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تشريع

ى البداوة ُد ّر
سمح للبلديات بإعطاء
رخص بناء على ان ال
تتعدى المساحة 120م

الالفت أن الدولة ،عبر وزارة الداخلية،
ت � ��درك أن ال �ك �ث �ي��ر م ��ن أراض� �ي� �ه ��ا ف��ي
مختلف املحافظات غير مفرزة وغير
م �م �س��وح��ة .ه ��ذا ي�ع�ن��ي أن ال ��دول ��ة ال
تعلم طبيعة األراض ��ي ال�ت��ي تخضع
لسلطاتها! إن�ه��ا ف ��رادة أخ ��رى لبالد

ً
األرز .من يملك أرض��ًا ،بالوراثة مثال،
م �م �ن ��وع ع �ل �ي��ه أن ي �ب �ن��ي ع �ل �ي �ه��ا .ال
ً
رخصة قانونية لها ألن األرض مثال
لم تمسحها ال��دول��ة .حسنًا ما الحل؟
الجواب :ال حل .إذًا ،النتيجة ،مع هذا
الجزء ،هو ما نراه من فوضى ّ
شوهت
ف �ك��رة «ال �ع �م��ران» م��ن أص�ل�ه��ا ،ورب�م��ا
الحقًا تصبح معها كل البالد عبارة
ع ��ن «ع� �ش ��وائ� �ي ��ات» .ك� ��ان م ��ن ال�لاف��ت
أن يقول شربل إن «ال��دول��ة اللبنانية
ت�ت�ح�م��ل امل �س��ؤول �ي��ة ف ��ي ال �ع��دي��د من
امل �ن��اط��ق ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ح �ي��ث ل ��م تعمد
الى فرز األراض��ي وتحديدها ،ومنها
على سبيل املثال منطقة القاع ،وهذا
ق��د ي��ؤدي ال��ى مشاكل وخ�لاف��ات بني
املواطنني والطوائف ،وضمن الطائفة
ُ
ً
الواحدة» .من هي الدولة يا ترى؟ أهال
بكم في املتاهة اللبنانية.
يقول شربل إن هدفه من هذه الخطوة
ه��و ت�ط�ب�ي��ق ق��ان��ون ال �ب �ل��دي��ات ،حتى
وإن كان متعذرًا ذلك بحكم الواقع ،في
ظ��ل ح��رص��ه على «ع��دم إن�ه��اك القوى
األمنية ف��ي ه��ذه املخالفات ،ف��ي وقت
لديها الكثير م��ن املهمات العمالنية
ل �ح �ف��ظ األم� � ��ن واالس � �ت � �ق � ��رار» .ح ��اول
الوزير سابقًا سحب عديد قوى األمن
الفائض في حماية الشخصيات ،من
الذين يعملون في «املطبخ» و«ش��راء
الخضرة» لعائالت ال ��وزراء وال�ن��واب
وال � �ض � �ب ��اط وال � �ق � �ض� ��اة ،ل �ك �ن��ه ق��وب��ل
بصرخة رفض من كل هؤالء .إذًا ،كان
«ال بد من تفعيل دور البلديات» .هي
سياسة الترقيع إياها.

