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ّ
دوكان يتهكم ّعلى
«المستشارين الخاصين»
س ـخــر امل ــوف ــد ال ــرئ ــاس ــي ال ـفــرن ـســي ف ــي ل ـب ـنــان ،بـيــار
دوكان ،من لجوء الحكومة اللبنانية إلى «املستشارين
ّ
الخاصني» إلعداد دراسة عن االقتصاد اللبناني .وقال
ّ
ّ
بتهكم إن «املستشارين الخاصني يجري تقديمهم
ّ
بوصفهم أكثر فعالية من الحكومة ،فيما هم يكبدونها
ّ
مستحقات أعلى بمئات آالف الدوالرات».
ي ـع ـتــرف دوكـ ـ ـ ــان ،ف ــي ج ـل ـســة خ ـ ّ
ـاص ــة م ــع عـ ــدد من
ّ
الصحافيني ،أنــه لــم ّ يطلع بعد على مضمون دراســة
«ماكينزي» ،وأن «كل ما يعرفه عنها أنها ترسم آفاقًا
ّ
ولكنه ال ّ
يتردد
لالقتصاد اللبناني حتى عام .»2035
ّ
في الجزم أن «برنامج سيدر هو تمرين دولي يتوجب
على لبنان تنفيذه وعـلــى دراس ــة ّمــاكـنــزي أن تكون
ّ
متصلة به ال معاكسة ّ
ملقرراته ،وإل فلن تكون قابلة
للتنفيذ».
هــذا املوقف الالفت يأتي بعد جولة مباحثات أجراها
دوكان مع عدد من املسؤولني اللبنانيني ،للدفع باتجاه
تـشـكـيــل الـحـكــومــة وال ـب ــدء بتطبيق ش ــروط اجـتـمــاع
«بــاريــس  ،»4الـتــي مــن دونـهــا لــن يحصل لبنان على
قـ ــروض خــارج ـيــة ج ــدي ــدة ،ت ـســاهــم ف ــي دع ــم م ـيــزان
املدفوعات وتمويل مشاريع في البنية التحتية.
ووفقًا لدوكان على لبنان القيام بالكثير ،بدءًا من «إنهاء
قانون ّ
السرية املصرفية ،وتعزيز الشفافية ،واالنضمام
إلى النظام العاملي لتبادل املعلومات الضريبية ،وزيادة
ً
الجباية الضريبية ،فـضــا عــن رســم استراتيجيات
لإلصالح املالي وتقليص حجم القطاع ّ
العام وخفض
العجز ّ
العام» .ويقول دوكان في ما يشبه إفصاحًا غير
مباشر ّ
عما توصل إليه في جولة اتصاالته أن «هذا
البلد غير قابل لإلصالح .فقبل انعقاد اجتماع سيدر
كانت حجج املسؤولني مرتكزة إلى عدم حاجة لبنان
ّ
لإلصالح وأن املشكلة ّسببها تدفق الالجئني ،الحقًا
ّ
توجهوا إلى املؤتمر ووقعوا على بنوده كاملة ،لكننا
الـيــوم عدنا إلــى الصفر ،وهــا هــم يتهموننا بالجنون
فــي حــال كنا مقتنعني ّبــإمـكــان تطبيق اإلصــاحــات
فعليًا وخصوصًا املتعلقة بخفض العجز وتقليص
حجم القطاع ّ
العام ،ملا يرتبه ذلك من آثار اجتماعية»،
أنهم مدركون أن اإلصالحات
ويتساءل دوكان «طاملا ّ
وقعوا أساسًا على ّ
مقررات
غير قابلة للتنفيذ ،ملــاذا
سيدر التي لم يجبرهم ٌ
أحد عليها؟».
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من «ماكنزي»
فصول
ّ
كل هذه الوظائف؟
سنخلق
كيف
ّ
من سيقطف كل هذه الثمار؟

فيفيان عقيقي
ُ
ّ
لــم تنشر دراس ــة «مــاكـنــزي» حتى
اآلن ،عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن حـمـلــة
ـدم
ال ـت ـس ــوي ــق ل ـه ــا ج ــاري ــة ع ـل ــى ق ـ ٍ
وس ـ ــاق .ي ـج ــري تـقــديـمـهــا ُمـسـبـقــا
بوصفها «إنجازًا» يمكن أن يقلب
ّ
ويغير
«األوض ــاع» التي نعيشها
«االتجاهات» .ولكن هل هي هكذا
ّ
ح ــق ــا؟ مـ ــاذا ت ـت ـضـ ّـمــن؟ م ــا الـجــديــد
فيها أو املختلف ّ
عما سبقها من
دراس ـ ـ ــات ،م ــن «ب ـك ـت ــل» ف ــي مطلع
التسعينيات إلــى «ب ــوز أل ــن» منذ
سـ ـن ــوات ق ـل ـي ـلــة ،م ـ ـ ــرورًا ب ـع ـشــرات
الـخـطــط وال ـبــرامــج وال ـ ــرؤى ،الـتــي
ّ
ل ــم ت ـس ـفــر إل ع ــن ت ـع ـم ـيــق األزمـ ــة
ال ـب ـن ـي ــوي ــة وت ــوسـ ـي ــع ال ـت ـف ــاوت ــات
االج ـت ـمــاع ـيــة وامل ـنــاط ـق ـيــة وزيـ ــادة
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـ ــامـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاواة ودرجـ ـ ّـ ــة
ّ
تــركــز ال ـثــروة والــدخــل لــدى «القلة
السعيدة»؟
ح ـ ّـج ــة ع ـ ــدم ال ـن ـش ــر وفـ ـت ــح ن ـقــاش
عـ ـ ـ ـ ّ
ـام حـ ـ ــول الـ ـ ــدراسـ ـ ــة وأه ــدافـ ـه ــا
وتـ ــوص ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــا ،ه ـ ــي أن م ـج ـلــس
ّ
الوزراء لم يتشكل بعد ،وهو الجهة
صاحبة الصالحية فــي نشر هذه
ّ
الدراسة بعد عرضها عليه .إل أن
الحجة تبدو ضعيفة ّ
ّ
جدًا ،أو
هذه
أنها ّ
حجة شكلية فحسب ،فدراسة
«ماكنزي» أنـجــزتّ ،
وتمت ترجمة
ّ
ملخصها التنفيذي إلــى العربية،

