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متفرقات

الضعفاء؟

ت�م��ام��ا ،رأى ال�ب�ع��ض ان ال�ف��رص��ة سانحة
ال� �ي ��وم ل �ت ��رك ه� ��ذه ال �ح �ك��وم��ة ت �خ �س��ر ف��ي
ّ
مواجهتها م��ع اكثر م��ن  250ال��ف موظفة
ّ
وم ��وظ ��ف ف ��ي ادارات ال ��دول ��ة وأس�لاك �ه��ا
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال �ع �س �ك��ري��ة واالم �ن �ي ��ة ،وف��ي
ال� ��وق� ��ت ن� �ف� �س ��ه ،ت� � ��رك ب� �ن ��د زي � � � ��ادة اج� ��ور
ال �ع��ام�ل�ات وال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ال �ق �ط��اع ال �ع��ام
ّ
م �ع��ل �ق��ًا ال� ��ى اج� ��ل غ �ي��ر م � �ح ��دود ،ب��ذري �ع��ة
«االزم� � � ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة» وت �ع �ط �ي��ل م�ج�ل��س
النواب .بمعنى ما ،احتاجت الحكومة الى
«ات�ف��اق تاريخي» ج��دي��د ،فيما خصومها
ال ي �ش �ع��رون ب��ال �ح��اج��ة ن�ف�س�ه��ا ط��امل��ا أن
باستطاعتهم تحقيق النتيجة املتوخاة
م��ن دون االض �ط��رار ال��ى م�س��اع��دت�ه��ا ،كما
ف�ع�ل��وا ف��ي ال�س��اب��ق ،الط��اح��ة وزي ��ر العمل
ش��رب��ل ن � ّ�ح ��اس ...اي إن «ال� �ح ��وار» امل��دع��و
ال �ي��ه ل��م ي�ك��ن ح � ��وارا اص �ل�ا ،ب �ق��در م��ا ك��ان
ّ
التحركات
وسيلة «م�ع�ت��ادة» المتصاص
ال�ض��اغ�ط��ة ال�ت��ي يمكن ان ت��ؤس��س مل�ي��زان
ق ��وى اج�ت�م��اع�ي��ة «غ �ي��ر م �ض �ب��وط» ،وه��ذه
الوسيلة توافرت فعليا من خالل التفجير
االره��اب��ي ف��ي االش��رف �ي��ة ،واغ�ت�ي��ال رئيس
ف��رع املعلومات وس��ام الحسن ،ومحاولة
اقتحام السرايا الحكومية ومقاطعة ّ
نواب
 14اذار لعمل مجلس النواب املتصل بعمل
ال�ح�ك��وم��ة .ال �ي��وم ت��واج��ه ه�ي�ئ��ة التنسيق
النقابية معضلة حقيقية ،فهي اضطرت
ال ��ى ارج� ��اء ت�ح� ّ�رك��ات�ه��ا ف��ي ال �ش��ارع ألنها
تخشى من االنكشاف كليا على االنقسام
ال �س �ي��اس��ي ال� �ح ��اد ،ب �م��ا ي �ه��دد وح��دت �ه��ا،
ل�ك�ن�ه��ا ف ��ي ال ��وق ��ت ن�ف�س��ه ال ت�س�ت�ط�ي��ع ان
تبقى خ ��ارج دائ ��رة ال�ف�ع��ل ،ف�ق��د تلجأ ال��ى
اس �ل��وب «ال �ض��رب ال �خ �ف �ي��ف» ،اي اس�ل��وب
اب� �ق ��اء ال �ق �ض �ي��ة ح � ّ�ي ��ة ،وه � ��ذا االس� �ل ��وب ال
يسمح لها بالحصول على شيء ،او ربما
على اقل بكثير مما
يسمح لها بالحصول ّ
ي��رض��ي الفئات ال�ت��ي تمثلها ،او االخ�ط��ر،
ق ��د ي �س �م��ح ب ��ان ��زالق �ه ��ا ن �ح��و ق� �ب ��ول رب��ط
امل�ك��اس��ب البسيطة ال�ت��ي يمكن تحقيقها
عبر التعديالت على السلسلة باملزيد من
ّ
املضرة باالقتصاد
الضرائب واالج��راءات
ال �ح �ق �ي �ق��ي ،وال� �ف� �ئ ��ات ال �ض �ع �ي �ف��ة واع� �ف ��اء