البحرية أم تغريمه؟
احتالل األمالك
ّ
فاتن الحاج
لم تتخذ فرعية اللجان النيابية املشتركة
ق � � � ��رارًا ن� �ه ��ائ� �ي ��ًا ب � �ش� ��أن ت� �غ ��ري ��م م �ح �ت �ل��ي
األم�ل�اك ال�ع� ّ�ام��ة ال�ب�ح��ري��ة كبند م��ن بنود
تمويل سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب .النواب
ع�ن��د س��ؤال�ه��م ع��ن ت� ّ
�وج�ه��ات�ه��م أن �ك��روا أن
ه �ن ��اك ن ��واي ��ا ل �ت �س��وي��ة ه� ��ذه االح� �ت�ل�االت
وت �ش��ري �ع �ه��ا ،إال أن ت �ع �ب �ي��ره��م ع ��ن ه��ذا
امل ��وق ��ف ي �ش��ي ب��ال �ع �ك��س ت �م ��ام ��ًا ،إذ ب��دا
ً
ب�ع�ض�ه��م م �ج��ام�لا ألص �ح��اب امل�ن�ت�ج�ع��ات
ال�س�ي��اح�ي��ة ،ب��وص�ف�ه��م ض�ح��اي��ا ،ف��ي حني
أن ال�ب�ع��ض اآلخ ��ر اس�ت�خ��دم ح� ّ�ج��ة توفير
إيرادات للدولة للكالم عن أن التسوية ّ
تدر
ً
أمواال ال بد من الحصول عليها.
ً
رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة اب��راه �ي��م ك �ن �ع��ان (م �ث�ل�ا)
ي�ت�ح� ّ�دث ع��ن ح��ل ج��ذري «يتمثل بتوفير
اإلي� � � ��رادات ل�ل�خ��زي�ن��ة م ��ن ج �ه��ة ،وت�ح��ري��ر
امل � ��ؤس� � �س � ��ات ال� �س� �ي ��اح� �ي ��ة م � ��ن امل� �ش ��اك ��ل
ال� �ع� �ق ��اري ��ة ال � �ت ��ي ت� �ع ��ان ��ي م �ن �ه��ا ال ��دول ��ة
اللبنانية بسبب عدم تمكنها من تحصيل
اإلي��رادات وتقاضي الغرامات والرسوم».
ّ
ّ
وي� ��ذك� ��ر ب � ��أن «ال� �ق ��ان ��ون ي �س �م��ح ب��رخ��ص
إش �غ��ال ب� ��إرادة ال��دول��ة ول�ي��س ب��االح�ت�لال
واالع � � � �ت� � � ��داء» .وي �س �ت �ع �ي��د ح� �ج ��ج ب�ع��ض
امل�ع�ت��دي��ن ع�ل��ى األم�ل��اك ال �ع��ام��ة ال�ب�ح��ري��ة
ال��ذي��ن س�ب��ق أن ح�ص�ل��وا ع�ل��ى رخ��ص في
عهد الرئيس أم�ين الجميل وت��م سحبها
ّ
الحقًا لعدم قانونيتها :فيقول «إن العودة
عن هذه التراخيص وبالتالي إلغاؤها من
خ�ل�ال ق��ان��ون امل��وازن��ة ال�ع��ام��ة وم��ن خ�لال
املادة  30من قانون املوازنة ،خلق إشكالية
ك �ب �ي��رة ب�ي�ن اإلدارة وب �ع��ض امل��ؤس �س��ات
السياحية».
ينفي عضو اللجنة النائب ميشال حلو أن
ّتكون هناك أرق��ام محسومة ،وخصوصًا
أن � � � ��ه ل � �ي ��س ه � �ن � ��اك ت � �ق ��ري ��ر ي � �ح � ��دد ع ��دد
امل�خ��ال�ف��ات ون��وع �ه��ا ،ف��األم��ر ي�ح�ت��اج إل��ى
خبراء ومهندسني ،إال أنه يقول «اطلعنا
على وج�ه��ة نظر وزارة األش �غ��ال ،وكذلك
وج �ه��ة ن �ظ��ر أص �ح��اب امل�ن�ت�ج�ع��ات ال��ذي��ن
طالبوا بإنهاء الوضع وأبدوا استعدادهم
ل��دف��ع ال �غ��رام��ات ع�ل��ى امل �خ��ال�ف��ات ال�ق��اب�ل��ة
للتسوية ومتابعة عمليات استثمارهم».
كالم كنعان وحلو يبدو أقرب الى تسوية
االحتالالت ال إلى رفضها.
وك��ان��ت فرعية اللجان النيابية املشتركة
ق� ��د اس �ت �م �ع��ت ب��ال �ف �ع��ل إل � ��ى رأي وزارة