ّ
ووزع ــت على األط ــراف الرئيسيني
ف ــي ال ـس ـل ـط ــة ،وج ـ ــرت مـنــاقـشـتـهــا
ف ـ ــي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ُمـ ـغـ ـلـ ـق ــة ب ـه ــدف
«الـ ـت ــواف ــق» ع ـل ـي ـهــا ق ـب ــل عــرضـهــا
ع ـ ـلـ ــى مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء نـ ـفـ ـس ــه.
ّ
بمعنى أن عــدم النشر ال يطال إل
ّ
م ــن ه ــم خ ـ ــارج دائـ ـ ــرة املـتـحــكـمــن
في الـقــرار ،وال ّ
سيما أولئك الذين
ي ـم ـت ـل ـكــون ت ــأث ـي ـرًا م ــا ع ـلــى م ـيــول
م ــا ي ـسـ ّـمــى «الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام» .وه ــذا
ّ
معنية
تمامًا ما أقـ ّـرت به مصادر
بتسويق الــدراســة ،إذ أشــارت إلى
«أن الـ ـت ـ ّ
ـري ــث فـ ــي ن ـش ــر الـ ــدراسـ ــة
لـ ـلـ ـعـ ـم ــوم قـ ـب ــل الـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق ع ـل ـي ـهــا
وإقــرارهــا في مجلس ال ــوزراء ،هو
إجـ ــراء ضـ ــروري ل ـلـحـ ّـد م ــن إم ـكــان
إجهاضها والتركيز على عوراتها
إلسقاطها».
يـلـتــزم ه ــؤالء األط ـ ــراف ،عـلــى غير
ّ
بتعهداتهم بعدم تسريب
عادتهم،
ّ
الــدراســة .ولم يتسن لنا الحصول
ع ـل ــى ن ـس ـخ ــة م ـن ـه ــا ،إلخ ـضــاع ـهــا
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ّـدرس والـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــد امل ـ ــوض ـ ــوع ـ ــي،
ّ
إل أنـ ـن ــا اط ـل ـع ـنــا ع ـلــى أجـ ـ ــزاء مــن
ه ــذه ال ــدراس ــة ،وت ـ ّـم حـجــب أج ــزاء
وصفحات بقيت غامضة بالنسبة
نحن ال نـقـ ّـدم في
إلينا ،وبالتالي ّ
ه ــذا ال ـت ـقــريــر ُم ـلــخ ـصــا كــاف ـيّــا عن
دراسـ ـ ــة ً«م ــاكـ ـن ــزي» ،ب ــل ُم ـلــخ ـصــا
م ـ ـج ـ ـتـ ــزأ ي ـ ـت ـ ـنـ ــاول األج ـ ـ ـ ـ ــزاء ال ـت ــي
اطلعنا عليها فقط.

إن ت ـق ـي ـي ــم أي دراس ـ ـ ـ ــة ال بـ ـ ـ ّـد أن
يـ ُ ـنـ ـطـ ـل ــق م ـ ـ ــن ن ـ ـقـ ــد م ـن ـه ـج ـي ـت ـه ــا
امل ـع ـت ـمــدة ون ـمــاذج ـهــا الــريــاض ـيــة
واالسـ ـتـ ـنـ ـت ــاج ــات الـ ـت ــي ت ـت ـ ّ
ـوص ــل
إل ـي ـهــا ،وبــال ـتــالــي تـقــديــر الـنـتــائــج
ال ـ ـت ـ ــي ق ـ ــد تـ ـسـ ـف ــر عـ ـنـ ـه ُــا وم ـ ــدى
اق ـتــراب ـهــا مــن األه ـ ــداف املـعـلـنــة أو
ابـ ـتـ ـع ــاده ــا ع ـن ـه ــا .وهـ ـ ــذا ال يـ ــزال
ُم ـب ـه ـم ــا .فـ ــاألجـ ــزاء الـ ـت ــي اطـلـعـنــا
عليها ال تـعــدو كــونـهــا تشخيصًا
ل ـب ـعــض مـ ـص ــادر أزم ـ ــة االق ـت ـصــاد
الـلـبـنــانــي وم ـعــامل ـهــا ،ال ـتــي يــوجــد
تــوافــق واس ــع عليها ،وتشخيصًا
ّ
مل ـش ـكــات ك ــل ق ـط ــاع ( 6ق ـطــاعــات،
ه ـ ـ ـ ـ ــي :الـ ـ ـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وال ـ ـص ـ ـن ـ ــاع ـ ــة،
وال ـس ـي ــاح ــة ،والـ ـخ ــدم ــات امل ــال ـي ــة،
واقـ ـتـّ ـص ــاد امل ـع ــرف ــة واالنـ ـتـ ـش ــار)،
وس ـ ـ ــل ـ ـ ــة ت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــات بـ ـسـ ـي ــاس ــات
وإجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات وح ـ ـ ــواف ـ ـ ــز ل ـل ـق ـط ــاع
ال ـخ ـ ّ
ـاص ...ونـتـيـجــة ذل ــك ،سيكون
ه ـ ـنـ ــاك «خ ـ ـلـ ــق  274ألـ ـ ــف وظ ـي ـف ــة
ج ــدي ــدة حـتـ ّـى ع ــام  ،2035وزي ــادة
ال ـنــاتــج امل ـحــلــي اإلج ـم ــال ــي بنحو
 22.4مـلـيــار دوالر أم ـيــركــي خــال
الفترة نفسها».
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ـ
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ـ
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ال يــزعــم ه ــذا ا
ّ
ب ـف ـه ــم ال ـك ـي ـف ـي ــة الـ ـت ــي س ـت ـت ـحــقــق
فيها هــذه النتيجة الــورديــة جـ ّـدًا،
وال س ـ ّـي ـم ــا أن امل ـ ـصـ ــادر ن ـف ـس ـهــا،
ّ
املعنية بتسويق الدراسة ،توضح
ّ
أن األجــزاء التي لم نطلع عليها ال

