
������ر نواب 
ّ
ع��ن��ده��ا ت���دخ���ل ك��ن��ع��ان وذك

نفسها  امل������ال  وزارة  ب�����أن  امل��س��ت��ق��ب��ل 
أق��ّرت بوجود خلل تقني، ف��إذا بأحد 
بني  »التوافق  يطلب  املستقبل  ن��واب 
أعضاء اللجنة على أال تشمل مهمات 
اللجنة الفرعية املادة 142 من النظام 
أن  فكان  للقانون(.  )خالفًا  الداخلي« 
ُحسم النقاش بأن تعمل اللجنة وفق 
النظام الداخلي ملجلس النواب، على 
األسبوع  اجتماعاتها  أول��ى  تبدأ  أن 

املقبل. 
املوازنة انتهت 

وأش������ار ك��ن��ع��ان إل����ى أن امل����وازن����ة قد 
ش��ارف��ت على االن��ت��ه��اء، بحيث ُيعمل 
أن  العالقة، على  البنود  على تسوية 
ت��رف��ع ال��ل��ج��ن��ة ت��ق��ري��ره��ا إل���ى رئاسة 
ن���ه���اي���ة العام  ق���ب���ل  ال����ن����واب  م��ج��ل��س 
الحالي، ولفت إلى أنه في هذا اإلطار 
ال ب��د م��ن إي��ج��اد ح��ل ن��ه��ائ��ي ملسألة 
ال��ح��س��اب��ات، ل��ك��ي ي��س��ت��ط��ي��ع مجلس 
إق�������رار م�����وازن�����ة ع�����ام 2010،  ال�����ن�����واب 
أن تكون  ال����واج����ب وامل���ف���ت���رض  وم����ن 
»ألننا  وجاهزة،  حاضرة  الحسابات 
أمامنا  وي���ب���ق���ى  ش������يء  ك����ل  أن���ج���زن���ا 

اقتصاد

ًا جريحًا؟
ّ
ل لبنان نمرًا آسيوي

ّ
هل يتحو

دراسة

حساب املهمة وقطع الحساب. وكما 
ف��ه��م��ن��ا م����ن وزي��������رة امل��������ال، ف������إن هذا 
املوضوع ال يزال قيد املراسلة في ما 

بني ديوان املحاسبة والوزارة«. 
وأق������������ّرت ال���ل���ج���ن���ة أم�������س ع���������ددًا من 
ناقشت  ف����ي����م����ا  امل����������وازن����������ة،  ب������ن������ود 
البحرية  ب��األم��الك  املتعلقة  ال��ب��ن��ود 
وال��غ��رام��ات وال��رس��وم التي يفترض 
على  ال������ح������ك������وم������ة  ت�����ف�����رض�����ه�����ا  أن 
الجلسة  ف��ي  ��ق��ّر 

ُ
ت أن  املخالفني، على 

املقبلة للجنة بعد إجراء التعديالت 
اللجنة  الالزمة عليها، كذلك تنتظر 
اللبناني  ال��ج��ي��ش  ق���ي���ادة  ت��وض��ي��ح 
مستشفى عسكري،  بإنشاء  املتعلق 
األسبوع  ف����ي  ال��ل��ج��ن��ة  وس���ت���ن���اق���ش 
باملساهمات  املتعلقة  البنود  املقبل 
وال��ت��ح��وي��الت إل���ى ه��ي��ئ��ات املجتمع 
امل��دن��ي أو إل��ى م��ؤس��س��ات حكومية. 
املتعلقة  بالبنود  م��ا يتعلق  ف��ي  أم��ا 
بمساهمة الدولة في تمويل برنامج 
اإلنمائي UNDP، فقد  املتحدة  األمم 
أش����ار ك��ن��ع��ان إل���ى أن ه���ذا ال��ب��ن��د قد 
���رف���ع توصية 