األش�غ��ال ،التي حضرت باملناسبة للمرة
األول � ��ى ج �ل �س��ات ال �ل �ج �ن��ة ،ك �م��ا اس�ت�م�ع��ت
إلى مالحظات نقابة أصحاب املنتجعات
ال �س �ي��اح �ي��ة .وه� ��ذا ب��ذات��ه أم � ّ�ر م�س�ت�غ��رب،
إذ إن ال�ن�ق��اب��ة ه��ي ال �ت��ي ت�م��ث��ل امل�ع�ت��دي��ن
وأصحاب الرخص باإلشغاالت ،وبالتالي
ال تحمل موقفًا غير الدعوة الى تخفيض
الغرامات وتشريع االحتالالت.
في املعطيات التي قدمتها ال��وزارة بشأن
ّ
املشروع ،تبينّ أن االحتالالت بلغت 1086
ً
ّ
اح � �ت�ل��اال ألم� �ل��اك ع ��ام ��ة ب� �ح ��ري ��ة ،وق��ال��ت
ّ
ال��وزارة «إن تعديل امل��رس��وم  2522يجعل
ال� �غ ��رام ��ات وال � ��رس � ��وم ال� �ت ��ي ت �ت �ق��اض��اه��ا

تعديل المرسوم 2522
يجعل الغرامات تصل
إلى  15مليارًا

الدولة تصل إل��ى  15مليارًا و 705ماليني
ً
ليرة لبنانية سنويًا ،ب��دال من  4مليارات
و 351مليون ليرة لبنانية ،فيما لو طبق
املرسوم كما هو قبل تعديله .وأشارت الى
ّ
ّ
تتحسن لتصل سنويًا إلى
أن اإليرادات قد
 65مليار ليرة.
وم ��ع ذل ��ك ،ي�ن�ف��ي ك�ن�ع��ان أن ت �ك��ون ه�ن��اك
أرق � ��ام ن�ه��ائ�ي��ة ّ ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ال �غ��رام��ات،
ّ
وخ� �ص ��وص ��ًا أن � �ن� ��ا «ت �س��ل �م �ن��ا م �ش��روع��ًا
ّ
م �ك� ّ�ون��ًا م��ن ّ 200ص�ف�ح��ة وس �ن �ن �ك��ب على
دراس�ت��ه ،علمًا ب��أن��ه ق��د أحيلت حتى اآلن
ث�ل�اث��ة م �ش��اري��ع ق ��وان�ي�ن م ��ن ال �ح �ك��وم��ات
املتعاقبة إل��ى املجلس النيابي في أع��وام
 2000و 2006و 2013م ��ن دون أن تجد
ّ
طريقها إلى اإلقرار» .ويوضح أن القرارات
الخاصة ب��األم�لاك البحرية ستصدر في
التقرير الخاص ب��اإلي��رادات بعد االط�لاع
على مالحظات أصحاب الشأن من وزارة
األش �غ ��ال ووزارة امل� ��ال ون �ق��اب��ة أص�ح��اب
املؤسسات السياحية.
الجلسة القصيرة نسبيًا والتي استمرت
ساعة ونصف ساعة فقط لم تتطرق إلى

