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مجتمع وإقتصاد
ِّ
ّ ً
بحث يجب أن تركز الخطة أوال على اإلجراءات التي تزيد إنتاجية االقتصاد اللبناني بشكل مستدام .باإلضافة إلى الخطة اإلصالحية
الضرورية للقطاع العامّ ،
أساسية إلتمام هذا الهدف في المدى الطويل ،وهي :توفير التعليم الرسمي
إجراءات
ثالثة
د
نحد
ّ
واتصاالت حديثة في مختلف
نقل
شبكة
إنشاء
الثانوية.
الصفوف
حتى
ه
أقل
ذي النوعية الجيدة والكلفة المنخفضة،
ً
ّ
أنحاء لبنان .إصالح القطاع العام .تعالج هذه اإلجراءات مباشرة اثنين من األسباب األساسية لتفسير تدني اإلنتاجية في لبنان:
انخفاض مستوى التعليم والمهارات ،وحرمان المناطق اللبنانية خارج المركز

خطة عمل الزدهار لبنان

[]3

رفع إنتاجية االقتصاد بشكل مستدام
توفيق كسبار *
ً
ال ب ــد م ــن اإلش ـ ــارة ب ــداي ــة إل ــى أن ــه إذا
ك ــان ال ـغــرض مــن ه ــذه اإلجـ ـ ــراءات هو
ت ــول ـي ــد ن ـت ـي ـجــة م ـس ـت ــدام ــة ف ــي امل ــدى
الـ ـبـ ـعـ ـي ــد ،ف ـ ـسـ ــوف ت ـ ـكـ ــون لـ ـه ــا أي ـض ــا
مـفــاعـيــل مـلـمــوســة فــي امل ــدى الـ ُّقــريــب،
ع ـ ـلـ ــى األقـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــرق ـ ـبـ ــات
ّ
اإلي ـجــاب ـيــة ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي سـتــولــدهــا
ف ـ ــي م ـ ــا ي ـخ ـت ــص ب ـم ـس ـت ـق ـب ــل ل ـب ـن ــان
اال ُّق ـت ـصــادي وال ـس ـيــاســي ،وم ــن خــال
تدفقات الرساميل واالستثمارات التي
ستنجم عنها .وعلينا أن نأخذ بعني
االعـتـبــار مفاعيل هــذه اإلجـ ــراءات في
املدى القريب ألنها مهمة أيضًا.

ّ
ٌ
رسمي للجميع ذو
تعليم
-1
نوعية جيدة

م ــن ش ـ ــأن ت ــوف ـي ــر ال ـت ـع ـل ـيــم الــرس ـمــي
للجميع بكلفة متدنية ونوعية جيدة،
عـ ـل ــى األق ـ ـ ــل حـ ـت ــى نـ ـه ــاي ــة ال ـص ـف ــوف
ال ـث ــان ــوي ــة ،أن ي ـط ـلــق م ـس ـيــرة تـعــزيــز
مهارات العمل واإلنتاجية االقتصادية
ِّ
ف ــي ل ـب ـنــان .ون ــؤك ــد ه ـنــا ع ـلــى أهـمـيــة
تــأمــن الـنــوعـيــة ال ـج ـيــدة ،وخـصــوصــا

إنشاء سكة حديد
حديثة وسريعة على طول
الطريق الساحلية
ف ــي ال ـل ـغ ــات وال ــري ــاض ـي ــات وال ـع ـل ــوم.
م ــن ال ــرس ــائ ــل امل ـه ـمــة ال ـت ــي يـ ّ
ـوجـهـهــا
هــذا اإلج ــراء أيـضــا أن ّجميع الشباب
اللبنانيني ســوف تتسنى لهم فرصة
متساوية لتحصيل الـحــد األدن ــى من
التعليم الجيد بأقل كلفةً .
بناء عليه،
ليس إج ـ ً
ـراء اقـتـصــاديــا وحـســب ،إنما
أيـ ـض ــا ت ــدب ـي ــر اج ـت ـم ــاع ــي وس ـيــاســي
ي ـح ـمــل رس ــال ــة م ـ ـسـ ــاواة ف ــي ال ـف ــرص
وتضامن بني املواطنني.
لقد أظهرت الدراسات أن معدل املردود
السنوي للتعليم ،سواء على مستوى
الـفــرد أو املجتمع ،هــو ع ــادة أكـثــر من