ّ
تتضمن توصيات مباشرة تتصل
بالسياسة النقدية (سعر الصرف،
سعر الـفــائــدة ،عــرض النقد وطبع
الـعـمـلــة ،نـمــو الــودائــع بـ ّـا سـقــف)،
وال تـقــارب مسألة تضخم القطاع
املالي قياسًا إلى حجم االقتصاد،
وال س ـ ّـي ـم ــا مـ ــع بـ ـل ــوغ امل ــدي ــون ـي ــة
ال ـ ـعـ ـ ّ
ـامـ ــة والـ ـ ـخ ـ ـ ّ
ـاص ـ ــة م ـس ـت ــوي ــات
ت ـ ــاريـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــة ،وه ـ ـ ـ ـ ـ ــذان ال ـ ـعـ ــامـ ــان
ُي ـعـ ّـدان الـيــوم مــن أهــم كــوابــح نمو
االق ـت ـص ــاد وت ــوزي ــع مـنــافـعــه على
أوسع الشرائح االجتماعية.
وفــق األج ــزاء التي اطلعنا عليها،
ت ـ ـش ـ ـت ـ ــرط دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة «مـ ـ ــاك ـ ـ ـنـ ـ ــزي»
ل ـل ــوص ــول إلـ ــى هـ ــذه ال ـن ـت ـي ـجــة أن
ّ
يتم العمل على ثالثة ُمستويات،
ّ
ض ـ ـمـ ــن م ـ ـ ــا تـ ـصـ ـف ــه بـ ــامل ـ ـمـ ــك ـ ـنـ ــات
الحكومية ،وذلك بعد إنشاء هيئة
رسـمـيــة تــوكــل إلـيـهــا مـهـ ّـمــة تنفيذ
وضـ ـم ــان تـحـقـيــق أهـ ـ ــداف ال ــرؤي ــة
ال ـت ــي ت ـعـ ّـبــر عـنـهــا ه ــذه ال ــدراس ــة،
وت ـك ــون «ال ـه ـي ـئــة» تــابـعــة لــرئــاســة
مجلس الوزراء.
ّ
األول اإلدارة
ي ـ ـطـ ــال امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى
ال ـ ـعـ ـ ّ
ـامـ ــة عـ ـب ــر «الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى نـقــل
ّ
عـ ـقـ ـلـ ـي ــة الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص إلـ ــى
ال ـق ـطــاع ال ـع ـ ّ
ـام وم ـكــاف ـحــة الـفـســاد
ورق ـم ـن ــة ال ـع ـم ــل اإلداري» ،فـيـمــا
ي ـطــال املـسـتــوى الـثــانــي السياسة
املالية بحيث ّ
يتم «االعتماد على
قـ ــواعـ ــد م ــالـ ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،وإع ـ ـ ــادة

اإلج ـمــالــي مــن  1.2مـلـيــار دوالر في
ع ــام  2017إل ــى  2.9مـلـيــار فــي 2025
ً
وص ــوال إلــى  4.3مليارات فــي ،2035
وزي ـ ــادة ع ــدد الــوظــائــف مــن  89ألــف
وظيفة راهنًا إلى  185ألف وظيفة في
ً
 2025وص ــوال إل ــى  211أل ــف وظيفة
ّ
السياح من 1.9
في  ،2035ورفع عدد
مليون سائح حاليًا إلى  4.2ماليني
ف ــي  2025و 6.7م ــاي ــن ف ــي .2035
وتقترح الــدراســة استقطاب مروحة
جـ ــديـ ــدة مـ ــن ال ـ ـسـ ـ ّـيـ ــاح ،وخ ـص ــوص ــا
م ــن أوروب ـ ــا وال ـب ـل ــدان حـيــث ينتشر
املـهــاجــرون واملـغـتــربــون اللبنانيون
(أي ك ـ ـنـ ــدا وأم ـ ـيـ ــركـ ــا وأسـ ـت ــرالـ ـي ــا)
والبلدان العربية ،وذلك عبر التركيز
ع ـل ــى ال ـس ـي ــاح ــة امل ــدي ـن ـي ــة وت ـحــويــل
ّ
ك ــل مــن ص ــور وجـبـيــل وب ـي ــروت إلــى
وج ـه ــات سـيــاحـيــة ل ـقــاصــدي امل ــدن،
وتطوير الخدمات فيها وبناء مراكز
ترفيهية ومراكز ألعاب وكازينوات،
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــانـ ـ ــة بـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة أجـ ـنـ ـبـ ـي ــة
مـتـخـ ّـصـصــة ف ــي الـسـيــاحــة الـفــاخــرة
ً
لـبـنــاء فـنــدق فــاخــر فـيـهــا ،فـضــا عن
ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ـس ـي ــاح ــة ال ـب ـي ـئ ـيــة
والسياحة العالجية في جبل لبنان
وال ـ ـش ـ ـمـ ــال وسـ ـي ــاح ــة األع ـ ـم ـ ــال فــي
بيروت.