التقرير الذي وزع على النواب في الجلسة
السابقة ،وال��ذي يتضمن السالسل وفقًا
مل � ��ؤش � ��رات ال �ت �ض �خ��م وإع � �ط � ��اء ال �ح �ق��وق
وت��وف �ي��ر ال �ع��دال��ة مل��وظ�ف��ي إدارات ال��دول��ة
ول �ك ��ل ال� �ش ��رائ ��ح ال��وظ �ي �ف �ي��ة .وس�ي�س�ج��ل
ال �ن��واب م�لاح�ظ��ات�ه��م ع�ل��ى ال�ت�ق��ري��ر ،عند
ال�ع��اش��رة وال�ن�ص��ف م��ن ص�ب��اح الخميس
املقبل حيث ستعقد جلسة ثانية لفرعية
ال�ل�ج��ان امل�ش�ت��رك��ة ،تمهيدًا ل��رف��ع التقرير
النهائي إل��ى اللجان املشتركة ف��ي أواخ��ر
الشهر الجاري أو أوائل الشهر املقبل ،على
ذمة كنعان.
م��اذا عن املذكرات املطلبية التي طرحتها
الهيئات النقابية؟ يلفت كنعان إلى «أننا
ّ
سنقر
س�ن��ذه��ب أب�ع��د م��ن امل�لاح �ظ��ات ،إذ
ّ
ونضمنها ف��ي ال�ت�ق��ري��ر ،لكننا
بالحقوق
ف��ي ال��وق��ت نفسه ال نستطيع أن نتحرك
فوق سقف اإليرادات وإمكانات الدولة».
ع �ل��ى ك ��ل ح� � ��ال ،ال �ت �ق ��ري ��ر ،وإن رف � ��ع إل��ى
ال �ل �ج��ان امل �ش �ت��رك��ة ،ي �ح �ت��اج إل� ��ى ان �ع �ق��اد
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للمجلس ال�ن�ي��اب��ي ،لذلك
ّ
ف��إن هيئة التنسيق النقابية ت�ص� ّ�وب في
الجمعيات العمومية ومجالس املندوبني
التي تعقدها مكوناتها هذين األسبوعني
ب� ��ات � �ج� ��اه إع � � � � ��ادة ال � �ع � �م ��ل ب ��امل ��ؤس� �س ��ات
ال��دس �ت��وري��ة ع �ب��ر ت��أل �ي��ف ح �ك��وم��ة ت�ت��اب��ع
حاجات البلد واملواطنني والتئام املجلس
النيابي إلق ��رار م�ش��روع ق��ان��ون السلسلة
واملشاريع املكدسة عامًا بعد عام ،وإحياء
مجلس الخدمة املدنية القادر على تنفيذ
القوانني واملراسيم وتسيير عمل اإلدارات
العامة.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س راب � �ط� ��ة أس� ��ات� ��ذة ال �ت�ع�ل �ي��م
الثانوي الرسمي حنا غريب ،في احتفال
ل �ت �ك��ري��م ال �ن��اج �ح�ي�ن ف ��ي ال� �ب� �ق ��اع« ،ه�ي�ئ��ة
ال �ت �ن �س �ي ��ق وه � �ي � �ئ� ��ات امل� �ج� �ت� �م ��ع امل ��دن ��ي
واأله �ل��ي وك��ل م��ن ي�ع��ز عليه ب�ق��اء ال��وط��ن
والدولة عليهم أخذ املبادرة والنزول إلى
ال �ش��وارع وال �س��اح��ات للمطالبة بتسيير
شؤون البلد والناس وإقرار السلسلة في
أس ��رع وق��ت م�م�ك��ن وم��ن دون تقسيط أو
تجزئة أو تخفيض».
ّ
وح � � ��ض ه �ي �ئ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق ع �ل ��ى «ت �ح �م��ل
امل� �س ��ؤول� �ي ��ة وف� � � � ً
�اء ل�ل��أل� ��وف امل ��ؤل� �ف ��ة م��ن
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ال��ذي��ن ع�ل�ق��وا ع�ل�ي�ه��ا آم��ال�ه��م
بتكريس الروابط كنقابات حرة مستقلة
وإقرار حق التنظيم النقابي قانونًا دفاعًا
عن حقوق الدولة واملوظفني».