ُ
ب���ت���وّس���ع، وس���ت ُب���ح���ث 

بأن  العامة  واإلدارات  ال����وزارات  إل��ى 
امل��ق��ب��ل��ة زيادة  م���وازن���ات���ه���ا  ت��ض��ّم��ن 
ع���دد امل��وظ��ف��ني ف��ي امل����الك وتقليص 
االع���ت���م���اد ع��ل��ى ال��ت��ع��اق��د م���ن خارج 
امل�������الك ع���ب���ر ط������رق م����ت����ع����ددة، منها 
لن  ال��ل��ج��ن��ة  أن  إل�����ى  الف���ت���ًا   ،UNDP
م���وازن���ة مستقبلية  أي  ع��ل��ى  ت��واف��ق 
ت��ت��ض��م��ن ص�����رف أم��������وال ع���ل���ى عدد 
ك��ب��ي��ر م���ن امل��ت��ع��اق��دي��ن. وأش������ار إلى 
أن ع��دم ط��رح ه��ذا امل��ل��ف ف��ي موازنة 
عام 2010 يعود أساسًا إلى أن هذه 
، الفتًا إل��ى أن 

ً
امل��وازن��ة صرفت أص��ال

اللوم يقع في هذا امللف أساسًا على 
على  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي  ال���ع���ام���ة  اإلدارات 
 من 

ً
ب��دال التعاقد  الشواغر عبر  م��لء 

مجلس  عبر  للتوظيف  امل��ج��ال  فتح 
الخدمة املدنية. 

المادة 142 من نظام 
مجلس النواب: يحّق 
لّلجان أن تعّين لجنة 

فرعية من أعضائها 
الستقصاء الحقائق 

دان ألزمة مفاجئة  
ّ

ف السوق املالّية واالعتماد على الخارج يمه
ّ
تخل

13

باختصار

◄ كهرباء لبنان: صيانة األعطال مستمّرة 

تعمل  الفنية  ال��ف��رق  أن  إل��ى  فيه  تشير  لبنان  كهرباء  أص��درت��ه مؤسسة  ب��ي��ان 
بوتيرة متواصلة على صيانة األعطال التي سببتها العاصفة، فقد نجمت هذه 
التوتر املتوسط واملنخفض على جميع األراضي  األعطال عن ضرب شبكتي 
الفني بنسبة 65%، اضطر  الجهاز  أن نقصًا في  إلى  تلفت  أنها  إال  اللبنانية، 
)بيروت،  الكبرى  بيروت  منطقة  ففي  ب��ذل جهود مضاعفة،  إل��ى  الفنية  الفرق 
أنطلياس والشياح(، »كانت الفرق الفنية قد أصلحت أكثر من 400 عطل، علمًا 

 من أصل 220 ملحوظني في املالك«. 
ً
بأن هذه الفرق تتألف من 67 عامال

األعمدة بفعل  أعطال يتطلب تصليحها وقتًا، منها تضرر  إلى  البيان  وأش��ار 
سقوط األشجار واللوحات اإلعالنية عليها، فيما أصلحت جميع خطوط التوتر 
150 ك.ف. كما أعيدت خطوط التوتر 66 ك.ف جميعها إلى الخدمة باستثناء 
بعض الخطوط في منطقة البقاع التي يعوق تراكم الثلوج عملية إصالحها، وال 
ت��زال األعمال جارية إلع��ادة ربط محطة بدنايل بالشبكة، واستعيد استجرار 

الطاقة الكهربائية من سوريا ومصر تدريجًا. 

◄ تعويض املزارعني والصّيادين بسرعة 

دعوة وّجهها رئيس جمعية املزارعني اللبنانيني أنطوان الحوّيك، ورئيس تجمع 
الحويك من  أم��س. فطلب  بيانني  ف��ي  ال��دي��ن،  اللبنانيني، هاني صفي  امل��زارع��ني 
الحكومة »اتخاذ قرار بتكليف الهيئة العليا لإلغاثة، الطلب إلى الجيش اللبناني 
وبالصيادين  ب��امل��زارع��ني  لحقت  التي  األخ��ي��رة  العاصفة  أض���رار  على  الكشف 