االنقسام السياسي ال
يتخذ من «االقتصاد»
محورا له اال في سياق
اعالمي مدروس

اص �ح��اب امل �ص��ال��ح «ال��ري �ع �ي��ة» م��ن ّ
تحمل
ّ
حصتهم م��ن ال �ع��بء ...ل��ذل��ك ق��د ي�ك��ون من
مصلحتها االن «املخاطرة» بالخروج من
ال�ط��اب��ع «ال �ف �ئ��وي» لتمثيلها ومطالبها،
وال�س�ع��ي ال��ى م��لء ف ��راغ ك�ب�ي��ر ف��ي تمثيل
مصالح الفئات االجتماعية املتضررة من
النموذج االقتصادي القائم ،فمهما كانت
ال �ن �ت��ائ��ج س�ت�ب�ق��ى اق ��ل ك�ل�ف��ة م��ن ال �ت��راج��ع
او االن� ��زالق ال��ى ق�ب��ول م��زي��د م��ن التدمير
للمجتمع واالقتصاد.
لقد طرحت دراسة ّ
اعدها البنك الدولي في
اواخر عام  2011في اطار برنامج «مايلز»
سؤاال محوريا ّ
يجسد املدخل الى اي حوار
ح�ق�ي�ق��ي :ه��ل ع�ل��ى امل�ج�ت�م��ع ال�ل�ب�ن��ان��ي أن
ّ
يتكيف باستمرار مع التأثيرات الخارجية
على اقتصاده؟ ام يجب تكييف االقتصاد
ال�ل�ب�ن��ان��ي م��ع ح��اج��ات امل�ج�ت�م��ع؟ .بمعنى
اوض ��ح ،ه��ل ع�ل��ى اللبنانيني ان يرتضوا
بتدمير مجتمعهم لخدمة اقتصاد ريعي
اق �ل �ي �م ��ي؟ وه � ��ل ع �ل �ي �ه��م امل �ح ��اف �ظ ��ة ع�ل��ى
اق�ت�ص��اد مستقل ع��ن ال�ش�ع��ب؟ او رب�م��ا ال
يحتاج اليه طاملا ان النشاطات املزدهرة
ف�ي��ه ال ت�ح�ت��اج ال ��ى «ال �ع �م��ال��ة» ،او يمكن
اح �ل��ال «ع �م ��ال��ة واف � � ��دة» م �ح��ل «ال �ع �م��ال��ة
امل� �ه ��اج ��رة»؟ ه ��ذا م ��ا ي��واج �ه��ه ال �ع��ام �ل��ون
وال �ع��ام�لات ف��ي ال��دول��ة وال�ق�ط��اع ال�خ��اص
معا ،فالتهديد الذي يستخدمه «اللوبي»
ال �ح��اك��م ف��ي م��واج �ه��ة ك��ل ح��رك��ة مطلبية

