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سياسة

سياسة
قضية اليوم

ّ
شركة ماكنزي بنتائج واقتراحات جديدة غير متوقعة ،بل
لم ِ
تأت ّدراسة ّ
ّ
واضحًا أنها تضع أمامها مهمة إنقاذ النموذج
أتت لتؤكد المؤكد .إذ يبدو ُ
االقتصادي القائم ال تغييره كما زعم في سياق التسويق لها .عمليًا ،تأتي
الدراسة العتيدة المنتظرة منسجمة مع شروط «سيدر» ومطابقة للصورة
التي لطالمارسمت لالقتصاداللبناني ،فهي ّ
تقدم الوصفة ُ
المعتادة :المزيد
من تحرير رأس المال ،الخصخصة ،خفض أجور القطاع العام ،رفع الدعم،
النمو بالدين ...وطبعًا القليل القليل من الدولة ،مع ّ
ّ
التمسك بغلبة قطاع
الخدمات وزيادة ّ
التخصص بالهجرة وخدمة االقتصاد اإلقليمي

توصي ماكنزي بخفض
الرواتب واألجور وتجميد
التوظيف في القطاع
العام وفرض ضرائب
على التبغ وزيادة ضريبة
القيمة المضافة
(هيثم الموسوي)

خطة ماكنزي بال رؤية
اقتصادية جديدة:

خفض الرواتب
وزيادة الـ TVA
فيفيان عقيقي
ّ
ّ
«حتى عام  ،2025من املتوقع أن يولد
االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي  370أل ــف فرصة
ع ـم ــل ج ـ ــدي ـ ــدة ،مـ ــع ت ـخ ـف ـيــض م ـع ـ ّـدل
البطالة من  15ـ  %25إلى  ،%8وتحقيق
ّ
نمو بنسبة  ،%6مقارنة مع  %1حاليًا،
ً
فضال عن تخفيض نسبة الدين العام
إلـ ــى ال ـن ــات ــج امل ـح ـل ــي م ــن  %145إل ــى
 ،%110وتخفيض عجز املـيــزان املالي
مــن  %8إلــى  ،%3وتحقيق فائض في
مـ ـي ــزان امل ــدف ــوع ــات بـنـسـبــة  %10من
الناتج .باإلضافة إلى تحسني ّ
معدالت
ّ
لـبـنــان فــي امل ــؤش ــرات الـعــاملـيــة للبنية
املعيشة».
التحتية والفساد وجودة
ّ
هذه األرقام الطموحة ّ
جدًا والتوقعات
ّ
ال ــوردي ــة ،تستعرضها خــطــة ماكنزي
ال ـ ـتـ ــي أصـ ــدرت ـ ـهـ ــا وزارة االقـ ـتـ ـص ــاد
وال ـت ـج ــارة أخـ ـيـ ـرًا ،وه ــي ت ـف ـتــرض أن
تنشيط الـعـمــل الـتـشــريـعــي وتحسني
بـيـئــة األع ـم ــال وتـفـعـيــل ال ـش ــراك ــة بني
ال ـق ـطــاعــن ال ـع ــام والـ ـخ ــاص وتـحـفـيــز
الخصخصة ومكافحة الفساد كفيلة
بالوصول إلى األهداف املنشودة.
ه ــوي ــة جـ ــديـ ــدة أم دعـ ــامـ ــة ل ـل ـن ـمــوذج
القائم؟

بعد أكثر من عام من موافقة الحكومة
ع ـل ــى إجـ ـ ـ ــراء دراسـ ـ ـ ــة ح ـ ــول مـسـتـقـبــل
ل ـب ـنــان االقـ ـتـ ـص ــادي وت ـك ـل ـيــف شــركــة
مُــاكـنــزي بــإعــدادهــا ،ص ــدرت الــدراســة
املـ ـنـ ـتـ ـظ ــرة وامل ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن ت ـت ـب ـنــاهــا
الــدولــة اللبنانية باعتبارها "الــرؤيــة
االق ـت ـصــاديــة ل ـل ـبــاد خ ــال ال ـس ـنـ ّـوات
الخمس املقبلة» .وكـمــا كــان متوقعًا،
لم تــأت الدراسة التي ّ
كبدت الحكومة
ِ
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ن ـح ــو  1.3م ـل ـي ــون دوالر،
وكان من املفترض االنتهاء منها قبل
ان ـع ـقــاد مــؤتـمــر "س ـي ــدر" ف ــي نـيـســان/
أبريل املاضي في العاصمة الفرنسية
ب ــاري ــس ،ب ــأي جــديــد ح ــول تشخيص
سمات االقتصاد اللبناني أو اقتراح
الحلول لها.
ت ـ ّـدع ــي ال ــدراس ــة وض ــع رؤيـ ــة جــديــدة
ّ
لالقتصاد اللبناني ،إل أن توصياتها
ّ
ال تختلف كثيرًا عن الـتـصــورات التي
ل ـط ــامل ــا رسـ ـم ــت ل ـط ـب ـي ـعــة االق ـت ـص ــاد
الـلـبـ ّنــانــي مـنــذ مــا قـبــل ال ـحــرب والـتــي
تـجــذرت أكثر وأكثر في مرحلة إعــادة
اإلعمار.
بصورة أكثر وضوحًا ،تعيد الدراسة
ال ـت ــذك ـي ــر ب ـ ــأن االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـل ـب ـنــانــي
«ي ـ ـ ـ ـ ــدور ف ـ ــي حـ ـلـ ـق ــة مـ ـف ــرغ ــة ن ـت ـي ـجــة