الجمهورية  رئيس  على  متمنيًا  ممكن«،  وق��ت  بأسرع  تعويضهم  إل��ى  ليصار 
الوزراء  أع��م��ال جلسة مجلس  التعويضات م��ن خ��ارج ج��دول  »ط��رح م��وض��وع 
ب���ري، »ت��ح��وي��ل اقتراح  ال��ن��واب نبيه  ملناقشته وإق�����راره«، وع��ل��ى رئ��ي��س مجلس 
قانون إنشاء املؤسسة العامة للضمان الزراعي من الكوارث إلى اللجان النيابية 
املشتركة، ثم إلى الهيئة العامة إلق��راره، وتأسيسه«. أما صفي الدين، فأوضح 
لعت في 

ُ
خالل جولة تفقدية في منطقة صور بعد العاصفة، أن أشجار املوز اقت

عائلة  أكثر من 1500  أن  إلى  ، مشيرًا 
ً
الواقعة جنوبًا وشماال البساتني  معظم 

تعتاش من هذا القطاع في املنطقة. 

◄ توسيع التعاون التجاري املشترك 

ال��ت��ج��ارة والصناعة والزراعة  ل��غ��رف  ال��ع��ام  إل��ي��ه رئ��ي��س االت��ح��اد  تفاهم ت��وص��ل 
للبالد العربية، الوزير عدنان القصار، خالل اجتماعات الدورة الثانية للمنتدى 
����� الياباني التي عقدت في تونس. فقد أشار القصار في تصريح بعد  العربي 
ترؤسه الجانب العربي في املنتدى، إلى أن دورة املنتدى الثانية عّمقت العالقات 
العربية واليابان، والحظ اهتمامًا كبيرًا من  ال��دول  التجارية واالستثمارية بني 
وثائق  توقيع  إل��ى  مشيرًا  العربية،  املنطقة  في  لالستثمار  اليابانية  الشركات 
واالستثماري  التجاري  التعاون  لتعزيز  والياباني،  العربي  الجانبني  بني  ع��ّدة 
املشترك، كان أبرزها مذكرة التفاهم بني اتحاد الغرف العربية واملركز الياباني 
للشرق األوسط التي ركزت على تطوير مجاالت التعاون التجاري واالستثماري 

واالقتصادي بني القطاعات الخاصة في الدول العربية واليابان. 
)األخبار، وطنية(
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حسن شقراني 

ث��الث س��ن��وات تحديدًا،   يعيش لبنان منذ 
الت ن��م��ّو ثابتة ت���دور ح��ول عتبة %8. 

ّ
م��ع��د

لكن هذا النمّو غير مستدام بسبب مجموعة 
من املشاكل البنيوية التي يعانيها النظام: 
العجز في  ال��خ��ارج لتغطية  االع��ت��م��اد على 
امليزان التجاري )االستهالك عبر االستيراد( 
ف السوق املالّية، وعدم تنويع 

ّ
 تخل

ّ
في ظل

السياسات  قواعد االستثمار بسبب غياب 
الحكومّية الرشيدة. 

مالية  ب��أس��واق  ع 
ّ
تتمت ال  التي  البلدان  ففي 

للعجلة  املفاجئ  ف 
ّ
التوق ُيصبح  متطّورة، 

االقتصادية واألزمات املالية نتيجة طبيعّية 
ل��ع��م��ل��ّي��ة ن���م���ّو ن��م��ط��ّي��ة م��ص��ح��وب��ة بتراجع 
ها سمة 

ّ
الت العوائد على الرساميل... إن

ّ
معد

باملواصفات  م��ن��ف��ت��ح  ن���ام  ب��ل��د  ح��ت��م��ّي��ة ألي 
ها روبيرتو بيازا 

ّ
املذكورة، وفقًا لدراسة أعد

ب��ع��ن��وان »ال��ن��م��ّو واألزم����ة، ت��راب��ط حتمّي؟«، 
نشرها أخيرًا صندوق النقد الدولي. 

