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يعيش لبنان وضعا اقتصاديا حرجا، ويحتاج فورا اىل حلول ناجعة. لذا يعمل االختصاصيون واملسؤولون عىل تنفيذ مقررات 
مؤمتر سيدر التي تعترب مثابة االدوية االخرية للمعالجة. وهي عىل ما يقوله الخرباء، تحرك االقتصاد املتباطئ وتخلق فرص 

عمل يف قطاعات متنوعة، وتساهم يف تعزيز االستقرار النقدي واحتياط مرصف لبنان من العمالت االجنبية

إقتصاد

وزير اإلقتصاد: سنقفل أبواب الهدر 
ليس للفساد طائفة أو حزب أو هوية واحدة

املوفد الفرنيس السفري بيار دوكان املكلف تنفيذ 
مقررات مؤمتر سيدر، الذي زار لبنان اخريا، حمل 
الذين  املسؤولني  اىل  ونصائح  اسئلة  مجموعة 
االنفاق،  ترشيد  رضورة  عىل  مشددا  التقاهم، 
وانجاز املوازنة العامة للعام 2019، وانجاز موازنة 
العام 2020 اواخر هذه السنة. وشدد عىل انجاز 
خطة  ووضع  قصرية،  مهلة  يف  الكهرباء  ملف 
وانشاء  املياه،  تلوث  ومعالجة  للنفايات،  شاملة 
اىل  ودعا  والخليوي.  للكهرباء  الناظمة  الهيئات 
ملكافحة  آلية  ووضع  املوازنة،  يف  العجز  خفض 
التهرب الرضيبي والفساد، عىل ان تكون فعلية 

وجدية ال مجرد شعارات.
توصل دوكان خالل محادثاته مع رئيس الحكومة 
لجنة  تشكيل  عىل  االتفاق  اىل  الحريري  سعد 
دورية  اجتامعات  تعقد  بريوت،  مركزها  تقنية، 

مقال
ال للفلفلة املوضوع املالي

يف حأمة هذه املعزوفة السياسية الحادة حول جميع القضايا العالقة، يتبني ان الوطن 
موجود لكن املواطنية مفقودة.

السبب يف ذلك يعود اىل وجود 18 طائفة - دولة اىل جانب الدولة. اذا كان االتهام يف 
اي قضية من القضايا ملسؤول من طائفة معينة ويكون موجه التهمة من غري طائفته، 
تنتصب عدالة السامء لتدافع عن طائفة املسؤول الذي قد يكون مرتشيا او جاهال 
بالنار االبدية يف  او لصا. هكذا متوت الرسقة وتدفن يف السامء، بدل دفنها  مقرصا 

جهنم املحاسبة والحكم واالقتصاص.
لكن اموال اللبنانيني العامة، وهي االموال املجموعة من اللبناين الذي رضب املثل به 
يوم قالوا "ما تدق بجيبة اللبناين برضايب للدولة وبيميش الحال". هذا اللبناين دقوا 
بجيبه، ودقوا عنقه وعنق اوالده واحفاده بالرضائب السابقة والالحقة، اي برضائب 
والحروب  اليوم،  واىل  اللبنانية  الحرب  منذ  املستمرة  املوت  رضيبة  بعد  السلسلة 
بكلمة  يتفوه  فدفع، وصمت، ومل  اقتصاده.  واالقليمية عىل  االرسائيلية عىل وطنه، 
من  مليارا   85 عليه  تراكمت  بأنه  يفاجأ  به  فاذا  قادرة.  دولة  قيام  يف  امال  واحدة 
بااليجار  وآخر  تقسيطا،  مثنه  يدفع  وبيت  للمرصف،  وديون  االمريكية،  الدوالرات 
التعاقدي الجديد باملدينة او برشاء مرهون للدائنني، اىل ما هنالك من مطارق عىل 

الرأس باتت معروفة للجميع.
السبب،  لفلفتها سياسيا مهام كان  العامة قصتها قصة مشبوهة، وال ميكن  االموال 
وال ميكن منحها صك الرباءة حتى لو تغاىض البعض عن مالحظاته، او وضعوا مكانها 
املؤمترات  خالل  من  للخزانة  مجانية  هبات  كانت  االموال  هذه  مستحدثة.  امواال 
الدولية. اللبناين يريد ان يعرف كيف رصفت امواله من الخزانة؟ كيف تبخرت كل 
هذه االرقام العالية؟ واىل اين؟ من اخذها؟ وملن ذهبت؟ املوضوع ال يتعلق بعهد 

واحد بل بعهود.
هذا املوضوع ال يحمل اللفلفة وال اي عملية تغطية، وال تالقي الزعامء هنا او يف 