العودة إلى رخص البلديات

ن� �ع ��م ،ي� �ق ��ول ��ون ،وه� ��م ي �ن �ظ ��رون إل��ى
«ال�ك�م�ي��ة» الضخمة م��ن ق��وى القمع،
ال � �ت� ��ي ان� �ق� �س� �م ��ت ه � ��ي األخ� � � � ��رى ب�ين
مؤيد وم�ع��ارض مل��ا ي�ج��ري ،وإن كان
ب��ال �ه �م��س .أح� ��د ه � ��ؤالء ال�ع�س�ك��ري�ين
يقول للسيدة التي وقفت باكية عند
مدخل بيتها ،وهي تكيل له الشتائم
«يا خالتي ،نحن مثلكم فقراء وبنينا
بيوتنا بالطريقة نفسها ،ول��و ك��ان
األم� � ��ر ي� �ع ��ود ل ��ي ل �ت��رك��ت ك ��ل ش ��يء،
ولكني هنا لتنفيذ األوامر» .كثيرون
م�ن�ه��م م�ت�ف�ه�م��ون ،ألن �ه��م ف �ق��راء مثل
تلك الخالة .أم��ا البقية الضئيلة من
العسكر ،فقد لبسوا «النظام» .كانوا
متشددين ف��ي تنفيذ األوام� ��ر .كانوا
ص �ل �ف�ي�ن ،ب�ل�ا ل �ي��اق��ة .ي �ق ��ول أح ��ده ��م،
وك��أن��ه يتشفى م��ن ال�ن��اس ه�ن��اك «لو
ك��ان األم��ر ي�ع��ود ل��ي ل��ردم��ت بيوتهم
بساعتني .أال يكفي أنهم مخالفون».
ي �س �ت �ك �ث��ر ال �ع �س �ك ��ري ه � ��ذه ال �ب �ي��وت
على ال�ف�ق��راء .لكن ،ه��ل م��ن يخبره أن
تلك البيوت ال�ت��ي ي�ق��در على جرفها
بساعتني كم استدان أهلها ليبنوها؟
ما الذي باعوه؟ وما الذي يشعرون به
وهم ينظرون إلى بيوتهم تنهار أمام
أعينهم؟ ال يرى هذا الدركي أبعد من
«عنترياته» ،تمامًا كما «دولته التي
ل��م ت��ر إال مخالفات الفقراء وتغمض
عيونها عن مخالفات الكبار».

ك �ش��ف رئ� �ي ��س إح � ��دى ال �ب �ل ��دي ��ات أن
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ،ق�ب��ل ن�ح��و أس�ب��وع،
أع � � � ��ادت ال �ت �ع �م �ي ��م ع� �ل ��ى ال� �ب� �ل ��دي ��ات
س��ام �ح��ة ل �ه��م ب ��ال� �ع ��ودة إل� ��ى إع �ط��اء
ت� � ��راخ � � �ي� � ��ص ب � � �ن� � ��اء ع� � �ل � ��ى م� �س ��اح ��ة
م � �ح � ��دودة .ه � ��ذه امل� �س ��اح ��ة ي �ج��ب أال
تتعدى  120م�ت�رًا .م��ا ع��ادت تحصى
املرات التي تسحب الدولة فيها هذه
الصالحية من البلديات ،التي تعود
وتمنحها لها مجددًا ،وكل ذلك مرده
إل� ��ى ع� ��دم م �س��ح األراض� � ��ي وف ��رزه ��ا،
ال� � ��ذي ال ت� �ق ��وم ب ��ه ال� ��دول� ��ة ألس �ب��اب
ت �ظ��ل م �ج �ه��ول��ة .ب��ال �ت��أك �ي��د أس �ب��اب
مجهولة على الورق ،إنما في الواقع
م��رده��ا إل��ى ع��دم ال �ق��درة ع�ل��ى «ال�ح��د
م ��ن ن �ف��وذ ال �ش �خ �ص �ي��ات ال�س�ي��اس�ي��ة
والحزبية في مختلف املناطق»ّ .
أي
ن �ف ��وذ ي �ب �ق��ى ل� �ه ��ؤالء ،ع �ل��ى م�س��اح��ة
ل�ب�ن��ان ،إن أص�ب��ح ه�ن��اك دول ��ة؟ دول��ة
تعرف فقط ما لديها من أراض .حتى
ه ��ذا م �م �ن��وع! ه ��ل س�م�ع�ت��م ب��ال�ن�ظ��ام
اإلقطاعي .هذا هو!
يومًا ما ،ربما يجد الجميع أنفسهم
قد أصبحوا في «عشوائيات» أو في
زمن ما قبل التمدن .تلك الفوضى في
«العمران» ال تنتج حضارة وال رقيًا.
ً
ليست املسألة تفصيال صغيرًا كما
ي �ح��اول ال�ب�ع��ض ت�ص��وي��ره��ا .ال�ن��اس
ف��ي ح�ض��ارت�ه��م ي�ش�ب�ه��ون ع�م��ران�ه��م.
قالها اب��ن خ�ل��دون ،ف��ي مقدمته ،قبل
ق� � ��رون خ �ل ��ت ع� ��ن «اخ � �ت�ل��اف أح � ��وال
ال�ع�م��ران وم��ا ينشأ ع��ن ذل��ك م��ن آث��ار
ف��ي أب� ��دان ال �ب �ش��ر وأخ�ل�اق �ه ��م» .وم��ن
وحي هذا وإزاء واقعنا ربما ،أمكننا
القول أيضًا« ...إلى البداوة در».