ه كلما تضاءلت األرباح 
ّ
وهذا األمر يعني أن

 م��س��ي��رة ال��ن��م��ّو ال��ت��ي ق��د ي��ش��ه��ده��ا بلد 
ّ

ف����إن
املالّية،  س��وق��ه  ف 

ّ
تخل ر 

ّ
بمؤش ��دم، 

ّ
م��ت��ق غير 

��ب ح��ق��ن��ة غير 
ّ
 ب���أزم���ة ت��ت��ط��ل

ّ
ل���ن ت��ن��ت��ه��ي إال

الدعم  النظام عبر  ف��ي  ��الت 
ّ

ت��دخ ع��ادّي��ة، أي 
ره املالي في 

ّ
كما حصل مع لبنان خالل تعث

عشّيات مؤتمرات نادي باريس الثالثة. 
ويربط النموذج بني مسار النمّو االقتصادي 
الت نمّو 

ّ
ف���ي ب��ل��د ص��غ��ي��ر وم��ن��ف��ت��ح، ب���م���ع���د

ال��رس��ام��ي��ل واحتمال  ��ق 
ّ
ال��ن��ات��ج عامليًا وت��دف

نشوء أزمة مالّية. 
وال���ل���وح���ة ه���ي ع��ل��ى ه����ذا ال���ن���ح���و: تقترض 
ية )على نحو غير مباشر( من 

ّ
العائالت املحل

املستثمرين األجانب لتمويل عملية مراكمة 
االقتصادّية  العجلة  يدفع  ال��ذي  امل��ال  رأس 
��ف ع���ن س����داد أصل 

ّ
إل���ى األم������ام. ل��ك��ن ال��ت��خ��ل

القروض وفوائدها هو مسألة واردة. 
��ف ع��ن ال���س���داد« أو 

ّ
ه��ن��ا ُي��الح��ظ أن »ال��ت��خ��ل

ال��وق��وف عند ح��اف��ة ه��ذا امل��وق��ف، ح��دث مع 
 

ّ
ل��ب��ن��ان ف���ي ث����الث م��ن��اس��ب��ات ك��ب��رى بالحد

باريس  األم��ر مؤتمرات  األدن���ى، واستدعى 
التي عرض فيها دائنون قروضهم امليّسرة 
 شيء كان مشروطًا 

ّ
وبعض الهبات، لكن كل
بتدابير مثيرة للجدل. 

ع���ل���ى توظيف  ال����ع����وائ����د  ت����ك����ون  ع����م����وم����ًا، 
الرساميل ثابتة نسبيًا، لكن تبدأ بالتراجع 
ما اقترب االقتصاد من »نقطة التحّول«. 

ّ
كل

ول�����دى ال����وص����ول إل����ى ت��ل��ك ال��ن��ق��ط��ة تدخل 
ال��ب��الد ف��ي أزم���ة. منطقيًا، م��ن امل��ف��ت��رض أن 
يتعافى االقتصاد من هذه املرحلة مع مرور 
��ص��ب��ح مشوبة 

ُ
ت  م��س��ي��رت��ه 

ّ
ال���وق���ت، غ��ي��ر أن

ف 
ّ
»التخل حالة  تفرضها  الجديدة  بكوابح 

ع���ن ال����س����داد« وض��ي��ق أع��ظ��م ف���ي معطيات 
ل قصور في السداد  االستدانة )عندما ُيسجَّ
التسليف(،  أك����الف  ت��رت��ف��ع  أو  ال��ث��ق��ة  ��ف��ق��د 

ُ
ت

ي 
ّ
وب��ال��ن��ت��ي��ج��ة ي��ت��راج��ع ن��م��ّو ال��ن��ات��ج املحل
ل االستثمارات. 