النموذج اللبناني عالق في حلقة مفرغة
ّ
وفقًا لدراسة ماكينزي ،لم يحقق االقتصاد اللبناني أي زيادة في ثروته خالل السنوات
األربـعــن املاضية ،ولــم يستطع مـجــاراةّ البلدان األخــرى في السنوات السبع املاضية،
بحيث نما نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة  %30خالل األربعني سنة
املاضية ،في مقابل ّ
متوسط عاملي بنسبة  ،%120وبنسبة  %8خالل السنوات السبع
املاضية ،في مقابل ّ
متوسط عاملي بنسبة .%14
ّ
ّ
وتشير الــدراســة إلــى أن ال ّـنـمــو كــان مــدفــوعــا بـتــدفـقــات مالية إقليمية مــن اللبنانيني
ّ
املهاجرين والتمويل املتقطع من املانحني .إذ نمت تدفقات ميزان املدفوعات بنسبة
 %40بني عامي  2005و 2010في مقابل  %3بني عامي  2010و .2015علمًا أن %70
ّ
التدفقات ( 72مليار دوالر) ّ
مولت ،أساسًاّ ،القطاعات األقل إنتاجية ،وتحديدًا
من هذه
االستهالك والـعـقــارات ،و %21منها ( 22مليارًا وظفت في القطاع املصرفي) .كذلك
ُ
خ ّصص جزء منها لتمويل الدين العام.
ً
ّ
هــذا الــواقــع أفسح مـجــاال مـحــدودًا للنفقات الرأسمالية التي ال تشكل ســوى  %4من
املــوازنــة خــال السنوات العشر املاضية مقابل  %20-10كمعيار مرجعي ،وبالتالي
البنية التحتية ،وبــات لبنان يحتل املرتبة  113بني  137دولــة في هذا
ساهم بتراجع ّ
األجنبي املباشر بنسبة
االستثمار
فتراجع
مواتية،
غير
أعمال
بيئة
د
ول
املؤشر ،وهو ما
ُ
 %30بــن عامي  2010و ،2017وانخفضت مساهمة القطاعات املنتجة فــي الناتج
ّ
ّ
املحلي ،بحيث شكلت  %14بني عامي  2010و ،2016في مقابل  %20كمعيار مرجعي،
وبالتالي تراجعت فرص العمل واإلنتاجية .وهي عوامل تطيل أمد هذه الحلقة املفرغة.

ّ
فـتــرات االضـطــرابــات والتقلبات التي
يـشـهــدهــا ّ وي ـقــودهــا االع ـت ـمــاد الكبير
ً
ع ـل ــى ت ــدفـ ـق ــات املـ ـه ــاج ــري ــن ب ـ ــدال مــن
القطاعات اإلنتاجية» .وكعالج ،تقترح
ّ
التخصص في الهجرة "عبر
الــدراســة
إدارة الـ ـع ــرض وال ـط ـل ــب ف ــي أسـ ــواق
الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة وتـ ـ ــدريـ ـ ــب ال ـي ــد
ّ
العاملة املحلية لتلبية متطلبات هذه
األسـ ــواق» .كما تقترح تحويل لبنان
إلى "مركز حضري وتجاري وسياحي،
يستقطب طالبي التعليم والخدمات
االستشفائية والباحثني عن الترفيه»،
وه ــي الـقـطــاعــات الـتــي تتسم بكونها
ّ
األك ـ ـثـ ــر عـ ــرضـ ــة ل ـت ـق ــل ـب ــات األسـ ـ ـ ــواق
خ ــارج ـي ــة كـ ـس ــوق ال ـن ـف ــط ،واألكـ ـث ــر
ال ـ ّ
تـ ــأث ـ ـرًا ب ـ ــاألوض ـ ــاع ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ت ـش ــدي ــد الـ ــدراسـ ــة
عـ ـل ــى «ضـ ـ ـ ـ ــرورة م ُ ـض ــاع ـف ــة ال ـت ــرك ـي ــز
عـلــى الـقـطــاعــات املـنـتـجــة ذات القيمة
اإلضافية العالية (الزراعة والصناعة
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا) وب ـ ـنـ ــاء رأس م ــال
بشري ّ
يلبي االحتياجات االقتصادية
ّ
ّ
امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة» ،إل أنـ ـه ــا ال تـ ـق ــدم أي
توصيات لتصحيح النظام الضريبي
أو خ ـف ــض الـ ـف ــوائ ــد امل ــرت ـف ـع ــة ورفـ ــع
تـنــافـسـيــة اإلن ـت ــاج الـلـبـنــانــي لتحفيز
هــذه الـقـطــاعــات وتشجيع االستثمار
ّ
ف ـي ـه ــا ،ب ــل ت ـع ـيــد ت ـقــدي ـم ـهــا م ــع ســلــة
تـ ــوص ـ ـيـ ــات بـ ـسـ ـي ــاس ــات وإجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
وحوافز للقطاع الخاص.