تقرير

سالمة :هذا ما فعله مصرف لبنان
ل��م ي�ق�ص��د ح��اك��م م �ص��رف ل �ب �ن��ان ري��اض
سالمة ،في كلمته أمس أن يكون نقديًا في
توصيفه للنموذج االقتصادي في لبنان.
بل على العكس تمامًا ،أراد أن يستخدم
ه��ذا التوصيف ليبرر سياسته النقدية،
ولذلك كرر ما يقوله عادة :ال خيار آخر.
ّ
س�ل�ام��ة ح� ��ل ض �ي��ف ش� ��رف ع �ل��ى ج��ام�ع��ة
ال � �ق� ��دي� ��س ي � ��وس � ��ف ،ف � ��ي م� �ن ��اس� �ب ��ة ب ��دء
التدريس في برنامج شهادة اإلج��ازة في
املعهد العالي للدراسات املصرفية .وأمام
حشد من األساتذة والطالب والضيوف،
ق� ��ال اآلت � � ��ي« - :إن االق �ت �ص ��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي
يرتكز على التحاويل النقدية ،التي يأتي
معظمها من اللبنانيني غير املقيمني ،وقد
ّ
ش��ك�ل��ت ه��ذه ال�ت�ح��اوي��ل ت��اري�خ�ي��ًا  20إل��ى
ّ
 %30من الناتج املحلي ،وهي تقدر حاليًا
ب �ـ 8م�ل�ي��ارات دوالر س�ن��وي��ًا» .بمعنى م��ا،
رأى سالمة أن الهجرة ليست نزفًا بشريًا
ُ
خ �ط �ي �رًا .ف �ب��رأي��ه« ،ت � َ�ع � ّ�د ه ��ذه ال�ت�ح��اوي��ل
ال� �ح� �ج ��ر األس � � � ��اس ل �ت �م ��وي ��ل االق� �ت� �ص ��اد
ال �ل �ب �ن��ان��ي ول�ت�غ�ط�ي��ة ال �ع �ج��ز ف ��ي امل �ي��زان
التجاري».
 «إن العجز التجاري تاريخي» ،ه��ذا ماق��ال��ه س�لام��ة ،بمعنى أن��ه بمنزلة قوانني
الطبيعة .ملاذا؟ يجيب« :بسبب غياب مواد
ّ
يصدرها» .لكن ماذا
أولية يمكن لبنان أن
عن تصدير السلع والخدمات كالكثير من
البلدان التي نجحت في صياغة سياسات