الخارج وال حتى البنادق واملدافع.
ال خالص للبالد من االزمة اال من خالل الدخول يف االصالحني املايل واالداري بقرار 
االصالحية  العملية  يف  فالدخول  االن.  حتى  النور  اىل  خرج  انه  يبدو  ال  سيايس 
من  املطلوبة  الخطوات  عن  عبارة  وهي  الداخلية  الطريق  طريقني:  اىل  يحتاج 
الدول  مساندة  عىل  القامئة  الخارجية  والطريق  اللبنانية،  والدولة  الحكومة 
لتكبري  كافيا  يعد  مل  املتوافر  الداخيل  املال  والصديقة ومساعدتها، الن  الشقيقة 
حجم االقتصاد وخفض كلفة الدين العام اصال وفائدة، بخطوات متوازية تتعلق 
بتنفيذ الخصخصة او التسنيد لقطاعات استثامرية ميكن ان تؤمن بعض املردود 

الطفاء جزء من الدين.
لذلك يعترب الخرباء االقتصاديون ان مؤمتر سيدر كفرصة، رمبا تكون االخرية بالنسبة 
باالصالحات  اساسية مرتبطة  للبنان، مع رشوط  باجامع دويل  املساعدات  تأمني  اىل 
او  املساعدات  ارتباط  يعني  ما  عدة.  لسنوات  برامج  تتطلب  قد  والتي  املطلوبة 
املساهامت الدولية من الدول املانحة والبنك الدويل مبراحل التزام الحكومة التنفيذ. 

مبعنى اخر، ان كل مساهمة ستأيت ينبغي ان تكون يف حجم االصالح.
فهذا موضوع  نحن  اما  عليه.  منا  احرص  انهم  ويبدو  العام،  املال  يخافون عىل  هم 
احرق حياتنا وشبابنا ومستقبل اوالدنا، ال ميكن التغايض عنه وال القيام بتسوية حياله.
اللبناين يريد ان يعرف اين ذهبت امواله وَمن بددها؟ واىل جيب َمن؟ قبل ان تبدأ 

مفاعيل سيدر، هذا اذا بدأت.

عصام شلهوب

باريس،  مقرها  دولية  هيئة  اىل  تقاريرها  وترفع 
والتي تقّيم بدورها الرشوط واملشاريع التي تم 

تنفيذها.
دوكان  ان  اىل  للموضوع  املتابعني  بعض  اشار 
بسبب  رسيعا  االصالحات  تنفيذ  استحالة  ملس 
االمر  والطائفية،  واالدارية  السياسية  التعقيدات 
اشارات  لبنان  بارسال  املطالبة  اىل  دفعه  الذي 
ايجابية تسمح له االستفادة من مقررات سيدر، 
سلبيات  من  ونبه  االقتصادية.  ازمته  بتخطي 
استجابة  وعدم   2019 موازنة  اقرار  يف  التأخر 

االصالحات املالية واالدارية.
املالحظات التي ابداها دوكان توصف بأنها تهديد 
 4 خالل  سيدر  اموال  خسارة  امكان  من  للبنان 
يف  الجدية  املانحة  الجهات  تلمس  مل  اذا  اشهر، 
ان  اال  الدولية.  الرشوط  مع  املسؤولني  تعاطي 

لهذه املالحظات ناحية ايجابية تتلخص يف دفع 
الطبقة السياسية اىل تنفيذ االصالحات ومحاربة 

الفساد للحصول عىل االموال.
اكد  بطيش  منصور  والتجارة  االقتصاد  وزير 
لـ"االمن العام" ان العمل املطلوب كبري ومتشعب، 
والحكومة جدية يف التزام شعارها "اىل العمل"، 
ودعا اىل اعتامد سياسات مغايرة عام كان سائدا 
"يك نصل اىل نتائج ايجابية ملموسة"، مشريا اىل ان 
الرئيس سعد الحريري يتوىل العمل عىل اللجنة 

املشرتكة والتنسيق مع املعنيني يف صددها.

■ زار املوفد الفرنيس دوكان بريوت ملتابعة آلية 
تنفيذ مقررات سيدر. ما هي خالصة الزيارة التي 
التنفيذ؟ وما  جمعتكم به؟ هل تم تحديد آلية 

