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بأقالمهم  

الدولة...

بقلم
سعيد غّريب*

للرئيس  بشعارين  املضادة  والثورة  الثورة  انتهت   ،1958 العام  يف 
لبنانان". قىض  صائب سالم: "ال غالب وال مغلوب، ولبنان واحد ال 
بأن  النارص  عبد  وجامل  شهاب  فؤاد  الرئيسني  بني  الخيمة  اتفاق 

يدير لبنان شؤونه الداخلية من دون تدخل خارجي.
الدولة  الستعادة  العمل  وبدأ  امرها،  الرباعية  الحكومة  حزمت 
الرقابية،  واالجهزة  املؤسسات  بناء  ورشة  انطلقت  تدريجا.  هيبتها 
)طيل  الخشب  من  بآخر  االمريي  مسدسه  السري  رشطي  واستبدل 

باالسود( ألن املعدين يشكل ثقال عىل خرصه. 
لعل هذه الواقعة خري دليل عىل هيبة الدولة عندما تحزم امرها: يف 
العام 1959، كان الرشطي يف رسية سري بريوت، عز الدين حمدان، 
العاصمة.  وسط  يف  املرتوبول   - الروكيس  تقاطع  عند  السري  ينظم 
استوقفته سيارة البويك السوداء الخاصة باملدير العام لقوى االمن 
الداخيل نور الدين الرفاعي، مركونة عكس السري، فلم يرتدد لحظة 
الذي  العام  املدير  سيارة  زجاج  عىل  ولصقه  ضبط  محرض  بتحرير 
امام  مشدوها  الرفاعي  وقف  ورصامته.  ودهائه  بانضباطه  عرف 
املحرض. سأل عن الرشطي الذي طلب منه الحضور فورا اىل مكتب 
تنويه،  تهنئة،  ثالثة:  مكاتيب  تنتظره  كانت  حيث  العام  املدير 
مكافأة مالية قدرها مئتا لرية لبنانية. لكن الرشطي حمدان  اخطأ 
السري  ينظم  وهو  ضبطه  عندما  نفسه،  الرفاعي  وعاقبه  فرتة،  بعد 
واقفا يف ظل شجرة مستفيدا من فيئها، عىل طريق النهر - بريوت. 
عهد جديد وحكم  بداية  مع  متاحة  الفرصة  تبدو  سنة،  بعد ستني 
جديد، وارادة جديدة، مع عدم اغفال حقائق مرة متثلت يف تفويت 
اىل  باالفتقار  تارة  السنني،  الفرص عىل مدى عرشات  لبنان عرشات 

الذكاء، وطورا بسبب الفائض يف الذكاء الهدام. 
بعد ستني سنة، هل يستطيع عز الدين حمدان آخر تحرير محرض 
او نائب او اي مسؤول آخر؟ هل ميكن ان  ضبط مبديره او بوزير 
كان  ابووجيه  اسمه  ظاهرة  ميثل  رشطي  االمن  معاهد  يف  يدرّس 
 - -السوديكو  الخوري  بشارة  تقاطع  ارصفة  عىل  ينتظرونه  الناس 

ورجليه  يديه  بحركات  السري  ينظم  كان  كيف  ملشاهدته  البسطة 
وحواسه كلها؟ 

لدواع  املقفلة  والشوارع  واالحياء  املناطق  عن  يفرج  ان  ميكن  هل 
امنية، واملمنوع الدخول اليها، ألن ساكنيها من كبار القوم، ويحذو 

الجميع حذو وزيرة الداخلية ريا الحسن؟ 
هل ميكن ان يفرج عن اعادة سري وسائل النقل املشرتك من ترامواي 