التصنيع من دون امتالك النفط واملعادن؟
ي�ج�ي��ب س�ل�ام��ة« :إن ل �ب �ن��ان ي�ع�ت�م��د على
قطاع التجارة والخدمات والبناء ليحقق
ال �ن �م��و ،ب�ي�ن�م��ا ب �ق �ي��ت م �س��اه �م��ة ق�ط��اع��ي
ّ
ال �ص �ن��اع��ة وال ��زراع ��ة ف��ي ال �ن��ات��ج امل�ح��ل��ي
متدنية» .وكأنه بذلك يقول إن القدر أراد
ل�ل�ب�ن��ان ذل ��ك ،ال ال �س �ي��اس��ات ال �ت��ي رف�ع��ت
كلفة اإلنتاج وزادت من تبعية االقتصاد
اللبناني للتحويالت الخارجية! أمام هذا
التسليم ،يقول سالمة« :كان على مصرف
ل� �ب� �ن ��ان أن يّ �خ �ط ��ط ل � �ن � �م ��وذج م �ص��رف��ي
محافظ يحفز الثقة ويستقطب ال��ودائ��ع
إل ��ى ل�ب�ن��ان ب �ه��دف ال�ض�غ��ط ع�ل��ى ت��راج��ع
ّ
يشجع على االستثمار وعلى
الفوائد ،ما
إي�ج��اد ف��رص العمل» .ويتابع« :وه��ذا ما
فعل» .ال يذكر أب�دًا أن بنية الفوائد التي
رتبت مديونية ّ
عامة قياسية وتاريخية.
في ظل ذلك ،يقول سالمة« :كانت سياسة
م �ص��رف ل �ب �ن��ان ،وال ت � ��زال ،ع ��دم ال�س�م��اح
ب��إف�لاس أي م�ص��رف .وق��د وض�ع��ت األط��ر
ال�ق��ان��ون�ي��ة واب �ت �ك��رت ال �ه �ن��دس��ات امل��ال�ي��ة
لتحقيق ذلك .فلم يخسر أي مودع أمواله
في مصرف لبناني منذ عام  .1993فنمت
ال� ّ�ودائ��ع في لبنان وتراجعت الفوائد ،ما
ح��ف��ز ال�ن�م��و االق �ت �ص��ادي .وس�م�ح��ت ه��ذه
السيولة بإطالق قروض مفيدة لالقتصاد
وداعمة لالستقرار االجتماعي كالقروض
ال �س �ك �ن �ي��ة وال � �ق� ��روض االس �ت �ه�ل�اك �ي��ة ،ما

س��اه��م ب��إع��ادة ت�ك��وي��ن ال�ط�ب�ق��ة ال��وس�ط��ى
ف��ي ل�ب�ن��ان ب�ع��د أن ق�ض��ت ع�ل�ي�ه��ا ال�ح��رب
اللبنانية» .هل يشعر أكثرية اللبنانيني
املقيمني بهذه اإلنجازات؟ ال يذكر سالمة
ّ
أي مؤشر حول طبيعة النمو االقتصادي
ون��وع��ه وامل�ن�ت�ف�ع�ين م�ن��ه ،ع�ل��ى ال��رغ��م من
أنه يمتلك ما يكفي من املؤشرات في هذا
امل� �ج ��ال ،وال س�ي�م��ا ع �ل��ى ص�ع�ي��د ت��راج��ع
ّ
حصة األجور من الناتج املحلي اإلجمالي
م��ن  %55ف��ي ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات إل ��ى أق ��ل من
 %25حاليًا .ما يذكره سالمة يقتصر على
عبارة تقول« :شهدنا ارتفاعًا بميزانيات
امل � �ص � ��ارف وب �م �ي ��زان �ي ��ة م� �ص ��رف ل �ب �ن��ان
ب��ال��رغ��م م��ن ال�ع�ج��ز املستمر ف��ي ميزانية
ال� ��دول� ��ة واالرت� � �ف � ��اع امل �س �ت �م��ر ف ��ي ال��دي��ن
العام» .هل ُيعقل أن حاكم مصرف لبنان
ل��م يجد راب�ط��ًا بينهما؟ أليس األول جاء
على حساب الثاني .ال يكشف سالمة عن
ه��ذا ال��راب��ط ،بل يقول« :أصبح االستقرار
النقدي واالس�ت�ق��رار ف��ي األس�ع��ار والنمو
ف ��ي االق� �ت� �ص ��اد م��رت �ب �ط��ًا ب �ت �ط��ور ون �م��و
السيولة أكثر من ارتباطه باملالية العامة.
وح� �ص ��ل ف �ص��ل ب �ي�ن األوض � � � ��اع ال �ن �ق��دي��ة
وال �ت��أث �ي��رات ال�س�ي��اس�ي��ة» .وي�خ�ت��م« :إن�ن��ا
نخطط ف��ي املستقبل لكي ي��ؤدي القطاع
النقدي الدور الرائد في تطوير االقتصاد
في لبنان وتحديثه».
(األخبار)