 ،%10وه ــذا مـ ــردود اسـتـثـمــاري جيد
ً
ج ـدًا! فـضــا عــن ذل ــك ،للتعليم الجيد
ت ــأث ـي ــر إي ـج ــاب ــي ع ـل ــى ع ــوام ــل مـهـمــة
أخ ـ ــرى ،م ـثــل تــرب ـيــة األوالد ف ــي شكل
أفضل ،والحصول على مواطنني أكثر
اطالعًا ،وتحسني التصويت ومنظومة
املساءلة السياسية.
ِّ
يجب أن يركز اإلصــاح التربوي قبل
ك ــل ش ــيء ع ـلــى ت ــدري ــب األس ــات ــذة في
امل ـ ــدارس الــرسـمـيــة وتـصـحـيــح الخلل
الـ ـف ــادح ف ــي تــوزي ـع ـهــم ع ـلــى امل ـ ــدارس
واملناطق .فأساتذة املــدارس الرسمية
التي تحتوي على نصف تالمذة لبنان
تقريبًا ،لم يحصلوا في معظمهم على
ال ـتــدريــب الـكــافــي أو ال يـتـمـتـعــون في
ّ
م ـع ـظــم األحـ ـي ــان ب ــامل ــؤه ــات ال ــازم ــة
ل ـت ـع ـل ـيــم امل ـ ـ ــواد األس ــاسـ ـي ــة كــال ـل ـغــات
والرياضيات والعلوم .أبنية املــدارس
مـتــوافــرة وه ــذا جـ ّـيــد .كما أن الخبراء
ي ـج ـم ـعــون ع ـل ــى أن ت ــوف ـي ــر ال ـت ــدري ــب
املهني وترفيع مؤهالت املعلمني على
امتداد عدد من السنوات ليس اقتراحًا
مـكـلـفــا .ف ــي اإلجـ ـم ــال ،وب ـغ ــض الـنـظــر
عن األخطاء في تقدير كلفة اإلصــاح
ال ـت ــرب ــوي ،ال ي ـب ــدو أن االس ـت ـث ـمــارات
امل ـت ــوج ـب ــة ك ـب ـي ــرة ج ـ ـ ـدًا ،ف ــي ح ــن أن
م ــردوده ــا االق ـت ـص ــادي واالجـتـمــاعــي
سيكون مرتفعًا جدًا .والنقطة هنا هي
أن تـكــالـيــف اإلصـ ــاح املــال ـيــة ضئيلة
نسبيًا ،واملسألة األساسية هي أن على
السلطات اللبنانية أن تولي اهتمامًا
كـبـيـرًا ل ـهــذا اإلصـ ــاح األس ــاس ــي ،وأن
تـبــاشــر ســريـعــا ف ــي تـنـفـيــذه لتحقيق
ن ـه ـضــة ت ــرب ــوي ــة ج ــوه ــري ــة ون ـهــائ ـيــة
عالية املستوى في املــدارس الرسمية.
أم ــا املـ ــدارس الـخــاصــة ال ـتــي هــي دون
املـسـتــوى املـطـلــوب ،فستتبع امل ــدارس
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ف ـ ــي ن ـه ـض ـت ـه ــا ،أي أن ـه ــا
ستضطر إلى رفع معاييرها.