وقطار وباص؟ 
هل ميكن ان تفرش طرقات لبنان بالزفت بعد غياب طويل؟ 

هل ميكن ان نعيش يف بلد نقي يف بيئته وخال من الفساد، وغني 
بطاقات شبابه؟ 

هل ميكن ان نرى اعالما حضاريا متخصصا بثقافة السالم ال الهدم؟ 
او ال  ان يكون  املفرتق بني  امام  اليوم  لبنان يقف  ان  الواقع يقول 
الحرية  موطن  يعود  ان  بني  يزول،  او  موحدا  يبقى  ان  بني  يكون. 
والدميوقراطية واالنفتاح او يفقد مربر وجوده، بني ان يصون هويته 
اىل  معها طموحه  ويفقد  هوية  كل  يفقد  او  ورسالته  دوره  ومعها 

مكان كريم تحت الشمس. 
اذا كنا عاجزين عن ايجاد حل لخالفاتنا الداخلية، يف مرحلة يكتب 

فيها مصرينا الجيال واجيال، فكيف نكون شعبا يستحق الحياة؟ 
اليوم جاء فرج ما، وال نريد، نحن الشعب املتعب، العودة اىل طرح 
االشكاليات الداخلية اململة واملتعبة، والقول ان نظامنا اعطى الدليل 
تلو الدليل عىل عجزه عن اداء الدور الطبيعي الذي يؤديه عادة اي 
نظام دميوقراطي، اي دور صامم االمان. يف دميوقراطيات العامل االكرث 
اصالة، كلام نشأت مشكلة، كانت معالجتها تأيت بالطرق الدميوقراطية، 
ازمة  اىل  املشكلة  تتطور  ان  قبل  الدستورية،  املؤسسات  خالل  من 

مستعصية او محنة عاتية تتحرك آليات النظام لحسمها. 
ال نريد اكرث من ذلك.   

* صحايف   

بقلم
د. ناجي صفير* ضيف العدد

ماذا بعد التأليف اقتصاديًا؟
يف بلد الالمنطق والالمسؤولية، ميكن ان تولد حكومة بقدرة قادر، و 
من دون رشح اسباب التأليف كام اسباب التأخري، ومن دون محاسبة 
اي كان عن التأخري والرضر الذي نتج عنه يف بلد يرزح تحت عجز يف 
املوازنة يقارب 157%، ودين عام يقال انه 85 مليار دوالر، بينام يف 

الحقيقة انه يفوق 100 مليار. 
ال شك يف ان والدة الحكومة عامل ايجايب يف ذاته، بغض النظر عن 
تقييم الرتكيبة الحكومية. والدة الحكومة وان اتت قيرصية، اضفت 
جوا من االيجابية  ما ادى اىل ارتفاع اسهم سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 
4.5% و2.7%، واىل ارتفاع يف السندات بنسبة %10 بعدما وصلت اىل 

 .Tradeweb  75.568 بحسب بيانات
قصري،  مداها  التشكيل  صدمة  ان  تفهم  ان  الحكومة  عىل  لكن 
الحكومة بخطوات  تقم  اذ مل  يوما،  اىل 60  وسيزول ضمن فرتة 30 

جدية ملعالجة امللفات الطارئة. 
باالنتقال اىل الخطوات الواجب اتباعها:

اوال ـ عدم الرهان عىل مؤمتر سيدر لحل رسيع لالزمة االقتصادية، 
ألنه اعطي حجام اكرب مام يستأهل. فعليا سيدر يقتطع 4 مليارات 
من اصل 11 مليارا للنازحني السوريني ما يبقي 7 مليارات للمشاريع 
لبنان  لدى  وليس  سنوات،   7 عىل  يرصف  املبلغ  وهذا  اللبنانية. 
بنى  غالبيتها  سيدر  من  املمولة  املشاريع  ان  كام  االنتظار.  رفاهية 
تحتية ومدارس ومستشفيات وطرقات ونفايات )وليس من يجادل 
يف الرضورة امللحة لحصول هذه املشاريع(، وبالتايل سينحرص مفعول 
الضخ املايل )money injection(  عىل فئة محدودة ومحظوظة من 
العاملة،  اليد  اما  املشاريع.  هذه  مثل  تنفيذ  عىل  القادرة  الرشكات 
لتنفيذ  املطلوبة  واللوازم  املواد  حتى  اجنبية.  الغالب  يف  فستكون 

