بقي حربا عىل ورق. هذه املحاولة الجدية مل تكن الوحيدة، بل تلتها دراسات 

اقتصادية وضعت يف االدراج ومل يعمل عىل تنفيذ اي منها

عصام شلهوب 

إقتصاد

الدراسات  هذه  اهامل  ان  فيه  شك  ال  مام 
قامت  فلو  وعقدها.  املشكلة  فاقم 
اي  بتبني  املتعاقبة  اللبنانية  الحكومات 
اليوم يف  لبنان  لكان  املدروسة،  الخطط  من 
اجواء التعايف  االقتصادي. لكن غياب الرؤية 
السياسية  الطبقة  تحمل  وعدم  الواضحة، 
اىل  ادى  للمستقبل،  التخطيط  مسؤولية 
بشكل  لالقتصاد  االنتاجية  القدرات  تراجع 

كبري يف كل القطاعات. 
للدين  مطرد  منو  ظل  يف  حدث  ذلك  كل 
الذي تخطى 85 مليار دوالر، مسجال  العام 
ما نسبته 152% من الناتج املحيل االجاميل، 
وهذا ما جعل لبنان يحتل املرتبة الثالثة عىل 
الئحة البلدان االكرث مديونية يف العامل. علام 
وصول  من  حذر  الدويل  النقد  صندوق  ان 
الدين العام اىل ما نسبته 180% خالل فرتة 

قصرية اذا استمر االرتفاع بالوترية الحالية.
كل هذا يف ظل استمرار االستنزاف يف املالية 
العام  واالنفاق  العجز  خالل  من  العامة 
سجل  الذي  االقتصادي  النمو  وبطء  الكبري، 

تراجعا نسبته 1% يف العام املنرصم.
رئيس لجنة االقتصاد النيابية نعمة افرام اكد 
املحظور  يف  دخل  لبنان  ان  العام"  لـ"االمن 
دين  ومنو  العامة،  املوازنة  عجز  خالل  من 
يف  وعجز  االقتصاد،  يف  منو  دون  من  عام 
امليزان التجاري. ودعا اىل الدخول يف التغيري 

الجذري. البنيوي 

االقتصادية  السنوية  االحصاءات  نتائج   ■
هل   .2018 عام  معظمها  يف  سلبية  جاءت 
بعضا  ان هناك  ام  املحظور  اىل  لبنان  وصل 

من امل؟

□ وصلنا اىل املحظور، لكن االمل موجود. ال 
نستطيع ان نستمر يف بلد دينه العام يصل 
يتجاوز  ال  االقتصادي  منوه  بينام   %80 اىل 
الـ1.5%. عجزه التجاري يصل اىل 15 مليار 
ونستورد  دوالر  مليارات  بـ3  نصدر  دوالر 
ظل  يف  نستمر  ان  ميكننا  وال  مليارا،  بـ18 
و7  و6   5 بني  يرتاوح  عامة  موازنة  عجز 
مليارات دوالر. هذه املبالغ ستتم استدانتها، 
وليس هناك بلد يف العامل تصل نسبة العجز 
ان يدخل يف  يف موازنته اىل 20% من دون 
لنا  تؤكد  عوامل  ثالثة  هناك  اذا  املحظور. 

ذلك هي:
• عجز يف املوازنة العامة.

• منو دين عام من دون منو يف االقتصاد. 
• عجز يف امليزان التجاري.

هذه  امام  الن  موجود؟  االمل  ملاذا 
الذي  الوجع  يدفعنا  واملعوقات  الصعوبات 
البنيوي  التغيري  يف  الدخول  اىل  منه  ننئ 
املعالجات  وان  خصوصا  لبنان،  يف  الجذري 
السابقة لالوضاع االقتصادية كانت موضعية 

وعابرة ومل تعد تنفع.

■ لكن هذا الحل يحتاج اىل قرارات جريئة؟
الجرأة،  اىل  فيه  نحتاج  ال  وضع  يف  نحن   □
عىل  الننا  االصالح  عملية  عىل  ومجربون 
اتخاذ  علينا  لذا  املوت.  من  جدا  مقربة 

القرار بعدم املوت.