الصراع في سوريا يصيب االقتصاد اللبناني

ينطلق من هذه املفاضلة تحديدا ،اذ بات
معروفا ان استهداف ال��ري��وع ،وتغريمها
بهدف اعادة توزيع الثروة على نحو اكثر
عدالة ،ال يصيبان مصالح ه��ذا «اللوبي»
ف�ح�س��ب ،ب��ل ي�ن�ط��وي��ان ع�ل��ى تغيير فعلي
في بنية االقتصاد نفسه ،اذ إن الخيارات
املعتمدة في العقدين املاضيني قامت على
ت�ش�ج�ي��ع ت��دف��ق االم� � ��وال م ��ن ال� �خ ��ارج ،ما
استوجب في املقابل تشجيع االستهالك
الس�ت�ع�م��ال�ه��ا واع � ��ادة ت��دوي��ره��ا ،ب�م��ا في
ّ
العامة،
ذلك االستهالك املمول من الخزينة
ّ
وه��و ما أسهم في ترتيب مديونية عامة
ب��ات��ت تبلغ فعليًا ن�ح��و  70م�ل�ي��ار دوالر،
ك�م��ا أس�ه��م ف��ي تشجيع ال�ه�ج��رة م��ن اج��ل
امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ه � ��ذا ال � �ن � �م ��وذج ،وااله � ��م
ان� ��ه أس �ه ��م ف ��ي اض� �ع ��اف ال� ��دول� ��ة ،وج �ع��ل
االستيالء عليها ومحاصصتها ام �رًا في
غاية البساطة والسهولة.
ب �ح �س��ب دراس� � ��ة ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي ن�ف�س�ه��ا،
بلغت التدفقات الخارجية التراكمية نحو
 147مليار دوالر بني عامي 1993و،2010
وم� ّ�ول��ت ه ��ذه ال �ت��دف �ق��ات ع �ج��زا ك�ب�ي��را في
ت �ج ��ارة ال �س �ل��ع ،ي �ق � ّ�در ب�ن�ح��و  121م�ل�ي��ار
دوالر .لفهم دالالت ه��ذه االرق ��ام امل�ج� ّ�ردة،
ّ
لجأت الدراسة املذكورة الى املقارنة بخطة
«مارشال» العمار كل اوروبا الغربية بعد
ال �ح��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،إذ ب�ل�غ��ت قيمة
حزمة املساعدات الشاملة نحو  170مليار
دوالر (ب��أس�ع��ار ع��ام  ،)2005ول��م تتجاوز
ح� ّ�ص��ة امل��ان�ي��ا منها اك�ث��ر م ��ن 10م�ل�ي��ارات
دوالر (بأسعار  ،)2005فهل وض��ع لبنان
اليوم ُيقارن بوضع املانيا في عام 1965؟
طبعًا ال ،فاستعمال التدفقات الخارجية
لتمويل زيادة االستهالكّ ،ادى ،في جملة ما
ّادى اليه ،الى رفع أسعار االصول املحلية
والسلع غير القابلة للتبادل ،وبالتالي رفع
رفع كلفة املعيشة واكالف االنتاج املحلي،
ما أضعف القدرة التنافسية للمؤسسات
املنتجة للسلع والخدمات القابلة للتبادل
(الزراعة والصناعة والخدمات املتطورة)
وهي االكثر توليدًا لفرص العمل .وتعززت
في املقابل االنشطة املنتجة للخدمات غير
القابلة للتبادل (البناء ،التجارة املحلية
والخدمات البسيطة) وهي تعتمد اساسًا
ع �ل��ى ع �م��ال��ة ق�ل�ي�ل��ة ال� �ك� �ف ��اءة ،وت �ل �ج��أ في
الغالب ال��ى تشغيل عمالة واف��دة متدنية
ّ
تتحول
األجر ...هذا ما حصل ،فبدال من ان
هذه التدفقات الى فرصة للتنميةّ ،ادت الى
تعميق ظاهرة االختالل بني موارد الدخل
امل�ح�ل�ي��ة وال �خ��ارج �ي��ة ،وب ��دال م��ن ان تقوم
ال�س�ي��اس��ات امل��ال�ي��ة ب��دوره��ا ف��ي تصحيح
هذا النمط طيلة السنوات املاضية ،صارت
ره �ي �ن��ة الس� �ت� �م ��راره ،ول �ج��أت ال�ح�ك��وم��ات
ال ��ى تحصينه ب�ت��رك�ي��ز ال �ع��بء الضريبي
ع �ل��ى االج � � ��ور وم� �ي ��زان� �ي ��ات االس� � ��ر وت ��رك
ال�ع�م��ل ال �ت��وزي �ع��ي (أي اس�ت�ع�م��ال اإلدارة
لتوزيع املنافع وال��وظ��ائ��ف) يتوسع على
ح�س��اب ن��وع�ي��ة ال�خ��دم��ات واالس�ت�ث�م��ارات
العامة ،وبالتالي ضمور الدولة وتحللها
ملصلحة اط��ر دون مرتبتها وم�ت�ع��ارض��ة
م ��ع وج � ��وده � ��ا .وت �ك �ف��ي االش� � � ��ارة إل � ��ى ان
مجموع االي��رادات العامة بني عامي 1993
و 2010ب �ل��غ ن �ح��و  180ال ��ف م �ل �ي��ار ل �ي��رة،
وهو رقم ي��وازي قيمة كل االنفاق الجاري
واالس�ت�ث�م��اري للدولة ف��ي الفترة نفسها،
ما عدا خدمة الدين العام ،التي بلغت نحو
 100أل��ف مليار ل�ي��رة ،وه��و مبلغ يساوي
تقريبا قيمة الدين العام قبل شطب اعادة
تقويم موجودات مصرف لبنان من الذهب
دفتريا .هذا يعني ببساطة ان اللبنانيني
دف� �ع ��وا م ��ن ج �ي��وب �ه��م ق �ي �م��ة ك ��ل االن� �ف ��اق
العام ،ول��م تكن هناك وظيفة للدين العام
اال خدمة خ�ي��ارات سياسية يدفع كلفتها
االن كل العاملني والعامالت في القطاعني
ال�ع��ام وال �خ��اص ،وامل�ه��اج��ري��ن والعاطلني
م��ن ال�ع�م��ل وال�ع��ام�ل�ين ع�ل��ى ح�س��اب�ه��م في
ّ
النشاطات الهامشية وغير املنظمة.
ي�ح�ت��اج ال �ح ��وار ليستقيم ال ��ى م��ن يمثل
ه� � � � � ��ؤالء ...ف� �ه ��ل ت � �ب� ��ادر ه �ي �ئ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق
النقابية ال��ى م��لء ال �ف��راغ؟ ال �ج��واب يبدو
صعبًا حتى اآلن.