ّ
اإلجمالي، ويتراجع معد

وم������ن ب����ني األم����ث����ل����ة األك����ث����ر س���ط���وع���ًا على 
التي  اإلجمالي  ي 

ّ
املحل الناتج  نمّو  ح��االت 

االقتصادي،  للنشاط  مفاجئ  ف 
ّ
توق يليها 

»األزمة اآلسيوّية« )أزمة النمور اآلسيوّية( 
املاضي، وهي  القرن  نهاية تسعينّيات  في 
م��ن أع��م��ق األزم����ات امل��ال��ي��ة خ���الل السنوات 
ال��ذي حدثت  العام  ففي  املاضية.  العشرين 
ف��ي��ه األزم�����ة ش��ه��دت م��ج��م��وع��ة م���ن البلدان 
ي 

ّ
ن��ات��ج��ه��ا املحل ال���ب���ح���ث، ه���ب���وط  ش��م��ل��ه��ا 

ق 
ّ
 تدف

ّ
ف����إن ك��ذل��ك  ل %10. 

ّ
ب��م��ع��د اإلج��م��ال��ي 

الرساميل من الخارج، التي كانت قد مّولت 
ال��ع��ج��وزات ف��ي امل���وازي���ن ال��ج��اري��ة ف��ي تلك 
��ف��ت. أّم����ا ف��ي س��ن��وات م��ا بعد 

ّ
ال��ب��ل��دان، ت��وق

األزم������ة، ف��ق��د ع��اش��ت ت��ل��ك ال���ب���ل���دان تراجعًا 
ل سنوي بلغ %8 

ّ
ثابتًا ف��ي النمّو م��ن م��ع��د

ل 
ّ

إلى 5%، وكان هناك أيضًا انهيار في معد
االستثمارات. 

هنا يمكن ذك��ر تجربة لبنان مباشرة بعد 
األزم��ة املالية التي ظهرت مالمحها األولى 
في صيف ع��ام 2007، أي إث��ر حقنة مؤتمر 
»باريس 3«، وانفجرت كليًا في خريف العام 
الوطني خالل  التالي. فقد جذب االقتصاد 
 م��ن ال��خ��ارج على نحو 

ً
تلك امل��رح��ل��ة أم����واال

ى إلى مراكمة فوائض في 
ّ
غير مسبوق، أد

��ت على العجوزات 
ّ

امل��دف��وع��ات غ��ط م��وازي��ن 
الخطيرة في التعامل التجاري مع الخارج 
املتمحور حول تغذية االستهالك الداخلي. 
املالية،  ال��س��وق  ��ف 

ّ
ت��خ��ل يستمّر  فيما  ل��ك��ن، 

العام  ال���ق���ط���اع���ني  الق������ت������راض  األس�����اس�����ّي�����ة 
التمويلية  ال���ح���اج���ات   

ّ
ظ����ل ف���ي  وال����خ����اص، 

الكبيرة، ويستمّر االعتماد على الخارج في 
املفرغة للتهجير وتخصيص  الحلقة  إطار 
ل��ل��خ��دم��ات ع��ل��ى ح��س��اب القطاعات  ال���ب���الد 
الخطر  رات 

ّ
ت��زداد مؤش املنتجة األساسّية، 

أزم��ة تستدعي  ى 
ّ
أو حت ف مفاجئ 

ّ
توق من 

ل��ل��ت��م��وي��ل وإعادة  م���ؤت���م���رًا دول���ي���ًا ج���دي���دًا 
ارتفاع  ُيطلقها  ق��د  االس��ت��ح��ق��اق��ات،  هيكلة 

الت الفوائد عامليًا. 
ّ

معد
الخطر بالنسبة إلى لبنان م��زدوج مقارنة 
ب��ال��ت��ج��رب��ة اآلس���ي���وّي���ة امل����ذك����ورة. فبحسب 
ال��ت��خ��ّص��ص��ي��ة، وآخ���ره���ا كان  اآلراء  ج��م��ي��ع 
��ل ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ف��ي لبنان، 