ّ
ذلك إلى زيادة عدد الوظائف
يؤدي ّ
ّ
التي تتوقع أن تبقى مستقرة على
 50ألف وظيفة في  2025مع احتمال
تــراج ـع ـهــا إل ــى  40أل ــف وظ ـي ـفــة في
 ،2035ف ــي م ـق ــاب ــل زي ـ ـ ــادة األصـ ــول
امل ـص ــرف ـي ــة مـ ــن  %450مـ ــن ال ـن ــات ــج
امل ـح ـل ــي ف ــي  2017إل ـ ــى  %526فــي
.2035
وت ـق ـت ــرح ال ــدراس ــة أن ي ـت ـ ّـم تــوسـيــع
مـ ــروحـ ــة الـ ـخ ــدم ــات الـ ـت ــي ي ـقـ ّـدم ـهــا
ال ـق ـط ــاع امل ــال ــي ف ــي ل ـب ـن ــان ،والـ ــذي
ّ
تشير إلى أنه يفتقد التنويع ويتركز
في الخدمات املصرفية فقط ،بحيث
ال ي ــوج ــد ق ـط ــاع ل ـش ــرك ــات ال ـتــأمــن
أو صـنــاديــق استثمارية أو أســواق
رأسمالية .ووفقًا لدراسة «ماكنزي»،
ع ـلــى ال ـق ـطــاع امل ـصــرفــي أن يـتـحـ ّـول
إل ـ ــى وجـ ـه ــة إلدارة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
والخدمات املصرفية الخارجية عبر
استهداف كبار العمالء في أفريقيا
وبحر قزوين واملشرق ،ورفــع نسبة
 %22إلى
األصول غير املصرفية من ُ
 ،%37واألصـ ـ ــول امل ـصــرف ـيــة امل ـ ــدارة
م ــن  %14إل ــى  %50ف ــي ع ــام ،2035
وذل ـ ـ ـ ــك م ـ ــن خ ـ ـ ــال االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مــن
ً
الخبرات والرأسمال البشري ،فضال
عــن إن ـشــاء مــركــزيــن إلدارة األص ــول
وتقديم الخدمات املالية في بيروت.

فــي رأس امل ــال الـبـشــري املـتــوافــر في
ّ
والتحول إلى وجهة لتقديم
لبنان،
خدمات التعاقد الخارجي واإلبداع
االقليمي ،وتحديدًا الخليج العربي.
ّ
وتتوقع الــدراســة أن يـ ّ
ـؤدي ذلــك إلى
زي ـ ــادة ع ــدد ال ــوظ ــائ ــف م ــن  44ألــف
وظ ـي ـف ــة فـ ــي  2017إل ـ ــى  105آالف
ً
وظـيـفــة فــي  2025وص ــوال إل ــى 120
أل ـ ــف وظ ـي ـف ــة فـ ــي  ،2035وت ــوص ــي
ب ــإنـ ـش ــاء قـ ــريـ ــة القـ ـتـ ـص ــاد امل ـع ــرف ــة
ّ
ف ــي ك ــل م ــن ب ـي ــروت وال ـش ـم ــال ،بما
برفع مساهمة اقتصاد املعرفة في
ال ـن ــات ــج امل ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي م ــن 1.7
مليار دوالر راهنًا إلى  4.4مليارات
فــي  2025و 6.5مـلـيــارات فــي ،2035
وبــال ـتــالــي رف ــع تــرت ـيــب ل ـب ـنــان على
الئـ ـح ــة الـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى االبـ ـتـ ـك ــار مــن
ّ
املرتبة  58التي يحتلها حاليًا إلى
ّ
املــرت ـبــة  30ف ــي  2025وم ــن ث ــم إلــى
املرتبة  15في عام .2035

ّ
تتوقع الدراسة أن ّ
تؤدي توصياتها
للقطاع املــالــي إلــى رفــع حـ ّـصـتــه في
ال ـن ــات ــج امل ـح ـل ــي م ــن  5.1م ـل ـي ــارات
دوالر راهنًا إلى  8.2مليارات دوالر
ً
فــي  2025وصـ ــوال إل ــى  12.1مليار
دوالر ف ــي  ،2035ل ـكــن م ــن دون أن

◄ اقتصاد المعرفة

اقتصاد السوء
ص ـيــاغــة إطـ ــار اإلنـ ـف ــاق امل ـتـ ّ
ـوســط
األجـ ـ ــل ،م ــن خـ ــال خ ـف ــض الـعـجــز
املــالــي بنسبة  %1سنويًا وفــرض
ضــرائــب ج ــدي ــدة ،مـنـهــا الـضــريـبــة
على التبغ وزيادة الجباية بنسبة
ت ـت ــراوح ب ــن  40و ،%70وخـفــض
العجز التجاري ليصل إلى %20-
من الناتج املحلي اإلجمالي»ّ .أما
املستوى الثالث فيطال «الكفاء ة
التشريعية» ،وتستعرض الدراسة
 11قانونًا يجب إقرارها لتحسني
بـيـئــة األع ـم ــال مــن بـيـنـهــا «قــانــون
ال ـت ـجــارة وال ـتــوق ـيــع اإلل ـك ـتــرونــي،
وق ــان ــون اإلفـ ــاس ،وق ــان ــون املـيــاه
الـ ــرقـ ــم  ،221وت ـع ــدي ــل
امل ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم الـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري
الـ ـ ــرقـ ـ ــم