انسجامًا مع «سيدر» :خفض األجور
ورفع الدعم!
تـنـطـلــق ال ــدراس ــة م ــن تـحـلـيــل الــوضــع
ال ـ ـ ـ ــراه ـ ـ ـ ــن ،وت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ّـدد م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ت ــراه ــا ض ــروري ــة ملــواك ـبــة
ّ
«الــرؤيــة الـجــديــدة والـخــطــة الوطنية»
املقترحة .وبعد "الرتوش" الذي أجرته
مــاكـنــزي على دراس ــة قديمة سبق أن
أع ـ ّـدت ـه ــا ش ــرك ــة "ب ـ ــوز أنـ ــد كــوم ـبــانــي"
ملصلحة الــدولــة اللبنانية عــام ،2010
ّ
رك ــزت فــي مقترحاتها الـجــديــدة على
 6قـطــاعــات ،رأت أنـهــا "ذات إمكانيات
ع ــالـ ـي ــة ك ـف ـي ـل ــة بـ ـ ــإخـ ـ ــراج االقـ ـتـ ـص ــاد
الـلـبـنــانــي مــن ّ
دوام ـت ــه ،وه ــي :الــزراعــة
وال ـص ـن ــاع ــة وال ـس ـي ــاح ــة وال ـخ ــدم ــات
املالية واقتصاد املعرفة واملنتشرون».
في الواقع ،تنسجم ماكنزي مع شروط
مؤتمر «سـيــدر» ،وهــي تشترط تنفيذ
ما ّ
يسمى «إصــاحــات سيدر» لحسن
ّ
تنفيذ خطتها .فهي تـتـنــاول «العمل
على إصالح البنية التحتية ،وال ّ
سيما
ّ
ّ
(املقدمة
املشاريع املخطط لها مسبقًا

ّ
ّ
بحلول ّ ،2025تتوقع خطة
ماكنزي أن يولد االقتصاد اللبناني
 370ألف فرصة عمل جديدة وأن
تنخفض البطالة إلى %8
تنسجم ماكنزي مع شروط
«سيدر» ،وهي تشترط تنفيذ ما
ّ
يسمى ّ«إصالحات سيدر» لحسن
تنفيذ خطتها
ف ــي س ـ ـيـ ــدر) ،وه ـ ــي مـ ـش ــروع ال ـب ــاص
السريع لبيروت ،وإعادة تأهيل مطار
بيروت ،والطريق السريع رأس بعلبك
ـ ـ ال ـحــدود الـســوريــة ،وشـبـكــة األلـيــاف
الـضــوئـيــة ،ومـشــاريــع إدارة النفايات
وامل ـنــاطــق الـصـنــاعـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى
إصالح قطاع الكهرباء من خالل خطة
ً
 2010وت ـع ــدي ــل ال ـت ـع ــرف ــة .ف ـض ــا عن
إطــاق مشاريع جديدة غير مشمولة
ب ـس ـي ــدر وهـ ــي م ـن ـط ـقــة لـتـكـنــولــوجـيــا
ّ
البناء تركز على التصدير إلى سوريا
وال ـ ـع ـ ــراق ،وبـ ـن ــاء م ــرك ــز امل ـع ــرف ــة فــي
بـيــروت ،وتحسني األرصـفــة فــي صور
وجبيل وبيروت املقترح تحويلها إلى
مدن سياحية».
وفي هذا اإلطار ،تقترح الدراسة العمل
على تفعيل  3ممكنات لتحفيز النمو
االقتصادي بوتيرة أعلى ،وهي تطاول
اإلدارة الـعـ ّ
ـامــة مــن خــال اسـتـقــرار و/
أو خفض الــرواتــب واألج ــور وتجميد
التوظيف في القطاع العام ،والسياسة
املالية عبر خفض التحويالت السنوية
ملؤسسة كهرباء لبنان بنحو  1إلى 2

مليار دوالر ،وخـفــض العجز بنسبة
 %1سـ ـن ــوي ــا ،وتـ ـح ــدي ــد س ـق ــف مــالــي
ل ـل ـح ـكــومــة ،وف ـ ــرض ض ــرائ ــب جــديــدة
على التبغ وضــريـبــة القيمة املضافة
ورســوم التسجيل العقاري ،وتكثيف
الجباية من  %40إلى  .%70باإلضافة
إلى تطوير إنتاجية البرملان وإقرار 11
ّ
قــانــونــا متعلقًا ببيئة األع ـمــال؛ منها
ال ـق ــان ــون ال ـت ـج ــاري ك ــأول ــوي ــة قـصــوى
وقـ ــوانـ ــن إن ـ ـهـ ــاء ال ـع ـم ــل وال ــوس ــاط ــة
القضائية واإلفــاس واإلق ــراض اآلمن
كــأولــويــة عــالـيــة ،وإن ـفــاذ قــانــون املياه
 221وتـعــديــل املــرســوم ال ــوزاري 1660
ّ
املتعلق بحوكمة املناطق الصناعية».