■ عىل ماذا ميكن ان نستند يف اتخاذ القرار 
املناسب البعاد كأس املوت عن لبنان؟

استعداد  نحن عىل  املواطن. هل  □ وطنية 
واحد؟  لبنان  ويف  واحد  كمجتمع  للعيش 

عىل  االعتامد  علينا  نعم،  الجواب  كان  اذا 
ما اسميه االنتاجية. اجل لذلك وجب اعادة 
يف  القرارات  التخاذ  جديدة  آليات  خلق 
لبنان باسم االنتاجية. انا  ادعو، ونحن عىل 
الوطني  للعقد  االوىل  املئوية  نهاية  ابواب 
باسم  جديد  وطني  عقد  وضع  اىل  اللبناين، 

العيش الوطني املنتج.

ضمن  يدرج  ان  ميكن  الطرح  هذا  لكن   ■
اطار املثالية. ماذا عن الوضع اليوم؟

حكومة  تشكيل  اىل  يحتاج  اليوم  الوضع   □
يف ارسع وقت ممكن، تكون فعالة ومنتجة 
وتحارب الفساد عىل ان تشكل من اصحاب 
مهام  دورا  للسياسيني  الن  االختصاص، 
حلها  ميكن  ال  وجودية  مشكلة  امامنا  آخر. 
اعني   رضس.  وجع  كأنها  آثارها  ومعالجة 
باالنتاجية يف الدولة، ومعرفة كيفية تشكيل 
امتنى  لذلك  القرارات.  واتخاذ  الحكومات 
بصورة  االتفاق  اللبنانيني  السياسيني  عىل 
االنتاجية،  هو  واحد  شعار  عىل  موحدة 
عىل  تساعدنا  التي  االساسية  النقطة  وهي 
خلق ادارة رسمية واتخاذ القرارات املناسبة 
من  السيايس،  القرار  من  بعيدا  الصحيحة 
دون ان نغفل رضورة تقوية وتحصني اللعبة 
اباء  اىل  السياسيون  يتحول  حتى  السياسية 

الجديدة. للمئوية  مؤسسني 

■ هل هناك تجاوب سيايس مع هذا الطرح؟
االقتصاد  لجنة  اعضاء  من  كبري  التجاوب   □
التي تضم كل االفرقاء واالحزاب. انا عىل اقتناع 
تام بأن كلمة االنتاجية تجمع كل االفرقاء، عىل 
وهي  اشهر،  ستة  خالل  ملسته  ما  هذا  االقل 

تخرجنا من زواريب السياسة اليومية. علينا ان 
يتقاتلون  السياسيني  ولندع  بشكل جيد،  ننتج 

يف ما بينهم للسيطرة عىل الحصة.

■ كيف يتم الفصل بني االثنني؟
االفرقاء  □ من خالل قرار واحد من جميع 
ينبغي  عليه.  نعمل  ما  وهذا  السياسيني 
ادارات  كل  يف  لالنتاجية  حاضنة  بيئة  خلق 
الدولة. لنرتك الرصاع السيايس يف مكان آخر 
اذا اردنا للبنان ان يتعاىف، واال فهناك الحل 

الثاين وهو الوصاية الخارجية. 

لندن  يف  عقد  الذي  االستثامري  املنتدى   ■
شارك فيه نصف الدول املانحة التي اسست 
ملؤمتر سيدر وتوصياته االصالحية. هل خرس 
لبنان جرعات الدعم من هذا املنتدى ومن 

مؤمتر سيدر نهائيا؟
□ مل يخرس لبنان اهداف املنتدى االستثامري 
هام  بل  سيدر،  مؤمتر  نتائج  وال  لندن  يف 
القرارات  التخاذ  للمسؤولني  دافع  مثابة 
التي  الرشوط  بأن  يقني  عىل  انا  الصحيحة. 
االساس  هي  سيدر  اموال  ملنح  وضعت 

االنقاذ. لعملية 

واال  حكومة  اىل  يحتاج  االمر  هذا  لكن   ■
فكل املعالجات لن تنفع؟

االنتهاء  اىل  مدعو  الجميع  لذا  صحيح،   □
ايل  بالنسبة  واضح  االمر  الوضع.  هذا  من 
انقاذية غري  انه يجب تشكيل حكومة  وهو 
سياسية، وعىل فخامة الرئيس ودولة الرئيس 
تحمل املسؤولية. انا عىل معرفة اكيدة بأن 

فخامة الرئيس صاحب قرارات جريئة.