هي الخطوات االوىل التي ستتخذ؟
□ كان السفري دوكان شديد الوضوح يف ابداء 
الحرص عىل االهمية القصوى التي توليها فرنسا 
واملجتمع الدويل تجاه اجراء االصالحات املطلوبة 
ضمن ثالثة اطر اساسية: تنفيذ املشاريع، خفض 
العجز يف املالية العامة الكرث من واحد ونصف 
جذرية.  اصالحات  واجراء  سنويا،  املئة  يف 
الحكومة  ستتخذها  التي  االجراءات  ان  ورأى 
اللبنانية ستكون املؤرش للمستثمرين واملانحني 
للمساهمة واملشاركة يف تنفيذ مشاريع سيدر، 
الناظمة  الهيئات  تسمية  لجهة  خصوصا 
ومكافحة  واالتصاالت  والطاقة  املدين  للطريان 
الفساد والحوكمة وتعزيز عمل املجلس االعىل 
تنفيذ  بوجوب  دوكان  ذكر  كام  للخصخصة. 
مشاريع الرشاكة بني القطاعني العام والخاص يف 
انه  معروفا  بات  وقد  الشفافية.  تام من  اطار 
كرر امام كل من التقاهم، ان لبنان ال ميلك ترف 

اضاعة الوقت.

■ هل التحضريات التي تقوم بها الجهات الرسمية 
املعنية كافية حتى االن النجاح املقررات وتنفيذ 

املطلوب؟ 
□ االكيد ان توجهات فخامة رئيس الجمهورية 
العامد ميشال عون ودولة الرئيس سعد الحريري 
واضحة جدا لجهة تبني االصالحات، والعمل عىل 
انجازها عىل كل املستويات. العمل املطلوب كبري 
جدا ومتشعب والحكومة جدية يف التزام شعارها 

"اىل العمل" ونحن نكب عىل انجاز املطلوب.

اصالحات مقررات  بأن  اقتناع  انتم عىل  ■ هل 
ابرز  هي  وما  اشهر،   3 خالل  ستنفذ  سيدر 
السياسة  ستلعب  هل  بدأت؟  التي  الخطوات 

دورها يف متييع هذه االصالحات؟
□ انا مقتنع قبل مؤمتر سيدر وتوصياته وبعدها، 
انه ال بد من انجاز االصالحات. كذلك ال بد من 
اعتامد سياسات مغايرة عام كان سائدا، يك نصل 
اىل نتائج مغايرة. ال ميكن توقع نتيجة مختلفة عن 
اجراءات متكررة ومجربة. نحن مقتنعون باننا ال 
منلك وقتا لنهدره. لذا حتى لو اختلفنا يف السياسة، 
السياسية واالقتصادية،  النظر  وتعددت وجهات 
االصالحات.  بتمييع  نسمح  لن  اننا  االكيد  لكن 
النهوض  اردنا  اذا  هذا االمر مل يعد خيارا متاحا 
بالبلد واقتصاده. عىل اية حال، نحن مصممون 

عىل ذلك.

■ هل تبلغتم من املوفد الفرنيس اي مقرتحات 
ستكلف  التي  املشرتكة  اللجنة  موضوع  حول 

املتابعة وهل تم تحديد كيفية متابعة عملها؟
□ اللجنة املشرتكة هي يف طور الدراسة يف رئاسة 
الحكومة، ويتوىل الرئيس الحريري العمل عليها 

والتنسيق مع املعنيني يف صددها.

كيف  الفساد.  موضوع  عىل  دوكان  شدد   ■
االشتباك  ظل  يف  واملفسدين  الفساد  سيكافح 
السيايس يف كل مرة يثار فيها ملف معني، خصوصا 

يف ما يتعلق مبوضوع املالية العامة؟
االنظمة  كل  يف  طبيعية  السياسية  الخالفات   □
والدول. لكن ال ميكن ان نسمح لهذه الخالفات 
الكبرية  امللفات  معالجة  امام  عائقا  تكون  بأن 

البلد  مستقبل  عىل  تنعكس  التي  والخطرية 

69
عدد 67 - نيسان 2019

وزير االقتصاد والتجارة منصور بطيش.



7071
عدد 67 - نيسان 2019عدد 67 - نيسان 2019

إقتصاد

صلب  يف  هي  العامة  املالية  واقتصاده. 
تفصيل  كل  تطاول  وانعكاساتها  املستقبل  هذا 
ان  التأكيد  ميكنني  العام.  الشأن  تفاصيل  من 
التفاهامت عىل الخطوط العريضة للموازنة قد 
ارسيت، وسيتم استكاملها بخطوات عملية للجم 

االنفاق.

■ دوكان ارص عىل تشكيل الهيئات الناظمة التي 
القطاعات  اصالح  طريق  عىل  اوىل  خطوة  هي 
يوم   100 مهلة  خالل  سيتم  هل  الخدماتية. 
تشكيل هذه الهيئات وتخطي الخالفات يف شأنها؟
انشاء  رضورة  عىل  شدد  دوكان  ان  صحيح   □
الهيئات الناظمة، لكن الحكومة استبقت زيارته 
الوزاري.  بيانها  يف  الحيوي  املوضوع  هذا  بايراد 
كل  واجراء  تباعا  الهيئات  هذه  تشكيل  سيتم 
االصالحات املطلوبة. نحن ملتزمون اوال واخريا ما 
ورد يف البيان الوزاري الذي توافقنا عليه جميعا 

كقوى سياسية.