ّ
م��ه م��م��ث

ّ
م��ا ق��د

 هذه املرحلة 
ّ

عد
ُ
»األخبار«، ت إيريك موتو، ل�

أس���اس���ّي���ة ل���ل���ب���الد ل��ت��ح��ق��ي��ق ان���ط���الق���ة طال 
الدين  انتظارها: إعداد استراتيجّية إلدارة 
ال���ع���ام، ت��ط��وي��ر ال��س��وق امل��ال��ي��ة، ال��ت��ن��ّب��ه إلى 
االستثمار  املدفوعات،  ميزان  تطّور  أنماط 
لبنان  يطّبق  ل��م  وإذا  التحتّية...  البنى  ف��ي 
رش��ي��دة مخالفة  م��ال��ّي��ة   ����� اق��ت��ص��ادّي��ة  إدارة 
ت إلى مؤتمرات نادي باريس، 

ّ
لتلك التي أد

 األزمة ستقع ال محالة، وسيكون املثال 
ّ

فإن
اللبناني أسوأ من تجربة بلدان شرق آسيا 

التي تضّج بها األدبّيات االقتصادّية. 
تفسير جديد  إل��ى  البحث  يخلص  عمومًا، 
إلم���ك���ان ح�����دوث األزم�������ات امل���ال���ّي���ة. فبعض 
تلك األزم���ات ق��د ينشأ فقط م��ن ع��دم تطّور 

األسواق املالية في البلد املعنّي. 
ولدى سحب نموذج البحث التقليدي على 
أي اقتصاد صغير منفتح )وهي حال لبنان( 
ي( على 

ّ
����ه م��ا دام ال��ع��ائ��د )ال���ح���د

ّ
��ض��ح أن

ّ
ي��ت

ي هو أعلى من 
ّ
الرأسمال في االقتصاد املحل

النامي  البلد   
ّ

فإن العاملّية،  الفوائد  الت 
ّ

معد
يمكنه االستمرار في االقتراض من الخارج 
االقتصاد،  نمّو  وم��ع  استثماراته.  لتمويل 
لني إلى الصفر، 

ّ
يصل الفارق بني هذين املعد

حالة  في  اإلجمالي  ي 
ّ
املحل الناتج  ويدخل 

هدوء، فيما تضمن الفوائض املتراكمة في 
الحساب الجاري تسديد الدين الذي جرى 

التعاقد عليه مع باقي بلدان العالم. 
 ع��ام��ل ع���دم ب��ل��وغ السوق 

ّ
ف��ي ال���واق���ع، ُي��ع��د

لبنان  ف��ي  ال��ح��ال عليه  ه��ي  امل��ال��ي��ة، مثلما 
والسلطات  ال��خ��اص  ال��ق��ط��اع  يعتمد  ح��ي��ث 
ال���ق���ط���اع املصرفي   س������واء ع���ل���ى 

ّ
ع���ل���ى ح�����د

اقتراضهم، عائقًا  أو  لتمويل استثماراتهم 
ال��ب��ل��د ع��ل��ى االستدانة  ق����درة  خ��ط��ي��رًا أم����ام 

بهدف االستثمار. 
 ال��س��ي��اس��ات امل��ال��ي��ة التي 

ّ
ول��ل��م��ف��ارق��ة، ف����إن

تنجح  الرساميل  ق 
ّ
تدف على  قيودًا  تفرض 

 هذا 
ّ

��ب األزم�������ات امل���ال���ي���ة، غ��ي��ر أن
ّ
ف���ي ت��ج��ن

ال��س��ل��وك ق���د ي��ق��ّي��د ع��م��ل��ّي��ة رف���ع مستويات 
الرفاهّية. 

وفي هذا الصدد يقود النموذج املطروح إلى 
الدين  استدامة  ب��ني  وق��وّي��ة  مباشرة  عالقة 
ال��ب��الد على تحّمل س��داد فوائده  )أي ق��درة 
اقتصادي  ت�������وازن  ح������االت  وب�����ني  وأص����ل����ه( 
ي إلى 

ّ
ت��ف��ت��رض ف���ي ط��ي��ات��ه��ا ف��ق��اع��ات ت�����ؤد

فات املفاجئة. 
ّ
حدوث التوق

الخطر بالنسبة إلى لبنان 
مزدوج مقارنة بالتجربة 

اآلسيوّية 