■ بعد التصنيفات التي اطلقتها املؤسسات 

لبنان  اعالن  امام  نحن  هل  الدولية،  املالية 
دولة فاشلة؟  

العام  بداية  ومع  الواقع،  هذا  امام   □
الوصول  تجنب  عىل  العمل  ارجو  الجديد، 
من  يخاف  من  مثة  الفاشلة.  الدولة  اىل 
املرحلة. تقف  اىل هذه  الوصول  املسؤولني 
لتتساءل  الوقائع  هذه  امام  وانت  متعجبا 
لبنان؟  النقاذ  الجريء  القرار  يتخذ  مل  ملاذا 
االبواب  من  سنوات  منذ  يعاين  بلدنا 
املشلعة واملفتوحة والتي حولته اىل ساحة 
الدول  اولويات  فيها  طغت  دولية  رصاع 
مفهوم  الوطن.  مصالح  اولويات  عىل 
كل  فوق  اللبنانية  والقومية  الوطنية 
ما  اىل حد  تجسدت  الفلسفة  اعتبار. هذه 
التي  النيابية  االنتخابات  يف  واضح  وبشكل 
جرت وفق النظام االنتخايب الجديد. كانت 
النتائج تبرش مستقبال بأن الشعب سيصبح 
ثورة  اىل  ادعو  انا  املحاسبة.  عن  مسؤوال 
قيم، الن ما وصلنا اليه ال يحل اال مبستوى 
التظاهرات  مبستوى  وليس  القيم  ثورات 
البنيوي  التغيري  هو  الهدف  واالرضابات. 
ان  اىل  للوصول  اللبناين  االنسان  قلب  يف 
يرفض انتخاب اي شخص اال بناء عىل رؤية 

واضحة يحاسب عليها.

لغاية  التي ظهرت  السلبية  االرقام  امام   ■
مرصف  حاكم  تطمينات  تكفي  هل  اليوم، 
يف  املوضوع  ان  ام  املجال  هذه  يف  لبنان 

حاجة اىل قراءة اخرى؟
فصل  املصارف  مع  باالتفاق  استطاع   □
لفرتة  اللبناين  االقتصاد  عن  اللرية  حامية 
الدخول  نستطيع  ال  اليوم  نحن  زمنية. 
القوة  لدعم  اللرية  انهيار  مدرسة  يف 
اللرية  ذلك.  عىل  تأخرنا  فقد  التنافسية 
الذي  هو  االقتصاد  لكن  لفرتة،  سليمة 
متسارع  بشكل  تنهار  العمل  فرص  يتأمل. 
االيداعات  عىل  الفوائد  ارتفاع  نتيجة 
نرى  لذلك  اللرية،  عىل  الحفاظ  بهدف 
تراجع االستثامرات يف لبنان. الوضع ميكن 
ميكنه  ال  ولكن  لفرتة،  هو  كام  يبقى  ان 

االستمرار اىل ما شاء الله.

كلفة هدر الوقت 
اكبر من كلفة الفساد

لن يقدم لنا احد دوالرا 
واحدا اذا لم نحارب الفساد 

الشفافية ونعتمد 

رئيس لجنة االقتصاد النائب نعمة افرام. 

العجز املالي يضع لبنان في املحظور 
إفرام: الخالص بحكومة إنقاذ وطني
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إقتصاد

امام  مسدودا  بات  االفق  ان  تعتقد  هل   ■
والعمل  االستثامر  يف  والصامدين  املؤمنني 

والبقاء يف لبنان؟
تشكيل  واحد.  اتجاه  يف  هو  االفق  فتح   □
واعتامد  الفساد  ملحاربة  بالثقة  توحي  حكومة 
الشفافية، وهام امران مهامن جدا النه مل يعد 
هناك من سيقدم لنا دوالرا واحدا اذا مل نعتمد 

هذا االسلوب.

وفق  االصالح  بعملية  يرتبط  االمر  لكن   ■
الرشوط التي وضعها مؤمتر سيدر؟

محاربة  اتجاه  يف  يصب  يحدث  ما  كل   □
واضحني  نكون  ان  يجب  والشفافية.  الفساد 
اذا  النه  الفساد،  محاربة  موضوع  يف  ووقحني 
مل نترصف عىل هذا االساس فاملعادلة ستنهار. 
بحكومة  متر  للخالص  واحدة  طريق  هناك 
تضم  صواعق"   "القطة  تسمى  وطني  انقاذ 
اشخاصا يؤكدون للمجتمع الدويل ان املوضوع 
باملراكز  بل  السياسية  باملراكز  يتعلق  ال 
الشفافية  لذلك:  رشوط  ثالثة  وهناك  املنتجة، 
ابعاد  اليها  يضاف  االنتاجية.  الخربة،  املطلقة، 
الوزراء  مجلس  داخل  السياسية  املامحكات 
واملياه  الكهرباء  ان  اي  تقنية.  قرارات  عرب 