التوصيات القطاعية:

ّ
¶ ال ــزراع ــة :تـهــدف الـخــطــة إلــى زيــادة
ّ
مـســاهـمــة ال ــزراع ــة فــي الـنــاتــج املحلي
م ــن  1.6م ـل ـيــار دوالر ع ــام  2017إلــى
ً
 2.2مـلـيــار عــام  ،2025فـضــا عــن رفــع
عـ ــدد ال ــوظ ــائ ــف ف ــي هـ ــذا ال ـق ـط ــاع من
 210آالف إلى  214ألفًا .باإلضافة إلى
أراض زراعـيــة للمحاصيل
استحداث
ٍ
ذات القيمة الـعــالـيــة ب ـحــدود  10آالف
هكتار ،ورفع قيمة الصادرات الزراعية
من  175مليونًا إلى  750مليون دوالر.
ولتحقيق أهداف رؤية  ،2025تفترض
ال ـ ــدراس ـ ــة ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى امل ـحــاص ـيــل
ذات ال ـق ـي ـمــة ال ـع ــال ـي ــة ،م ـث ــل األف ــوك ــا
ّ
والحد من
والبندورة وتربية املواشي،
زراع ــة التبغ واملحاصيل ذات القيمة
امل ـت ــدن ـي ــة ،م ـثــل ال ــزي ـت ــون وال ـح ـب ــوب،
ورفــع مستويات إنتاجية املحاصيل
من خــال تحسني األساليب املعتمدة
وت ـط ـب ـيــق ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــات الـحــديـثــة
ً
وتعزيز نطاق البحث الزراعي ،فضال
ع ــن ت ـعــزيــز شـفــافـيــة ال ـس ــوق املـحـلـيــة
وزي ـ ـ ــادة ال ـق ـب ــول ال ـع ــامل ــي لـلـمـنـتـجــات

الـلـبـنــانـيــة عـبــر ال ـحـ ّـد مــن االسـتـخــدام
املـفــرط لألسمدة وتكييف املمارسات
الـ ــزراع ـ ـيـ ــة مـ ــع ت ـف ـض ـي ــات األسـ ـ ــواق
الـخــارجـيــة ،وإن ـشــاء مناطق خاضعة
ّ
املوجهة
للرقابة تزرع فيها الحشيشة
إل ـ ــى الـ ـتـ ـص ــدي ــر ب ـط ــري ـق ــة م ـش ــروع ــة
ولألغراض الطبيةّ .
ّ
¶ الـ ـصـ ـن ــاع ــة :تـ ـت ــوق ــع الـ ـخ ــط ــة رف ــع
ح ـصــة ال ـص ـنــاعــة م ــن ال ـنــاتــج املـحـلــي
من  4.6مليارات دوالر عــام  2017إلى
 8م ـل ـي ــارات دوالر عـ ــام  ،2025ورف ــع
ع ــدد الــوظــائــف مــن  185ألـفــا إل ــى 240
ألفًا ،ورفع قيمة صــادرات املجموعات
ال ـفــرع ـيــة م ــن  828م ـل ـيــون دوالر إلــى
ّ
 1.8م ـل ـي ــار دوالر .ت ـش ـت ــرط ال ـخــطــة
لـتـحـقـيــق األه ـ ـ ــداف امل ـن ـش ــودة إن ـشــاء
ّ
املتخصصة
قـطــاعــات ّالنمو الفرعية
الـ ـت ــي ت ـح ــق ــق م ـس ـت ــوي ــات ع ــال ـي ــة مــن
التنافسية من خــال الدعم الحكومي
املـ ـ ّ
ـوجـ ــه ،م ـث ــل ال ـص ـن ــاع ــات ال ــدوائ ـي ــة
وال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة وال ـ ـع ـ ـطـ ــور وامل ـن ـت ـج ــات
االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـتـ ـم ــد ع ـلــى
التصميم واالبـتـكــار مثل املـجــوهــرات
ومـسـتـحـضــرات الـتـجـمـيــل ،وإن ـش ــاء 6
مناطق صناعية (بما في ذلك منطقة
ّ
خاصة بإعادة إعمار سوريا ،واملنطقة
االقتصادية الخاصة في طرابلس ،و3
مـنــاطــق صـنــاعـيــة مـقـتــرحــة مــن وزارة
الصناعة و ،UNIDOومنطقة صناعية
ً
تكنولوجية) ،فضال عن توفير البنية
املستوى.
التحتية العالية ّ
¶ ال ـس ـي ــاح ــة :تـ ـت ــوق ــع ال ـ ــدراس ـ ــة رف ــع
مساهمة السياحة في الناتج املحلي
من  1.6مليار دوالر إلــى  3.7مليارات
دوالر ح ـت ــى عـ ــام  ،2025ورفـ ـ ــع ع ــدد
الــوظــائــف م ــن  89أل ـفــا إل ــى  185ألـفــا،
وك ــذل ــك ع ــدد ال ـس ـيــاح م ــن  1.9مليون
إل ـ ــى  4.2م ــاي ــن س ــائ ــح ( 4مــايــن