مشاريع سيدر محصورة برشكات ال تتجاوز اصابع اليدين. 
تنفيذ  وبعد  طويل  مدى  عىل  سيكون  االقتصادي  سيدر  مفعول 
جدا  ضعيف  الرتددي  االقتصادي  مفعوله  ان  كام  املشاريع. 
اللجوء اىل الرشاكة مع  )multiplier effect(، ما يعوض سيدر هو 

.BOT واالعتامد عىل عقود ،)PPP( القطاع الخاص
 money( املايل  الترسب  باب  اقفال  اىل  تؤدي  اصالحات  ـ  ثانيا 
leakage( اكان سببه الهدر او الفساد. يف هذا السياق عىل الحكومة:
• ان تتمكن من اغالق ملف الكهرباء من خالل انشاء معامل كهربائية 

عىل االرض، ضمن ال حرصية االنتاج )انشاء معامل لتغطية االرايض 
اللبنانية(، ما يخفف هدر النقل ونسب الفواتري غري املسددة. بالتايل 

يخفف العجز بـ2.5  مليارات دوالر سنويا. 
• ترشيد القطاع العام لتخفيض عديده )باستثناء املؤسسات االمنية 
اعىل  لديه  لبنان  ان  اذ  املنطقة(.  فيها  متر  امنية متر وسوف  لدواع 

نسبة من املوظفني يف القطاع العام يف العامل. 
• وقف مزاريب الصناديق واملجالس غري الخاضعة للرقابة املسبقة 
)صندوق الجنوب، صندوق املهجرين، مجلس االمناء واالعامر، الهيئة 
ادارة  جهاز  خالل  من  املشاريع  كل  ضبط   واعادة  لالغاثة(،  العليا 

املناقصات ووقف التلزيم بالرتايض. 
االقل  الدولة عىل  اىل  الجمريك مبا يعيد  التهريب والتالعب  • ضبط 

مليار دوالر سنويا. 
• وقف االيجارات للمباين، واستعامل املباين الحكومية، او بناء مبان 

جديدة عىل ارايض الدولة. 
• وقف جميع املخصصات لجميع املناصب واملصاريف املختلفة غري 

الرضورية. 
اللجوء اىل رضائب جديدة. ال بل  االقتصاد من خالل عدم  • تكبري 
العكس تحفيز القطاعات من خالل التحفيز الرضيبي. هنا انبه اىل 
املزيد  اىل  سيؤدي  ما  الرضائب  من  ملزيد  االقتصاد  اخضاع  خطورة 
والنمو  البطالة  مستوى  يف  التدهور  من  املزيد  بالتايل  التباطؤ،  من 

االقتصادي. ثبت ذلك منذ اخر زيادة للرضائب. 
النقد  وصندوق  الدويل  البنك  لنصائح  التصدي  الحكومة  عىل   •
الدويل يف هذا املجال والتي اثبتت تجربة الربازيل وقربص عقم هذه 

السياسة.
خالصة القول، عىل الحكومة املقبلة اتخاذ قرارات لن تريض منارصي 
من  العام؟  القطاع  من  الالمنتجني  طرد  عىل  سيجرؤ  من  مكوناتها. 
ضبط  عىل  سيجرؤ  من  التلزميات؟  مغارة  باب  اقفال  عىل  سيجرؤ 

الجامرك؟ من سيجرؤ عىل القول "بكفي شبعنا اجا دور املواطن". 
االشهر القليلة القادمة كفيلة باالجابة وتأكيد او نفي املثل الشعبي 

القائل "يليل جرب مجرب كان عقلو مخرب".

* خبري يف التخطيط االسرتاتيجي واالقتصادي