 -2إنشاء شبكة نقل واتصاالت
حديثة في مختلف أنحاء لبنان
أمـ ــا اإلج ـ ـ ــراء األس ــاس ــي اآلخ ـ ــر فهو
إن ـ ـشـ ــاء ش ـب ـكــة طـ ــرقـ ــات وات ـ ـصـ ــاالت
(هاتف وإنترنت) حديثة في املناطق

إعادة تمويل دين القطاع العام بأسعار فائدة أدنى ولفترات أطول (هيثم الموسوي)

الريفية ُت ِّ
سهل إلــى حد كبير التنقل
واالت ـ ـ ـصـ ـ ــال بـ ــن املـ ـن ــاط ــق ال ـن ــائ ـي ــة
واملـ ــدن .يـبــدأ ه ــذا امل ـشــروع مــع سكة
حــديــد حــدي ـثــة وســري ـعــة ع ـلــى طــول
الـطــريــق الـســاحـلـيــة الـلـبـنــانـيــة .وفــي
الــوقــت نفسه أو بـعــده بقليل ،يجب
وصـ ــل هـ ــذه ال ـسّ ـكــة ب ـط ــرق رئـيـسـيــة
(محاور) يتم شقها أو تحسينها في
الريف اللبناني.
ليس الهدف األساسي لهذا اإلجــراء
املـهــم زي ــادة اإلنـتــاجـيــة االقـتـصــاديــة

ُ ِّ
الحاجة إلى حكومة تفكر إصالحيًا

ّ
ً
تـســلــط خـطــط الـعـمــل االق ـت ـصــاديــة ال ـضــوء عـ ــادة عـلــى املـسـتــويــات
ً
املرتفعة للدين الحكومي (ال دين القطاع العام) معتبرة أنها املشكلة
االقتصادية األساسية التي يواجهها لبنان اليوم .وتركز أيضًا على
الخصخصة واإلصــاح اإلداري العام كمفتاح إليجاد الحلول لهذا
املأزق .لطاملا تمنى الجميع أن تنجح هذه اإلصالحات في استعادة
األداء االقتصادي القوي الذي يعتبرون أنه كان سائدًا قبل عام .1975
لكن األداء القوي قبل عام  1975اقتصر فقط على الجانب املالي ،من
دون أن يشمل الجانب االقتصادي أو اإلنمائي .وكان أداء لبنان على
كل الجبهات تقريبًا ضعيفًا أو بأحسن األحوال متواضعًا منذ نهاية
الحرب في عام  .1990الدين العام املتزايد باستمرار ومعدل النمو
ّ
الضعيف إن دال على شيء فهما يدالن على مشكالت بنيوية أعمق
يعانيها لبنان منذ االستقالل ،لكنها أصبحت أقوى وأكثر ظهورًا
بعد الحرب ،وزادتها ســوءًا الخالفات السياسية وانتشار الفساد.
هــذه املشكالت هــي اإلنتاجية الضعيفة وقـصــور املــؤسـســات ،إلى
جانب الحرمان الشديد خارج مركز البالد أو بيروت تحديدًا.
ً
ع ـ ــادة ،ي ــدل سـبــب املـشـكـلــة إل ــى حـلـهــا .فـمــن أج ــل تحقيق التنمية
االقتصادية املستدامة وتحسني معايير املعيشة ،ال بد من زيــادة
إنتاجية العمل من خالل برنامج طويل األمد لرفع مستويات التعليم
في كل املدارس في لبنان ،وبصورة خاصة في املدارس الرسمية أو
الحكومية .األســواق وحدها غير كفيلة بتحقيق هذه النتائج؛ فهي
تحتاج إلــى املـســاعــدة مــن الـحـكــومــات .ولـكــن ربــط املـنــاطــق القريبة