س ــائ ــح ت ــرف ـي ــه و 0.2م ـل ـي ــون ســائــح
أع ـم ــال) .وتـقـتــرح ال ــدراس ــة استقطاب
م ــروح ــة ج ــدي ــدة م ــن ال ـس ـ ّـي ــاح م ــن 15
دول ـ ـ ــة أوروب ـ ـي ـ ــة وخ ـل ـي ـج ـي ــة ،وح ـيــث
يـنـتـشــر امل ـغ ـت ــرب ــون ال ـل ـب ـنــان ـيــون (أي
ك ـن ــدا وأم ـي ــرك ــا وأوسـ ـت ــرالـ ـي ــا) ،وذل ــك
عـبــر الـتــركـيــز عـلــى الـسـيــاحــة املدينية
ّ
وال ـث ـق ــاف ـي ــة وتـ ـح ــوي ــل ك ـ ــل مـ ــن ص ــور
وجبيل وبيروت إلى وجهات سياحية
ل ـقــاصــدي امل ـ ــدن ،وت ـطــويــر ال ـخــدمــات
فـيـهــا وب ـنــاء مــراكــز تــرفـيـهـيــة ومــراكــز
ً
ألعاب وكازينوات ،فضال عن التركيز
ع ـلــى ال ـس ـيــاحــة ال ـب ـي ـئ ـيــة وال ـس ـيــاحــة
االستشفائية في جبل لبنان والشمال
بيروت.
وسياحة األعمال في
ّ
¶ الـخــدمــات املــالـيــة :تـتــوقــع الــدراســة
أن تـ ـ ّ
ـؤدي تــوصـيــاتـهــا لـلـقـطــاع املــالــي
ّ
إل ــى رف ــع حـصـتــه م ــن ال ـنــاتــج املـحــلــي
م ــن  4.8مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ع ـ ــام 2017
إل ــى  7.8م ـل ـي ــارات دوالر ع ــام ،2025
لـ ـك ــن مـ ــن دون زي ـ ـ ـ ــادة فـ ـ ــرص ال ـع ـمــل
فـ ـي ــه ،بـ ــل اسـ ـتـ ـق ــراره ــا ع ـن ــد  50أل ــف
وظيفة ،لكن مع زيادة إجمالي أصول
ال ـخ ــدم ــات املــال ـيــة نـسـبــة إل ــى الـنــاتــج
املحلي (املـصــارف واملؤسسات املالية
وشـ ــركـ ــات الـ ـت ــأم ــن) م ــن  %433إل ــى
 ،%490وزيادة إجمالي األصول املدارة
خــارج امليزانية العمومية إلــى الناتج
امل ـح ـل ــي (األوراق امل ــال ـي ــة بــاسـتـثـنــاء
الودائع) من  %14إلى  .%30ولتحقيق
ّ
ذلــك ،تقترح الخطة تطوير الخدمات
املالية واملصرفية الرقمية ،وإشراكها
فـ ــي ب ــرن ــام ــج ال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة
وتمويل الشراكات بني القطاعني العام
ّ
والخاص ،إذ تهدف الخطة إلى خفض
حصة املصارف من الديون السيادية
من  50إلى  %37في مقابل رفع ّ
معدل
اخـتــراق الـقــروض الفردية إلــى الناتج
املحلي مــن  30إلــى  ،%50وكــذلــك رفع
حـصــة ال ـق ــروض إل ــى ال ـق ـطــاعــات ذات
ً
األولــويــة مــن  19إلــى  .%30فـضــا عن
استحداث خدمات مالية غير مصرفية
وتـنــويـعـهــا وتـطــويــرهــا مـثــل شــركــات
الـتــأمــن وإدارة الـصـنــاديــق واألسـهــم
وأس ـ ــواق رأس امل ــال وص ـنــاديــق رأس
املال والثروات ،وذلك عبر رفع األقساط
املكتتبة للتأمني على األصــول املادية
وعلى الحياة ،وزي ــادة عــدد الشركات
املـ ــدرجـ ــة فـ ــي الـ ـب ــورص ــة مـ ــن  10إل ــى
 25ش ــرك ــة ،وزي ـ ـ ــادة ثـ ـ ــروات أص ـحــاب
الثروات الضخمة املوجودة في لبنان
من  40إلى .%55
¶ اقـتـصــاد امل ـعــرفــة :تـقـتــرح الــدراســة
ال ـت ـح ـ ّـول إلـ ــى اق ـت ـص ــاد رق ـم ــي عــالــي
اإلنتاجية ورائــد في مجال االبتكار،
ب ـمــا يـ ـ ـ ّ
ـؤدي إلـ ــى رفـ ــع م ـســاه ـمــة هــذا
ال ـق ـطــاع م ــن ال ـنــاتــج امل ـح ـلــي م ــن 1.4
مليار دوالر إلــى  3.8مليارات دوالر،
ورفــع عــدد الــوظــائــف فيه مــن  44ألفًا
إلـ ــى  105آالف وظ ـي ـف ــة ،ورفـ ـ ــع ع ــدد
الشركات الناشئة مــن  200إلــى ألفي
شــركــة .وتـهــدف الــدراســة إلــى تحويل
لـ ـبـ ـن ــان مـ ــرك ـ ـزًا إق ـل ـي ـم ـي ــا فـ ــي م ـج ــال
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا امل ــالـ ـي ــة واإلب ــداعـ ـي ــة
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة والـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،وت ـق ـت ــرح
االس ـت ـث ـم ــار ف ــي رأس امل ـ ــال ال ـب ـشــري
املـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــر فـ ـ ـي ـ ــه ،وت ـ ـعـ ــزيـ ــز خـ ــدمـ ــات
التعاقد الخارجي واإلبــداع اإلقليمي
ً
وتوجيهها نحو الخليج ،فضال عن
جذب الطالب اإلقليميني من مختلف
االخ ـت ـصــاصــات ب ـعــد ت ـحــويــل لـبـنــان
ّ
متخصص.
إلى مركز تعليمي
¶ االنتشار اللبناني :تنطلق الدراسة
من كون العالقات مع الجيلني الثاني
وال ـ ـثـ ــالـ ــث م ـ ــن املـ ـه ــاج ــري ــن ض ـع ـي ـفــة
ج ـ ـ ـ ـ ّـدًا ،ومـ ـ ــن أن ن ـس ـب ــة ت ــدف ــق أمـ ـ ــوال
املـ ـه ــاج ــري ــن غـ ـي ــر امل ـن ـت ـج ــة مــرت ـف ـعــة
ج ـ ّـدًا ،وغالبيتها تـصـ ّـب فــي العقارات
وت ـمــويــل االس ـت ـه ــاك ،وم ــن أن هـجــرة
ّ
اليد العاملة غير منظمة .لــذا ،تقترح
تفعيل سياسة الهجرة وتفعيل نظام
ل ـت ـت ـبــع املـ ـه ــاج ــري ــن ونـ ـس ــج ع ــاق ــات
م ـت ـي ـنــة م ـع ـه ــم ع ـب ــر ت ـن ـظ ـيــم رحـ ــات
تعريفية إلــى لـبـنــان ،واالسـتـثـمــار في
ال ـه ـج ــرة وت ـن ـظ ـي ـم ـهــا ل ـت ـل ـبــي أسـ ــواق
ال ـع ـمــل ال ـخــارج ـيــة ع ـبــر ت ــدري ــب الـيــد
ال ـعــام ـلــة امل ـح ـل ـيــة ل ــدخ ــول االق ـت ـصــاد
العاملي وإدارة الـعــرض والطلب على
الـيــد الـعــامـلــة ،وتخصيص تحويالت
امل ـهــاجــريــن ف ــي اس ـت ـث ـمــارات التنمية
املناطقية واالستثمارات املنتجة.
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تقرير

