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 صالح المالي والخصخصةاإل

 وليد خوري
نها أّدت إلى حجز أموال المودعين لناجمة عن نفاد العمالت الصعبة، وال سيما منها الدوالر، من السوق اللبنانية اإحدى أهم تداعيات األزمة المالية الحالية ا 

بنانية وعدم قدرتهم على سحب أكثر من حفنة من الدوالرات التي أخذت بالتضاؤل الى حد االنعدام إذا بقيت المتاعب في المصارف الل %75المدولرة بنسبة 
ليرة للدوالر تقريبًا( بينما السعر  1500اللبنانية بالسعر الرسمي )حالها. ثمة خوف جّدي لدى المودعين من إجبارهم على التحويل القسري إلى الليرة المالية على 

ارثة وطنية إذ إن ليرة وهو مرّشح لالرتفاع إذا لم تتوافر حلول سريعة لألزمة. قد يسبب ذلك، لو حصل، ك 2200لفعلي الخاضع للعرض والطلب يتجاوز ا
 .أو قسما كبيرا منها، أدراج الرياحمّدخرات اللبنانّيين الذين أمضوا عمرهم في جمعها سوف تذهب، 

ق هذه اإلجراءات باستعمال عملتهم الورقّية الموضوعة في المصارف لشراء عقارات أو شقق سكنية يريد مالكوها بيعها لسد كثير من المودعين يحاولون استبا
 كّنها ليست من دون مخاطر. األموال المستثمرة في العقارات مجّمدة والكم عليهم لدى المصارف. وتكاد العقارات تكون االستثمار الوحيد لهذه الودائع ولدين مترا

ذا ما طالت األزمة تدّر عائدًا إاّل إذا ُأّجرت، علمًا ان سوق اإليجارات اآلن تكاد تكون مشلولة. الشقق السكنية مكلفة من حيث الخدمات السكني ة والضرائب، وا 
 .حاداً فستكون أسعارها عرضة لالنخفاض الذي قد يكون 

 
 ما العمل إذًا؟

صخصة قطاعات كبيرة تملكها الدولة اللبنانية، وبالتالي توفير مجاالت جديدة الستثمار أموال المودعين. قد لقد حان الوقت للنظر بشكل علمي ومجّرد إلى خ
ان يهدف إلى سرقة الشعب وتنفيع زبائنية معينة سّيئة أو مخاوف لدى الرأي العام اللبناني ألن ما حصل سابقًا في هذا المجال ك تكون للخصخصة ذكريات

 .مح إليه هنا هو عكس ذلك تماماً وتشجيع الفساد. ما نط
 

 إّن الدول ال تحسن إدارة القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم، فكيف الحال في لبنان؟
ترتكز على "رأس المال الشعبي" بحيث يتم انتقاء عدد من  ل أن يملك مصرف لبنان المركزي كازينو وشركة طيران؟! الخصخصة التي نتحّدث عنهاهل يعق

الواحد زهيدًا طرح أسهم الشركة )أو الشركات( المنوي خصخصتها على المستثمرين اللبنانيين. يكون سعر السهم المصارف االستثمارية بعد مناقصة شّفافة بغية 
لمنع حيتان المال من تمّلك هذه  %1الطرح. وُيمنع اي مساهم من الحصول على نسبة تفوق ليتمّكن كل لبناني مهما كانت مّدخراته متواضعة من المشاركة في 

بورصة بيروت التي ُيعاد تفعيلها مّما سيؤّدي الخلفي. يصار بعد ذلك إلى انتخاب مجلس إدارة يعّين مديرين جددًا وتتداول أسهم الشركة في  الشركات من الباب
 .لماليإلى خلق وظائف جديدة في القطاع ا

 
وسط. ونضيف إليهما مصرف "أنترا" وممتلكاته، شركتي العديد من الشركات العاّمة ُمرّشحة للخصخصة. ذكرنا آنفًا كازينو لبنان وشركة طيران الشرق األ

 ...رافئالخليوي، كهرباء لبنان، مطار بيروت، الم
 :إيجابّيات عمليات الخصخصة متعّددة وعلى كل الصعد

 .سوف تؤمن مبالغ جديدة للدولة اللبنانية هي بأمس الحاجة إليها في هذا الوقت على صعيد الدولة، -
تطيع إذا أراد بيعها في سوق األسهم المواطن اللبناني، ستتوافر له مجاالت استثمارية جديدة تدّر عليه عائدات سنوية )من أرباح الشركات( ويس على صعيد -

 .وتحقيق أرباح
تثمرين ويخّفف عجز الدولة ويزيد دارتها بشكل عصري وشّفاف وفّعال بعيدًا من الزبائنّية والفساد، مّما سيجلب أرباحًا للمسعلى صعيد الشركات: تتّم إ -

 .مداخيلها الضريبّية
بسبب سياسات يركي تفوق موجودات المصرف المركزي والمصارف األخرى بعشرات مليارات الدوالرات واقع المودعين المرير هو أن أصولهم بالدوالر األم

التالي فقدان االحتياط بالعملة الصعبة سنة بعد سنة. خصخصة الشركات العامة الحكومات المتعاقبة الفاشلة التي أّدت إلى عجز هائل في ميزان المدفوعات، وب
 .تعّوض قسمًا من خسارات المودعين. إن هذه الشركات هي ملك للشعب أصالً  ضمن خطة الرأسمالية الشعبّية

رًا فوق مبلغ معّين، والقسم األخير يؤّجل إلى حين إعادة ة الى بقّية الودائع، يمكن التفكير في دخول قسم منها في رؤوس أموال المصارف طوعًا أو قسبالنسب
ات كما تنص القوانين، نهاية المطاف. بالتوازي يجب إعادة هيكلة الدين العام باالتفاق مع حَملة السندتكوين احتياطات المصرف المركزي. ولكن ليس هذا 

م العجز التجاري. السؤال األهم هو: هل بوسعنا القيام بكل ذلك من دون إشراف مباشر من وأخيرًا قيام الدولة بأعمال جّبارة من أجل تقليص عجز الموازنة ولج
 ي؟صندوق النقد الدول
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