ّ
التوصيات القطاعية :لنتخصص أكثر بالهجرة
◄ الزراعة

ّ
تتوقع الــدراســة أن تـ ّ
ـؤدي توصياتها
إلـ ـ ـ ــى تـ ـحـ ـس ــن اإلن ـ ـتـ ــاج ـ ـيـ ــة وزيـ ـ ـ ـ ــادة
التنافسية تمهيدًا لزيادة الصادرات،
ل ـتــرت ـفــع ح ـ ّـص ــة ال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي من
الناتج املحلي اإلجـمــالــي مــن  2مليار
دوالر ف ــي ع ــام  2017إل ــى  2.8مـلـيــار
ً
ـى  4.2مـلـيــارات
فــي  ،2025وصـ ــوال إل ـ ّ
فـ ــي  ،2035كـ ـم ــا تـ ـت ــوق ــع أن يــرت ـفــع
عـ ــدد ال ـعــام ـلــن ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ــزراع ــي
م ــن  209آالف عــامــل حــال ـيــا إل ــى 214
ً
ألـفــا فــي  ،2025وص ــوال إل ــى  220ألــف
ع ــام ــل ف ــي  .2035وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ــار،
ّ
توصي الخطة برفع إنتاجية صغار
امل ـ ــزارع ـ ــن م ــن خ ـ ــال االعـ ـتـ ـم ــاد عـلــى
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا الـ ـح ــديـ ـث ــة وت ـغ ـي ـيــر
ّ
ّ
التدرجي عن
ـذور ،والتخلي
أنــواع الـبـ ُ
امل ـحــاص ـيــل امل ـن ـخ ـف ـضــة ال ـق ـي ـمــة ،مثل
الـتـبــغ وال ــزي ـت ُــون وال ـح ـب ــوب ،لصالح
امل ـح ــاص ـي ــل امل ــرتـ ـفـ ـع ــة ال ـق ـي ـم ــة ،مـثــل
األفــوكــا والـبـنــدورة ،واعتماد برنامج
دع ــم اخ ـت ـيــاري جــديــد مل ــزارع ــي التبغ
يسمح لهم باالنتقال إلــى املحاصيل
ال ـبــدي ـلــة ،وت ـشــريــع زراع ـ ــة الحشيشة
لــاس ـت ـع ـمــاالت ال ـط ـبـ ّـيــة ف ــي الـجـنــوب
والبقاع ،باإلضافة إلى االستفادة من
اإلمكانات التصديرية للمزارعني عبر
ّ
تـحـســن ش ــروط ال ـج ــودة للتمكن من
الــدخــول إل ــى أس ــواق جــديــدة ،أبــرزهــا
دول االتحاد األوروبي.

◄ الصناعة
مجموعة
على
تقترح الدراسة التركيز ّ
ّ
من الصناعات ،التي تتوقع أن تحقق

نموًا سنويًا بنسبة  ،%10بما يـ ّ
ـؤدي
إل ــى رف ــع حـ ّـصــة الـصـنــاعــة مــن الناتج
امل ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي م ــن  3.4م ـل ـيــارات
دوالر في عــام  2017إلــى  5.9مليارات
ً
فــي  ،2025وصـ ــوال إل ــى  8.7مـلـيــارات
فــي  ،2035وأن تسهم فــي زي ــادة عــدد
الــوظــائــف مــن  185ألــف وظيفة راهنًا
إل ــى  240أل ــف وظ ـي ـفــة ف ــي ع ــام 2025
و 250أل ــف وظـيـفــة فــي  .2035تقترح
ّ
الـ ـخ ــط ــة ت ــوجـ ـي ــه ال ـ ــدع ـ ــم ال ـح ـك ــوم ــي
ُ
ّ
ن ـح ــو ص ـن ــاع ــات م ـت ـخــص ـصــة عــالـيــة
ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ،م ـث ــل الـ ـص ــاب ــون ومـ ــواد
الـتـنـظـيــف ومـسـتـحـضــرات التجميل،
ّ
تتميز بالجودة واإلبداع ،مثل
وأخرى
ً
امل ـجــوهــرات واألزيـ ــاء ال ـفــاخـ ُـرة ،فضال
ع ــن ال ـص ـن ــاع ــات ال ـغ ــذائ ـي ــة امل ـع ـت ـمــدة
عـ ـل ــى اإلن ـ ـت ـ ــاج املـ ـحـ ـل ــي مـ ــن ال ـخ ـ ّضــر
والـ ـ ـف ـ ــواك ـ ــه وامل ـ ـك ـ ـ ّـس ـ ــرات وم ـش ـت ــق ــات
ال ـح ـل ـيــب ،وال ـص ـنــاعــات ال ـ ّـدوائ ـي ــة من
خ ــال االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ـقــنــب املـ ــزروع
ّ
محليًا .أيضًا تقترح الخطة إنـشــاء 6
مناطق صناعيةُ ،يعطى املستأجرون
فيها ميزة تنافسية 3 ،مــدن منها في
الـبـقــاع لــاسـتـفــادة مــن إع ــادة اإلعـمــار
في سوريا والـعــراق وتطوير ُصناعة
امل ـف ــروش ــات فـيـهــا وال ـب ـي ــوت املـسـبـقــة
الـ ـصـ ـن ــع لـ ـت ــوفـ ـي ــر الـ ـسـ ـك ــن ل ــاج ـئ ــن
الـ ـس ــوري ــن ال ـع ــائ ــدي ــن إل ـ ــى ب ــاده ــم،
ً
وخ ـص ــوص ــا ف ــي حـ ـم ــص ،فـ ـض ــا عــن
م ــديـ ـنـ ـت ــن ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـمـ ــال (ط ــرابـ ـل ــس
وشدرا) ومدينة في الجنوب.