ادعاء إسرائيلي ـ ـ أميركي ضد  11مصرفًا لبنانيًا:

متآمرون مع حزب الله!
بعد إصدار الكونغرس األميركي قانون تجفيف منابع
تمويل حزب الله ،تقدم  26إسرائيليًا بدعوى ضد  11مصرفًا
لبنانيًا ،مطالبين بتعويضات عن خسائر لحقت بهم في حرب
تموز  !2006تزامنت هذه الدعوى مع أخرى ّ
تقدم بها نحو
ُ
 252أسرة أميركية ،ق ِتل أحد أفرادها أو جرح خالل مشاركته
كجندي في قوات االحتالل األميركي للعراق ( 2003ـ ـ
 ،)2011مطالبة المصارف الـ  11نفسها بدفع تعويضات
مالية عن الخسارة التي لحقت بهاُ ،متهمة المصارف بـ«التآمر
مع حزب الله» .هذه المصارف التي ت ّ
عد من أكثر المؤسسات
ً
المالية في العالم امتثاال لقرارات العقوبات األميركية
وللقوانين الصادرة في واشنطن!
محمد وهبة
ّ
تقدم  26إسرائيليًا بدعوى أمام القضاء
األمـ ـي ــرك ــي ،ض ــد  11م ـصــرفــا لـبـنــانـيــا
(سوسيتيه جنرال ،فرنسبنك ،الشرق
األوس ـ ــط وأف ــري ـق ـي ــا ،ب ـل ــوم ،بـيـبـلــوس،
ع ــوده ،بـنــك ب ـيــروت ،لـبـنــان والخليج،
اللبناني ـ ـ الفرنسي ،بـيــروت والبالد
ال ـع ــرب ـي ــة وجـ ـ ّـمـ ــال ت ــرس ــت) مـطــالـبــن
بتعويضات مالية منها ،جـ ّـراء أضرار
ج ـســديــة ون ـف ـس ـيــة وعــاط ـف ـيــة ومــالـيــة
ل ـح ـق ــت ب ـه ــم وب ـم ـم ـت ـل ـكــات ـهــم نـتـيـجــة
ص ــواري ــخ امل ـق ــاوم ــة ال ـت ــي سـقـطــت في
شمال فلسطني املحتلة ،إبان التصدي
لعدوان تموز ـ ـ آب  .2006الدعوى التي
أقيمت في الثاني من الشهر الجاري،
سبقتها دعوى مماثلة في اليوم األول
من العام الجديدّ ،
تقدمت بها نحو 252
ّ
ُأســرة أميركية تمثل جنودًا أميركيني
ق ـت ـلــوا أو أص ـي ـبــوا أث ـن ــاء مـشــاركـتـهــم
في القتال في صفوف قــوات االحتالل
ف ــي ال ـع ــراق ب ــن ع ـ َ
ـام ــي  2003و،2011
بدعوى لتحصيل بــدل «عطل وضــرر»
من املصارف اللبنانية الـ  11املذكورة.
وتـتـهــم ه ــذه األس ــر امل ـص ــارف بتقديم
الــدعــم املــالــي واملـصــرفــي وال ـتــآمــر ،عن
وعي ،مع حزب الله!
دعــوى اإلسرائيليني تـقـ ّـدم بها مكتب
«بركمان» ،أمام محكمة في نيويورك،
ح ـي ــث ت ـ ـق ـ ّـدم ث ــاث ــة م ـك ــات ــب م ـحــامــاة
(OSEN LLC، Associate PA & Turner
 )،Motley Rice LLCبـ ــدع ــوى أس ــر
ال ـج ـن ــود األم ـي ــرك ـي ــن .وأح ـ ــد امل ـكــاتــب
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة س ـ ـبـ ــق أن خ ـ ـسـ ــر ال ـ ــدع ـ ــوى
ب ــوجــه ال ـب ـنــك ال ـعــربــي بـتـهـمــة تـمــويــل
اإلرهاب أيضًا ،وهو مكتب متخصص
بــال ـجــرائــم املــال ـيــة املـتـصـلــة بعمليات
اإلرهاب وتبييض األموال.
بـحـســب م ـص ــدر م ـصــرفــي ،الــدعــويــان
(إحداهما تبدو منسوخة عن األخرى)
مبنيتان على افتراءات بهدف االبتزاز
امل ـ ـ ـ ــادي ،ف ـه ـم ــا ت ـ ـحـ ــاوالن الـ ــربـ ــط بــن
امل ـ ـصـ ــارف ال ـل ـب ـنــان ـيــة وع ــاق ـت ـه ــا مــع
م ـص ــارف امل ــراس ـل ــة ف ــي أم ـي ــرك ــا ،وبــن
امل ـ ـعـ ــارك ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـت ــي دارت فــي
الـ ـع ــراق ع ـلــى ي ــد االحـ ـت ــال األم ـيــركــي