جغرافيًا ،إنما املتباعدة اقتصاديًا واجتماعيًا في لبنان ذي املساحة
الـصـغـيــرة ،عــن طــريــق شبكة طــرقــات وات ـصــاالت حــديـثــة ،ال ّ
يؤمن
ّ
جرعة دعم اقتصادية كبيرة وحسب ،بل يشكل أيضًا أساسًا لوالدة
لبنان من جديد ،لبنان ّ
موحد وعصري .ونكرر أن هذه املهمة تقع
على عاتق الحكومة والقطاع الخاص على السواء.
بيد أن الحكومات اللبنانية التي عجزت على امتداد خمسة وعشرين
عامًا ،عن تأمني الكهرباء بانتظام للمواطنني في سائر أنحاء لبنان،
هذا مع العلم بأن كلفة التيار الكهربائي هي من األعلى في العالم،
غير قادرة على األرجح على تطبيق برنامج اإلصالح البنيوي ،فما
بالكم بوضع نظرة استشرافية إنمائية حقيقية ُت َ
عتبر ضرورية
من أجل تنفيذ إصالحات مستدامة .وعلى القطاع الخاص أن ينظر
أيضًا إلى أبعد من املــدى القصير عبر املساهمة بتمويل املشاريع
الطويلة األمــد ،حيث يمكنه أن يستفيد هو أيضًا في املدى الطويل،
ألن هذه املشاريع سترتقي باالقتصاد إلى مستوى أعلى من النمو
االقتصادي والتنمية.
هناك أزمنة يكون خاللها التغيير الجذري ممكنًا .وخطة العمل هذه
ُ ِّ
يجب أن تبادر بها حكومة تفكر إصالحيًا بكل ما للكلمة من معنى.
ُ
ّ
إذا أنجزت اإلجــراءات املذكورة أعاله ،قد يحفز التغيير االقتصادي
الناجم عنها إصالحات سياسية ضرورية إلنشاء مجتمع حديث
ومنتج ،حيث باستطاعة معظم املواطنني ،وليس فئة صغيرة منهم،
ُ
وتشارك املنافع.
املساهمة في إنمائه

عـ ـ ـ ــن ط ـ ـ ــري ـ ـ ــق ت ـ ـح ـ ـسـ ــن ال ـ ـط ـ ــرق ـ ــات
واالتـ ـص ــاالت ف ـقــط ،ول ـكــن األه ــم هو
توحيد الـســوق الوطنية (وبالتالي
توسيعها) ،وتنشيط االستثمارات
ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـسـ ـكـ ـن ــي واألنـ ـشـ ـط ــة
ذات الـصـلــة .عـنــدئـ ٍـذ سيبدي الناس
و"األع ـ ـ ـمـ ـ ــال" اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادًا ل ـي ـس ـت ـقــروا
خـ ـ ـ ــارج بـ ـ ـي ـ ــروت وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا ع ـ ــن ق ـلـ ّـب
لبنان ،األمر الذي من شأنه أن يحفز
التفاعل االجتماعي والسياسي بني
الـلـبـنــانـيــن ،وهـ ــذا بـحــد ذاتـ ــه هــدف
وطـ ـن ــي م ـه ــم ل ـل ـغ ــاي ــة .وم ـم ــا ال شــك
فيه أنــه سيكون لهذه االستثمارات
فــي الـبـنـيــة التحتية تــأثـيــر إيجابي
كبير عـلــى الـنـشــاط االق ـت ـصــادي في
ال ـس ـنــوات املـقـبـلــة .س ــوف تـفـيــد هــذه
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات مـ ــن م ـس ــاح ــة ل ـب ـنــان
ال ـص ـغ ـيــرة ،وت ــدف ــع بـمـعـظــم الـسـكــان
وامل ـن ــاط ــق إل ــى االل ـت ـح ــاق بــالـنـشــاط
االق ـت ـص ــادي ال ـس ــائ ــد ،ع ـبــر تسهيل
امل ـ ــواص ـ ــات واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ب ـص ــورة
ـامــة .كما أنها ّ
ِّ
عـ ّ
تشجع
تقدم حوافز
ال ـل ـب ـنــان ـيــن واألعـ ـ ـم ـ ــال والـ ـش ــرك ــات
ع ـ ـلـ ــى االس ـ ـ ـت ـ ّـ ـقـ ـ ــرار خـ ـ ـ ـ ــارج ب ـ ـيـ ــروت
الكبرى ،فتخفف بالتالي من الكثافة
ّ
السكانية العالية في بيروت الكبرى،
وتــرفــع أس ـعــار األراضـ ــي والـعـقــارات
في املناطق الريفية ،وتشجع بشكل
عــام االسـتـثـمــارات فــي هــذه املناطق.
إنـ ـج ــاز هـ ــذا املـ ـش ــروع ال يـغـيــر فقط
صورة لبنان االقتصادية ،بل يحقق
أي ـض ــا م ـن ـف ـعــة س ـيــاس ـيــة أك ـب ــر ألن ــه
يؤدي إلى اندماج وطني أفضل بني
املجتمعات الريفية املتباعدة.
إذا كــانــت الـفــوائــد الـكــامـلــة لتحسني
البنى التحتية البشرية أو التعليم
تستغرق س ـنــوات ع ـ ّـدة كــي تتبلور،
فـ ــإن ال ـتــأث ـيــر االقـ ـتـ ـص ــادي إلص ــاح
ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة املـ ـ ّ
ـاديـ ــة ي ـم ـكــن أن
يكون واسعًا وشبه آني .فاإلجراءان