◄ السياحة
ت ـس ـع ــى الـ ـ ــدراسـ ـ ــة إلـ ـ ــى رفـ ـ ــع ح ـ ّـصــة
القطاع السياحي في الناتج املحلي

ّ
المالية
◄ الخدمات

تقترح دراسة «ماكنزي» االستفادة
مــن التكنولوجيا لتعزيز االبـتـكــار
واإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ــات ذات
األول ــوي ــة ،وج ـعــل االق ـت ـصــاد قــائـمــا
ً
على االبتكار ،فضال عن االستثمار

◄ االنتشار
وفقًا لدراسة «ماكنزي» ،إن اعتماد
االقـتـصــاد اللبناني بشكل أساسي
ع ـل ــى ت ـح ــوي ــات امل ـه ــاج ــري ــن يــدفــع
باتجاه تنظيم تصدير اليد العاملة
مــن خ ــال دراس ــة الـطـلــب وال ـعــرض،
أي تكييف الـعــرض والـبــاحـثــن عن
ع ـم ــل امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــن م ــع ال ـط ـل ــب فــي
ال ـش ــرك ــات األج ـن ـب ـيــة .ك ــذل ــك تـقـتــرح
ّ
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة تـ ـلـ ـبـ ـي ــة ت ـ ـطـ ــل ـ ـعـ ــات قـ ـط ــاع
االنـتـشــار اللبناني وتـقــويــم الــرابــط
بــن لـبـنــان واملـغـتــربــن لتشجيعهم
على االستثمار في لبنان واإلسهام
في نمو االقتصاد املحلي.

أنجل بوليغان ــ المكسيك

ّ
 1660املـتـعــلــق بـحــوكـمــة املـنــاطــق
الصناعية».
ّ
وباإلضافة إلى ذلك ،تقترح الخطة،
وفــق األجــزاء التي اطلعنا عليها،
اتـ ـخ ــاذ م ـج ـم ــوع ــة م ــن ال ـت ــداب ـي ــر،
بــوص ـف ـهــا م ـس ــاع ـدًا أس ــاس ـي ــا فــي
تحقيق أهداف الرؤية ،مثل تنفيذ
م ـشــاريــع «بــرنــامــج االس ـت ـث ـمــارات
ال ـ ـع ـ ـ ّ
ـام ـ ــة» وتـ ـم ــويـ ـلـ ـه ــا ب ــال ــدي ــن،
م ــع إعـ ـط ــاء األولـ ــويـ ــة ل ـ ـ «م ـش ــروع
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاص ال ـ ـ ـسـ ـ ــريـ ـ ــع ف ـ ـ ــي م ــديـ ـن ــة
بيروت وأوتــوسـتــراد رأس بعلبك
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـحـ ــدود ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،ومـ ـش ــروع
ً
م ـ ّـد األل ـيــاف الـبـصــريــة ،فـضــا عن
مشاريع أخــرى ،مثل بناء منطقة
تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة لـ ـلـ ـتـ ـص ــدي ــر ع ـل ــى
الحدود مع سوريا لالستفادة من
إعادة اإلعمار في سوريا
وال ـ ـعـ ــراق ،وم ـجـ ّـمــع

القـ ـتـ ـص ــاد املـ ـع ــرف ــة فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت،
وت ـح ـس ــن األرص ـ ـفـ ــة فـ ــي ب ـي ــروت
وص ــور وجـبـيــل تـمـهـيـدًا لتحويل
هــذه امل ــدن الـثــاث إلــى مــدن جــذب
سـيــاحـيــة ،بــاإلضــافــة إل ــى تسريع
ّ
خطة الكهرباء التي ّ
أقرتها
تنفيذ
الحكومة اللبنانية ّ في عام ،2010
وامل ـ ـشـ ــاريـ ــع امل ـت ـع ــل ـق ــة ب ــال ـص ــرف
ال ـص ـح ــي وإدارة الـ ـنـ ـف ــاي ــات ،مــع
إدراج أسهم الـشــركــات الحكومية
ف ـ ــي أسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول ،وت ـع ــزي ــز
عمليات دمج املصارف».
تـبــدو ه ــذه امل ـشــاريــع واإلجـ ــراء ات
ضـ ــروريـ ــة ل ــدف ــع الـ ـنـ ـم ــو ،وي ـج ــدر
ع ــدم تـقـيـيـمـهــا ق ـبــل االطـ ــاع على
ّ
ال ــدراس ــة كــام ـلــة ،إل أن االنـطـبــاع
ّ
األولي أنها ال تضع أمامها ّ
مهمة
«تغيير» النموذج االقتصادي بل
«إن ـ ـقـ ــاذه» .ه ــذا االن ـط ـب ــاع تــدعـمــه
ال ــدراس ــة ب ـتــرك ـيــزهــا ع ـلــى امل ــزاي ــا
التنافسية في الواقع كما هو عليه
اآلن ،وليس كما ُيفترض أن يكون.
ب ـم ـع ـنــى أوضـ ـ ــح ،ت ـع ـطــي األج ـ ــزاء
ال ـتــي اطـلـعـنــا عـلـيـهــا انـطـبــاعــا أن
الصفحات
الدراسة صرفت مئات ُ
لـتـقـ ّـدم إلـيـنــا «الــوصـفــة» املـعـتــادة:
امل ــزي ــد م ــن ال ـت ـحــريــر ّ لـ ــرأس امل ــال،
ال ـخ ـص ـخ ـصــة ،ال ـت ـق ــش ــف ،وال ـن ـمــو
ب ـ ــال ـ ــدي ـ ــن ...والـ ـقـ ـلـ ـي ــل مـ ــن ال ــدول ــة
والـتـمـ ّـســك بغلبة قـطــاع الخدمات
وزي ـ ـ ـ ــادة ال ـت ـخ ـ ّـص ــص ب ــال ـه ـج ــرة
وخـ ــدمـ ــة االقـ ـتـ ـص ــاد اإلق ـل ـي ـم ــي
الريعي .فــإذا كان هذا االنطباع
صحيحًا ،فهنا تكمن «األس ــرار»
التي تـحــاول أن تخفيها .وهــذا
ما ستكشفه ّ
األيام ،فالدراسة
ً
ً
س ـت ـن ـشــر ع ــاج ــا أو آج ـ ــا،
وس ـي ـك ــون ُم ـت ــاح ــا الـحـكــم
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا وال ـ ـك ـ ـش ـ ــف ع ــن
امل ـ ـصـ ــالـ ــح ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـ ّـب ــر
عنها.