ليست  والطرقات  والنفايات  واالتصاالت 
موضع  وتكون  السياسة  يف  الستعاملها  ادوات 
وممنوع  املحرمات  من  اصبحت  النها  خالف، 
التالعب بها سياسيا. إبعاد هذه القطاعات عن 
اللعبة السياسية يساعد عىل استقطاب رؤوس 
لتحقيق  التحتية  البنى  اىل  وادخالها  االموال 
النمو االقتصادي. اشري هنا اىل ان الوقت الذي 
القرارات  اتخاذ  اجل  من  للسياسيني  اعطي 
املرة االخرية  انها  ارى  الجريئة مل يعد متوافرا. 
التي يتم فيها رشاء الوقت قبل االنهيار. لذلك 
عليها  اطلق  ان  ميكن  حكومة  تشكيل  علينا 
يقول  كمن  ستكون  النها  الصواعق"  "القطة 
يف  ان  واالجانب  العرب  املستثمرين  لجميع 
البنى  يف  امن  وبشكل  التوظيف  استطاعتكم 
التحتية  البنى  يف  الذيك  والتوظيف  التحتية. 

ما  االقتصاد  له مردود مهم جدا عىل  اللبنانية 
 6 بنسبة  النمو  زيادة  قيمة مضافة عرب  يخلق 
عىل  سيساعدنا  متاح  امر  وهو  سنويا،  و%7 

اعادة خلق آلية فرص العمل.

رؤوس  يف  الفساد  وجود  عدم  يضمن  من   ■
امام  سالكة  الطريق  تكون  حتى  البعض 

الصحيح؟ االستثامر 
□ الشعب وقيام بنية قانونية وقضائية شفافة 

مئة يف املئة.

■ هل الرسقة والفساد وهدر املال العام هي 
اهم اسباب وصول لبنان اىل حافة الهاوية؟

الذي  الوقت  هدر  هو  اخر  عامل  هناك   □
استعداد  عىل  انا  الفساد.  من  اكرث  كلف 
الجراء دراسة لتبيان حجم الخسارة التي مني 
بها لبنان من جراء هدر الوقت منذ 15 سنة 
لغاية اليوم تؤكد عىل ان هدر الوقت كانت 
كلفته اكرب من الفساد. عندما ننتظر 8 اشهر 
عام  دين  ظل  يف  حكومة  تشكيل  دون  من 
يف حدود 85 مليار دوالر ترتتب عليه فائدة 
 قيمتها يف حدود 4 مليارات دوالر، ونحن ما زلنا 
الوقت  هناك  ذلك  عىل  قياسا  االنتظار.  يف 
الرئاسية،  االنتخابات  اجل  من  ضاع  الذي 
السابقة،  الحكومات  تشكيل  اجل  ومن 
الوقت  هذا  وكلفة  النواب،  مجلس  واقفال 
الضائع تظهر يف الدين العام. االرقام والعلم 
والحقيقة تؤكد ان للوقت مثنا، ونحن ندفع 
عام  دين  تحت  نقبع  الننا  باهظا  مثنا  اليوم 
انتظار  يف  نحن  كبرية.  فوائد  عليه  يرتتب 
الدين  عىل  الفوائد  زيادة  هي  اكرب  ازمة 
اول  موضوعني:  خالل  من  اللبناين  العام 
قرار  خالل  من  الدوالر  عىل  الفائدة  زيادة 
البنك املركزي االمرييك رفع الفائدة نحو  1.1 
 850 الدين  كلفة  ترفع حجم  والتي  و%1.5 
التي  الدولية  التصنيفات  ثاين  دوالر.  مليون 
ستؤثر بنحو نقطة او نقطتني. اي ان مجموع 
الفوائد االضافية سرتتفع اىل 1.5 مليار دوالر 
بصورة  يزداد  والذي  املوجود،  الدين  خدمة 
قرارات  اتخاذ  الواجب  من  لذلك  مستمرة. 

انقاذية رسيعة.

ادعو الى ثورة قيم 
الن ما وصلنا اليه ال يحل 

اال بثورات القيم

التوظيف الذيك يف البنى التحتية اللبنانية له مردود مهم جدا.