ه ـن ــاك والـ ـت ــي ّأدت إلـ ــى م ـق ـتــل وج ــرح
جنود أميركيني في تفجيرات ومعارك
وأع ـ ـمـ ــال ق ـن ــص وسـ ــواهـ ــا ف ــي ال ـف ـتــرة
الواقعة بني  2003و ،2011وبني وجود
ح ــزب ال ـلــه وال ــوج ــود اإلي ــران ــي هـنــاك.
وبـ ـحـ ـس ــب ن ـ ـصـ ــوص الـ ــدعـ ــويـ ــن ف ــإن
«املــدعــى عليهم (امل ـصــارف اللبنانية)
كــانــوا على علم بــدورهــم الـحـيــوي في
م ـســاعــدة ح ــزب ال ـل ــه ف ــي أع ـمــالــه غير
امل ـ ـشـ ــروعـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـض ـم ــن تـبـيـيــض
األم ــوال والـتـهــريــب عـبــر ال ـح ــدود .كما
كانوا على علم بأن مساعدتهم للحزب
ت ـ ــؤدي دورًا أس ــاسـ ـي ــا فـ ــي ن ـشــاطــات
عنفية تـهـ ّـدد األرواح و(فــي نشاطات)
اإلرهاب الدولي».
واسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــدت مـ ـك ــات ــب املـ ـ ـح ـ ــام ـ ــاة إل ــى

االدعاءان مشابهان
للقضية الخاسرة التي
أقيمت على البنك
العربي

م ـص ــدري ــن رئ ـي ـس ــن :وزارة ال ـخ ــزان ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـت ــي ح ـ ـ ـ ّـددت ال ـن ـشــاطــات
امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة لـ ـ ـح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه،
واملـ ـعـ ـل ــوم ــات املـ ـت ــداول ــة إع ــام ـي ــا عــن
م ـشــروع ”كــاس ـنــدار“ املـتـعـلــق بنتائج
التحقيقات التي تزعم إدارة مكافحة
امل ـ ـخـ ــدرات ف ــي أم ـي ــرك ــا أن ـه ــا أجــرت ـهــا
ب ـش ــأن ن ـشــاطــات ح ــزب ال ـل ــه الــدول ـيــة.
ويـ ـمـ ـك ــن اعـ ـتـ ـب ــار نـ ـ ّـصـ ــي االدع ـ ــاء ي ـ ــن
كتلخيص لغالبية ق ــرارات العقوبات
الـ ـ ـت ـ ــي أص ـ ــدرت ـ ـه ـ ــا وزارة ال ـ ـخـ ــزانـ ــة
األم ـيــرك ـيــة طـ ــوال ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة،
ب ـح ــق أشـ ـخ ــاص وم ــؤسـ ـس ــات زع ـمــت
أنهم يساهمون في تمويل حزب الله.
وت ـش ـي ــر الـ ــدعـ ــويـ ــان إل ـ ــى أن امل ـح ــاكــم
املدنية في الواليات املتحدة األميركية

المصارف ستطعن باختصاص المحكمة في قبول االدعاء (مروان طحطح)