مصادر األزمة
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تطبيق مبدأ الصدمة
محمد زبيب
ّ
«ال أحد يستطيع شيئًا ضد شركة سوليدير ،ألنها منذ اآلن هي حزب بمئة
وعشرين ألف عضو».
ناصر ّ
الشماع 1994 -

ّ
ّ
حتى اآلن ،لم يظهر من بني ّ
مسربي املعلومات من يتحلى بالشجاعة الكافية للكشف عن
ّ
حقائق ما جرى عند نهاية الحرب األهلية في لبنان ( ،)1990-1975وال سيما في الفترة
بني شباط /فبراير وأيلول /سبتمبر من عام  ،1992وهي الفترة التي شهدت ّأول انتخابات
نيابية منذ عام  ،1972وأرست دعائم «النظام الجديد»ّ ،
ومهدت لتسليم إدارة الحكومة إلى
ُ ّ ً
رفيق الحريري ،املقاول الثري القادم من السعودية على «حصان أبيض» ،محمال بالدعم
الخارجي ووعود الربيع وأحالم استعادة لبنان دوره السابق قبل الحرب ،كوسيط مالي
ّ
ومقر للشركات العاملية الساعية إلى اختراق األســواق العربية ومركز
وتجاري إقليمي
ّ
والتسوق والترفيهّ ،
موجهًا نحو حاجات األسر الخليجية الثرية ورغبات رجالها
للسياحة
الجامحني.
ّ
تلك األشهر الثمانية من عام  1992كانت كثيفة ّ
جدًا بأحداثها ّ
وتطوراتها ،وبدت كأنها في
سباق مع الزمن من أجل إنجاز االنقالب على اتفاق الطائف املكتوب وغير املكتوب ()1989
وتكريس نظام الحرب القائم على «عالقات ّ
القوة والسيطرة» و«املحاصصة» و«تقاسم
الريوع» ،والذي ّتم تعريفه في البداية باسم «نظام الترويكا» ،أي نظام الرئاسات الثالث .ومن
ّثم ّتم ّتعريفه باسم «نظام الوصاية السورية» ،بالتعاون والتنسيق مع السعودية ورعايتها.
والحقًا باسم «النظام األمني السوري  -اللبناني املشترك» ،أي حكم املخابرات السورية.
وهذه التسميات ،وإن كانت ّ
تعبر عن الشكل الذي اتخذته إدارة السلطة واملجتمع واالقتصاد
ّ
ُ
منذ نهاية الحرب ،إل أنها في الواقع كانت تخفي الصعود «الخارق» لطبقة «أوليغارشية»
ّ
وضمت املصرفيني
بامتياز ،جمعت أثرياء الحرب مع أثرياء النفط واألثــريــاء املغتربني،
واملقاولني وبقايا «البرجوازية التقليدية» الناجية ،التي سيطرت عليها تاريخيًا مصالح
ّ
ّ
التجار ُوملك األراضي الكبار.
ّ
ّ
ُ
ُ
ـ«االقتصاد األسود» (س ّمي
تعاظمت قوة هذه الطبقة الصاعدة في ظل ما يمكن وصفه ب ّ
«اقتصاد الحرب» ّثم «اقتصاد الصفقة» أيضًا ،وكذلك «احتكار القلة» و«الفساد الحميد»)،
ّ
ونجحت في بناء نظام سياسي تتركز السلطة الفعلية فيه لــدى عــدد قليل من األفــراد
ّ
ّ
وبعض العائالتّ ،
يستمدون ّقوتهم من تراكم الثروة واإلرث والتقاليد والقوة العسكرية
ممن
والسيطرة على األرض والقدرة على استخدام العنف أو التهديد به ،باإلضافة طبعًا إلى
ّ
العالقات مع الخارج والــوالءات ملراكز القوى الفاعلة .بلغت ّقوة هذه الطبقة ّ
حدًا دفع حتى
بالبنك الدولي ،في تقرير له في عام  ،2015إلى وصف «النظام الطائفي» في لبنان بعد
ّ
الحرب بشكل نظام «بلوتوقراطي» ،يحكم فيه األثرياء ،ويخفي االمتيازات التي يتمتعون
بها وتضعهم فوق القانون ،بل فوق الدولة واملجتمع ،كما كان األمر في مدن اليونان القديمة.
كيف سيطرت هذه الطبقة على املجتمع اللبناني؟ كيف ملجتمع خارج ّ
للتو من كارثة الحرب
ّ
ُ
امل ّدمرة أن يسمح بحصول ذلك؟ كيف أسقط هذا ّاملجتمع كل دفاعاته في مواجهة صعود
هذه الطبقة ،حتى تلك الدفاعات البسيطة التي ظلت صامدة في الحرب ومنحت املجتمع
شيئًا من املناعة إزاء كلفة العنف ،وتلك التي عاودت الظهور أحيانًا وسمحت بالتأثير في
بعض األحداث الالحقة ،وال ّ