(التعليم الرسمي وإنشاء شبكة نقل
واتصاالت) ،مع فوائدهما في املدى
ســاهـمــان إل ــى حد
ال ـطــويــل ،س ــوف يـ ّ
كبير فــي رف ــع الـتــوقـعــات اإليجابية
ع ــن م ـس ـت ـق ـبــل ل ـب ـن ــان االقـ ـتـ ـص ــادي،
وف ــي زي ــادة االسـتـثـمــارات الـخــاصــة،
وتحفيز تدفق الرساميل األجنبية،
والحد من كلفة تمويل هذه املشاريع.

 -3إصالح القطاع العام
لـطــاملــا ك ــان إص ــاح الـقـطــاع ال ـعــام في
ل ـب ـنــان ق ـضـ ّـيــة ح ـســاســة جـ ـدًا بالنظر
الى عالقته املباشرة بتوزيع السلطات
السياسية واإلداري ــة في البالد .ولكن
هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة تـتـطـلــب
ّ
أساسيني (القضاء وحجم
إصالحني
القطاع العام) وليس خطة إصالحية
ش ــامـ ـل ــة ل ـ ـ ـ ـ ــإدارة الـ ـع ــام ــة ب ـكــام ـل ـهــا،
ّ
وهميًا ،أقله في
والذي قد يكون هدفًا
املستقبل القريب.
واضح تمامًا أن املشكلة األساسية مع
القضاء ال تكمن في طبيعة القوانني،
ولكن في عدم تطبيقها .تنتظر دعاوى
ّ
كثيرة سنني طويلة لبتها في املحاكم،
فـ ــي حـ ــن أن األح ـ ـكـ ــام الـ ـ ـص ـ ــادرة فــي
ُ
دع ــاوى أخ ــرى كـثـيــرة تـعـتـ َـبــر منافية
للوقائع القانونية .وهذا الوضع يثير
الريبة الشديدة في عملية االستثمار،
وتـ ـت ــرت ــب ع ـن ــه ت ـك ــال ـي ــف اق ـت ـص ــادي ــة
مصطنعة كـبـيــرة ،مــع ارت ـ ــدادات ّ
تحد
م ــن االس ـت ـث ـم ــارات ال ـخ ــاص ــة وت ـعــوق
ال ـن ـشــاط االق ـت ـص ــادي ب ـص ــورة عــامــة.
لذلك فــإن إرس ــاء آلية قضائية ّ
فعالة،
ّ
حـيــث يـخـضــع الـقـضــاة لـتــدريــب جيد
ويـتـقــاضــون روات ــب معقولة ويـجــري
ّ
بت القضايا في مهل محددة وقصيرة،
ٌ
أمــر ض ــروري للحصول على اقتصاد
منتج وناجع.
لقد سـ ّـجــل حجم الـقـطــاع الـعــام زيــادة
كبيرة باملقارنة مع فترة ما قبل .1975