هـ ـ ــي صـ ــاح ـ ـبـ ــة االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاص ،كـ ــون
ال ـض ـح ــاي ــا وق ـ ـعـ ــوا ب ـس ـب ــب ن ـشــاط ــات
م ـت ـص ـلــة ب ـ ــاإلره ـ ــاب ال ـ ــدول ـ ــي ،وكـ ــون
امل ــدع ــى عـلـيـهــم يـسـتـعـمـلــون مـصــارف
املراسلة األميركية واملؤسسات املالية
األميركية على مــدى زمني طويل ،في
ّ
متكرر وتسهيل
خدمة حزب الله بشكل
تحويل األمــوال عبر الواليات املتحدة
األميركية النتفاع الحزب.
ي ـط ـلــب املـ ــدعـ ــون أن ت ــواف ــق املـحـكـمــة
األمـيــركـيــة عـلــى طلبها بـمـحــاكـمــة 11
مصرفًا لبنانيًا ومن يظهره التحقيق
بتهمة التآمر ،على أن ّ
تحدد املحكمة
العطل والضرر.
إزاء ه ــذا ال ـت ـطــور ،عـقــد مـجـلــس إدارة
ج ـم ـع ـي ــة امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف اجـ ـتـ ـم ــاع ــا أم ــس
ملناقشة مــا حـصــل .وبـحـســب مـصــادر
املجتمعني ،فقد كان هناك توافق على
أن ال ــدع ــوي ــن ال ت ـه ــدف ــان سـ ــوى إل ــى
االبـتــزاز املــالــي ،وهــذا األمــر واضــح من
اس ــم مـكـتــب امل ـح ــام ــاة ( )OSENال ــذي
كــان قد رفــع دعــوى ضـ ّـد البنك العربي
بتهمة تمويل اإلرهــاب وخسرها بعد
 12عــامــا ،رغــم أن إدارة البنك أظهرت
خــوفــا وعـقــدت صفقة مــع املــدعــن قبل
صـ ــدور ال ـح ـكــم ال ـن ـهــائــي ،ت ـنــص على
أن يخصص البنك العربي مبلغًا من
امل ــال ضـمــن ح ـ ّـد أدن ــى يــدفــع مـبــاشــرة،
وح ـ ّـد أقـصــى ال يــدفــع إال بـعــد خـســارة
الدعوى .والدعويان ،بحسب املصادر،
مــرفــوعـتــان على األس ــس نفسها التي
ُ
اعت ِم َدت بوجه البنك العربي ،وإن كان
هـنــاك اخ ـتــاف يتعلق بـكــون الــدعــوى
املــرفــوعــة على البنك الـعــربــي جزائية،
فيما الدعويان ضد املصارف اللبنانية
مدنية.
ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ت ـ ـ ـطـ ـ ـ ّـرق أيـ ـ ـض ـ ــا إلـ ـ ـ ــى س ـبــل
امل ــواج ـه ــة ال ـت ــي س ـت ـكــون ع ـبــر خـطــن:
أن تقوم الجمعية باملراجعات العامة
من خــال ّ
تحرك جماعي للطعن بحق
املحكمة في قبول الدعويني ،انسجامًا
مع ما حصل قبل نحو  10سنني حني
رفـضــت املحكمة قـبــول دع ــوى مماثلة
بحق مصارف لبنانية وصدر حكمها
ّ
خــال بضعة أسابيع .والخط الثاني،
هو أن يقوم كل مصرف ،وبشكل منفرد
بتعيني محام ليدافع عنه أمام املحكمة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي حـ ــال ق ـب ـلــت ال ــدع ــوى.
وال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع امل ـ ـن ـ ـفـ ــرد س ـب ـب ــه أن ه ـن ــاك
ادع ـ ـ ـ ــاءات مـخـتـلـفــة ع ـل ــى ك ــل م ـصــرف
ّ
وبـشـكــل جـمــاعــي أي ـض ــا ،م ــا يـحــتــم أن
ي ـقــوم كــل م ـصــرف بــالــدفــاع عــن نفسه
تبعًا ملعطيات الدعوى التفصيلية.
ورغـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــع االبـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزازي املـ ــالـ ــي
لـلـقـضـيـتــن ،ف ـمــن ال ـص ـعــب فـصـلـهـمــا
ع ــن س ـيــاق ال ـض ـغــوط األم ـيــرك ـيــة على
لبنان ،بهدف تأليب الــرأي العام على
حـ ــزب الـ ـل ــه ،وتـحـمـيـلــه م ـســؤول ـيــة أي
ض ـ ــرر ي ـص ـي ــب االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـل ـب ـنــانــي
بشكل عام ،والقطاع املصرفي خاصة،
رغــم أن هــذا األخـيــر «شــديــد االمتثال»
ل ـ ـقـ ــرارات ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة على
أفـ ـ ـ ــراد وم ــؤسـ ـس ــات ت ــزع ــم واش ـن ـط ــن
أن ـ ـهـ ــم يـ ـم ــول ــون حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه .كـ ـم ــا أن
بعض املـصــارف تبالغ فــي تطبيق ما
يطلبه األميركيون منها ،سواء في ما
يـخــص ال ـع ـقــوبــات عـلــى ح ــزب ال ـلــه أو
عـلــى س ــوري ــا ،فـتـتـخــذ إجـ ـ ــراءات بحق
أشـخــاص غير مشمولني بالعقوبات،
ملجرد وجود صلة قرابة عائلية بأفراد
لوائح العقوبات،
وردت أسماؤهم على
َ
أو تمتنع عن تسليم املعاقبني األموال
املـ ــوجـ ــودة ف ــي ح ـســابــات ـهــم امل ـج ـ ّـم ــدة.
وتحمل الدعويان (أول ما يلفت النظر
ف ـي ـه ـم ــا هـ ــو ال ـت ـن ـس ـي ــق بـ ــن ج ـه ـتــن،
أم ـيــرك ـيــة وإســرائ ـي ـل ـيــة ،ف ــي الـتــوقـيــت
والـشـكــل وامل ـض ـمــون ،لــربــط امل ـصــارف
اللبنانية بـحــزب الـلــه) مخاطر كبيرة
في حال قبولهما والفوز بهما ،كونهما
ستشكالن سابقة ُيبنى عليهما الحقًا
البتزاز القطاع املصرفي اللبناني من
قبل األميركيني واإلسرائيليني.