سيما على جبهة املقاومة وإنجاز تحرير لبنان من االحتالل
اإلسرائيلي ( )2000وإخراج الجيش السوري ( )2005واالنتصار في مواجهة حرب تموز
( )2006وعــدم االنــزالق إلــى العنف األهلي الواسع (بعد اغتيال رفيق الحريري و 7أيار
وأحداث طرابلس والصراع في سوريا)؟
فــي أبحاثها ومقابالتها وفــي كتابها «عقيدة الصدمة  -صـعــود رأسمالية ال ـكــوارث»،
استنتجت نعومي كالين أن «معظم الناس الذين ينجون من كارثة ّ
مدمرة (كالحرب في
ّ
كليًاُ ،
فهم يريدون إنقاذ ما يمكن إنقاذه ،والبدء
لبنان) ال يرغبون بفتح صفحة بيضاء
بترميم األشياء التي لم ّ
تدمر .كذلك ،يريدون أن ّ
يكرروا ارتباطهم باألماكن التي عاشوا
فيهاّ .إل أن رأسماليي الكارثة ال يأبهون إلصالح ما كانُ .
عنوان إعادة اإلعمار
تحت
م،
فه
ّ
ُ
الزائف ،يسارعون إلى إنهاء ما لم تجهز عليه الكارثة األصلية ،أي محو كل ما بقي ،قبل
ّ
ّ
ُ
لهم».
أن يتمكن ضحايا الحرب من االتحاد مجددًا واملطالبة باسترجاع ما ّ كان يومًا ملكًا ُ ّ
تقوم هذه النظرية على فكرة بسيطة تقول« :إن بعض األشخاص يكدسون األغذية املعلبة
تحسبًا لوقوع أزمات كبرىّ ،أما رأسماليو الكارثة ّ
واملاء والــدواء ّ
خرون أفكار السوق
فيد
ّ
ّ
ّ
ّ
ويتحينون الفرصة لتحويل كل أزمة طاحنة إلى صفحة بيضاء كليًا ،خالية من ّأي
الحرة،
شوائب أو عوائقّ ،يرسمون عليها ما يشاؤون وفقًا ملصالحهم ،وهي في النهاية :تحقيق
أعلى ّ
معدل ربح بأقل وقت وبأدنى املخاطر ومن دون ّأي عمل».
ّ
ّ
جسد مشروع «سوليدير» هذه النظرية بطريقة فاقعة جدًا .ففي حني كان املقيمون في
لبنان يواجهون آثــار االجتياح اإلسرائيلي ( )1982وانهيار الدولة واالقتصاد ويدفنون
ّ
ضحاياهم ويبحثون عن ّاملفقودين منهم ...كــان رفيق الحريري (بما هو ُممثل لطبقة
األوليغارشية) ّيدخر مخططًا لالستيالء على قلب بيروت التاريخي ،ويحتفظ في أحد
عنابر مطار «لو بورجيه» في فرنسا بماكيت عمالقة ملا يحلم به ّأي مقاول ومضارب،
ّ
وفق ما ورد في مذكرات هنري ّإدة (املال إن حكم) ،وهو املهندس الرئيس للمشروع قبل أن
يستقيل ّ
ويتبرأ منه في ّ مطلع التسعينيات.
في عام  ،1991وقبل تولي الحريري رئاسة الحكومة في أواخر عام  ،1992صادق مجلس
النواب على قانون إنشاء «سوليدير» ،بمادة وحيدة ،ولم يناقش هذا القانون في الهيئة ّ
العامة
ّ
إل  17نائبًا فقط ،وقيل الكثير عن رشى ّتم توزيعها لضمان إقرار هذا القانون بصيغته
ّ
املعروضة ،التي كانت تواجه معارضة واسعة ،وال سيما في أوساط النخب الثقافية واملهنية
وبعض عناصر البرجوازية التقليدية الخائفة من خسارة امتيازاتها في نظام ما قبل
الحرب .كانت املصادقة على هذا القانون بمثابة اختبار ،فمالمح تنامي املعارضة عندما
ّ
بدأ الناس يلتقطون أنفاسهم بعد الحرب ،شكلت تهديدًا لرأسمالية الكوارث ال ّبد من وأده
في مهده :اندلعت ّموجة مضاربات على سعر الليرة بني شباط /فبراير وأيلول /سبتمبر
من عام  ،1992تخللها إعالن غريب من حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري باالمتناع
ّ
التدخل لكبح املضاربات ،ومعلومات عن ّ
تورط مصارف معروفة ّباألسماء بتأجيجها،
عن
وأسفرت عن ارتفاع سعر الدوالر من  880ليرة إلى  2850ليرة في أقل من ثمانية أشهر.
ّ
الخدمة وخسرت ّالودائع بالعملة املحلية
انهارت
قيمة األجور وتبخرت تعويضات نهاية ّ
ّ
ّ
قيمتها .شكل ذلك صدمة كبرى ،أخضعت املجتمع كليًا ومهدت لكل ما جاء الحقًا.
يتبع
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