رأى مصرف «سيتي غروب» أن األوضاع األمنية واملخاطر املتصلة
بالصراع املسلح في سوريا تبقى أمرًا أساسيًا وتحديًا رئيسيًا
لالقتصاد اللبناني .وأشار املصرف إلى أن تباطؤ ّ
نمو الودائع
املصرفية في األشهر األخيرة إلى ما معدله  %7.6في نهاية آب
 2012مقارنة مع  %10في الفترة نفسها من السنة املاضية ،وما
معدله  %18في عام  .2010وفي رأي املصرف أن سبب هذا التباطؤ
هو الوضع السياسي واملخاطر التي ترافقه .ويالحظ أن ودائع غير
املقيمني نمت بنسبة  %11في نهاية آب  ،2012أي ضعف ّ
نمو
ودائع املقيمني .رغم ذلك لم تظهر مؤشرات خطيرة في القطاع،
وبقيت معدالت دولرة الودائع عند مستواها السابق.

يوروبوندز بقيمة ملياري دوالر
أعلنت وزارة املال أن «بيبلوس بنك» و«بلوم بنك» و«كريدي سويس
بنك» ستقوم بإدارة إصدار لسندات يوروبوندز بقيمة ملياري
دوالر .هذا اإلصدار الجديد سيعيد تمويل إصدار سابق بقيمة 875
مليون دوالر كان أجله يستحق في آذار  2013بفائدة ،%9.125
وإصدار سابق آخر بقيمة  650مليون دوالر وكان أجله يستحق
في حزيران  2013بفائدة .%8.25
ومن املعروف أن الدين العام اإلجمالي في لبنان بلغ  55.7مليار
دوالر في نهاية آب  2012بزيادة نسبتها  %3.8عن نهاية .2011
وقد بلغ الدين بالليرة اللبنانية ما يعادل  32.6مليار دوالر
بانخفاض نسبته  %0.4مقارنة مع نهاية كانون األول  ،2011فيما
ّ
سجل الدين العام بالعمالت األجنبية ما يوازي  23.1مليار دوالر
بزيادة نسبتها  %10.4عن نهاية كانون األول .2011

 %12تراجع الصادرات الصناعية في  8أشهر
تراجعت الصادرات الصناعية خالل األشهر الثمانية األولى من
السنة الجارية بنسبة  .%12وبحسب إحصاءات وزارة الصناعة،
فإن قيمة الصادرات الصناعية خالل الفترة املذكورة بلغت 1.9
مليار دوالر ،وفي شهر آب وحده بلغت قيمة الصادرات 204.7
مليون دوالر.

فنادق بيروت في أسوأ أداء
خالل شهر أيلولّ ،
سجل تقرير «س .ت .ر .غلوبال» حول أداء
الفنادق في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ،أن فنادق بيروت
أداء بني الفنادق في كل دول املنطقة ،محذرًا من تفاقم
شهدت أسوأ ّ
ّ
التحديات في ظل األحداث واالضطرابات األخيرة .وأظهر التقرير
ّأن النتائج كانت متذبذبة بني مطلع السنة الجارية وأيلول .ففيما
سجلت فنادق بيروت ً
أداء جيدًا خالل األشهر الخمسة األولى
من السنة الجارية ،تراجع مستواها في األشهر األربعة التالية.
وتراجعت نسبة إشغال فنادق بيروت خالل شهر أيلول بنسبة
 ،%40.1فيما تراجعت اإليرادات اليومية عن كل غرفة متوافرة
بنسبة  %56.6لتبلغ  71.1دوالرًا ،وانخفض معدل التعرفة اليومية
إلى  166.36دوالرًا.
ّ
ّ
ّ
وأشار التقرير إلى أن السعودية حققت أعلى نسبة نمو في منطقة
ّ
مسجلة  ،%20.6وبلغت نسبة اإلشغال لديها
الشرق األوسط
 %50.8وتلتها جنوب أفريقيا التي سجلت .%64.2

مركز التحكم باأللياف الضوئية
افتتح وزير االتصاالت نقوال صحناوي،
في سنترال النهر ،مركز التحكم في
األلياف الضوئية ،مشيرًا إلى أن املركز
يحقق للبنان قفزة استثنائية على
مستوى قطاع االتصاالت .ولفت إلى أن
الحلقات الـ 13التي يتألف منها املشروع
ستنجز في نيسان  2013حيث ستربط
كل السنتراالت بشبكة ألياف ضوئية
كاملة ومتكاملة .وأوضح أن شبكة
األلياف الضوئية تتيح سرعات كبيرة جدًا ،مشددًا على أن هذا
عبر
املشروع يرمي إلى ربط حوالى  300سنترال بعضها ببعض
ً
شبكة حديثة من األلياف الضوئية ،ويتحكم فيها من املركز ،فضال
عن أنه يتيح أيضًا للشركات ذات االستخدام الكثيف ،كشركتي
الخلوي واملؤسسات االستشفائية والتربوية وغيرها ،ربط نفسها
بهذه الشبكة لتتمتع بسرعة كبيرة جدًا ،وهو يقدم شبكة أسرع من
خدمة  DSLبـ 10أضعاف إلى  20ضعفًا.