عىل  سيقترص  هل  واالدارة  االنفاق  ترشيد   ■
كالم املسؤولني ام ان الحكومة ستتجه اىل اتخاذ 

قرارات تصب يف خانة االصالح الحقيقي؟
ورق.  عىل  حربا  ليست  الحكومة  تعهدات   □
العمل جدي عىل انجاز ما تعهدنا به وترجمته 
ستقفل  الهدر  ابواب  الواقع.  ارض  عىل  وقائع 
وملفات الفساد ستذهب اىل خواتيمها بعيدا من 

التسييس. الجميع متفق عىل ان الفساد ال طائفة 
له وال حزب وال هوية واحدة. له اوجه متعددة 

ويف مفاصل كثرية يف الدولة وسنكافحها جميعا.

االختبار  هو  الكهرباء  ملف  ان  صحيح  هل   ■
االول الذي تخضع له الحكومة قبل االنتقال اىل 

امللفات االخرى املتعلقة بالبنى التحتية؟
كثرية  اخرى  ملفات  بني  من  الكهرباء  ملف   □
ستتم معالجتها. ومن دون شك، له اولوية كربى ملا 
يشكله من تداعيات عىل عجز املوازنة. االسابيع 
القليلة املقبلة ستكون حاسمة لجهة خطة تنقل 

واقع الكهرباء تدريجا من حال اىل حال اخرى.

الذي  املايل  العجز  خفض  اجراءات  هي  ما   ■
تعهدت به الحكومة يف مؤمتر باريس مبعدل 1%؟
□ االجراءات متعددة يف كل القطاعات والوزارات. 
ومعالجة  الرضيبي،  التهرب  لجم  طليعتها  يف 
االستنزاف يف ملف الكهرباء، اضافة اىل مكافحة 
الفساد يف كل االدارات واملؤسسات والصناديق. 

هذا االمر مل يعد شعارا.

■ ماذا ستفعل الحكومة بازاء عجز املوازنة والتي 
االضايف من  االنفاق  لتعويض  اجراء  اي  تتخذ  مل 
حجم  تكبري  بعد  اليوم  ستفعل  وماذا  جرائها؟ 
القطاع العام بنسبة 4% عرب التوظيفات الجديدة 

غري القانونية؟ 

مجلس  ويف  الحكومة  يف  متواصل  العمل   □
بهدوء  تتخذ  اجراءات  اقرار  اجل  من  النواب 
يف  العاملني  لجميع  العدالة  تؤمن  وتأن 
القطاع العام. موضوع العمل يف القطاع العام 
وحجمه، كام املخالفات، تتم دراسته ومتابعته 
من هيئات الرقابة التي تقوم بدورها. وسيتم 
اليه من منطلق  ما ستتوصل  االعالن عن كل 

الشفافية.

عىل  دويل  تأكيد  هي  هل  دوكان،  زيارة   ■
االستمرار يف التزام دعم لبنان؟

التزام دعم  الدويل مستمر يف  املجتمع  نعم.   □
مسؤوليات  علينا  بدورنا.  يقوم  لن  لكنه  لبنان، 
يجب ان نتحملها لننهض ببلدنا. يف طليعة تلك 
املهامت العمل عىل تحويل اقتصادنا اىل اقتصاد 
الذي  ما  ومؤنسن.  دينامييك  حيوي،  منتج، 
الصغرية  املؤسسات  تفعيل دور  مينعنا مثال من 
يتم  التي  االعامل  وريادة  الحجم  واملتوسطة 
التعويل عليها لتنشيط االقتصاد وخلق فرص عمل 
ما  لالبتكار؟  رحبا  االفق  وتفتح  الحداثة،  تحايك 
الذي مينعنا من الرتكيز عىل اولوياتنا افقيا فنعمل 
عىل التنمية االقتصادية واالجتامعية املستدامة؟ 
لدينا امكانات مادية وطاقات برشية كبرية علينا 
وال  بضائعه  يصّدر  بلدا  لنبني  منها  االستفادة 

يصّدر ابناءه.
ع. ش

لبنان | أستراليا | المملكة المتحدة | ألمانيا | سلطنة عمان | قبرص | ا	مارات العربية المتحدة | نيجيريا |  غانا

70 فرعًا في لبنان
16 فرعًا في أستراليا

3 فروع في أوروبا
5 فروع في سلطنة عمان

3 مكاتب تمثيلية 

نذهب بعيداً لنوّفر لكم تجربة مصرفية فريدة 
بنك بيروت معكم إلى أبعد حدود.


