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الغالف
عصام شلهوب

بنود قديمة ـ جديدة من عمر األزمة االقتصادية
الحراك الشعبي يرفض ورقة اإلصالحات

هل كان رفض الحراك الشعبي ورقة االصالحات التي خرج بها مجلس الوزراء
صائبا؟ االجابة عن هذا السؤال اتت عىل لسان خرباء اقتصاديني ومرصفيني
وسياسيني اجمعوا عىل ان ال جديد فيها ولن متيش ،علام انها متداولة منذ بدء
البحث عن حلول لالزمة االقتصادية

تتلخص مالحظات الخرباء االقتصاديني يف ان
اجراءات كثرية وردت يف الورقة االصالحية تفتقر
اىل آليات تنفيذية .الحظوا ايضا عدم الوضوح
يف بنود اخرى ،وسألوا عن كيفية الوصول اىل
عجز نسبته  ،%0.6فضال عن الغموض يف آلية
اقفال املؤسسات غري املجدية ومهلها .استغربوا
كيف مل تأت عىل ذكر املخالفة الفاقعة يف
توظيف  5200شخص ،وكيف استسهلت اقرار
رفع الرضيبة عىل القطاع املرصيف ،واذا كان هذا
التدبري منسقا مع اركانه ،من دون ان يغفلوا
خطة الكهرباء التي تتعرض لالنتقادات ،ورأوا
رضورة تنفيذها رسيعا ويف مهلة زمنية قصرية.
وألن الورقة ولدت اثر االمر الواقع الذي فرضه
الشارع بعد االحتجاجات الشاملة وعىل رقعة
البالد ،جاء موقف النائب نقوال نحاس منسجام
مع ما تحدث عنه الجميع ،اذ وصف هذه
الورقة بأنها "ليست يف حجم االزمة ونحن
نحتاج اىل اعجوبة".

قابل هذه املواقف املتحفظة عن هذه الورقة
االصالحية كالم مختلف للمستشار االقتصادي
لرئيس مجلس الوزراء نديم املنال الذي اعترب
انها اهم القرارات التي اتخذتها الحكومة.
وكان للرئيس فؤاد السنيورة موقف الفت
ايضا تحدث فيه عن الثقة ،اذ اعترب ان هذه
القرارات "ال تفتقد اىل وجود الحكومة املوثوق
بها والقادرة فقط ،بل اىل امر آخر وهو انه
ومن اجل اخراج لبنان من ازمته ينبغي ان
تتوافر الثقة التي تساهم وتؤدي اىل اطالق
النمو االقتصادي مجددا" .ودعا اىل ان يتم
تأليف حكومة جديدة مصغرة من اختصاصيني
وغري حزبيني برئاسة الرئيس سعد الحريري،
وذلك بطريقة تستطيع فيها الحكومة الجديدة
بدء وضع لبنان عىل مسار استعادة الثقة .واكد
ان "استعادة الثقة ال تكون من خالل الوعود
فقط ،الن املواطنني يريدون ان يروا افعاال
بعدما سئموا الوعود".

والن استعادة الثقة مهمة ،حذرت وكالة
موديز (احدى وكاالت التصنيف الدولية) من
ان الثقة "تكمن يف قدرة الحكومة اللبنانية
عىل خدمة ديونها ،قد تتعرض ملزيد من
الضعف من خالل خطتها الجبار املصارف
عىل قبول سعر فائدة منخفض عىل ديونها".
ورأت ان هذه الخطوة "قد تضاعف الضغوط
عىل ربط العمالت ،والقدرة عىل تحمل ديون
لبنان عىل املدى املتوسط" .واعتربت ان
رضائب القطاع املايل االضافية "ستكون سلبية
عىل االئتامن للمصارف ،ما يزيد من الضغط
عىل العائدات املتدنية وقدرتها عىل امتصاص
الصدمات".
من ابرز النقاط الواردة يف الورقة االصالحية
التي اعلنها رئيس الحكومة سعد الحريري
بعد اجتامع مجلس الوزراء يف غياب وزراء
القوات اللبنانية الذين قدموا استقالتهم:
مساهمة مرصف لبنان واملصارف اللبنانية
بثالثة مليارات دوالر امرييك وضخها يف
السوق اللبنانية لتحريك القطاعات املنتجة
واالسكان ،الغاء املؤسسات غري املجدية،
االستفادة فورا من اموال مؤمتر سيدر،
عدم مس رواتب املوظفني واملتقاعدين،
تفعيل العمل يف املؤسسات االجتامعية،
معالجة ازمة الكهرباء خالل سنة والحد
من نزف خزينة الدولة من هذا القطاع،
وقف املصاريف وحسم نسبة  %50من
رواتب الوزراء والنواب الحاليني والسابقني،
مكافحة الفساد ،منح القروض للمزارعني
والصناعيني واصحاب املهن الحرة بفوائد
متدنية ،التوافق عىل العمل يدا واحدة يف
الحكومة ودعم خطوات الرئيس الحريري
وعدم عرقلة اعامله.
"االمن العام" استوضحت كال من النائب نقوال
نحاس ،املستشار االقتصادي لرئيس الحكومة
سعد الحريري نديم املنال ،الخبري االقتصادي
الدكتور نسيب غربيل ،الخبري االقتصادي
الدكتور اييل يشوعي ،من خالل سؤال واحد
يتعلق بقراءة كل منهم ورقة االصالحات.

نحاس :الورقة تخلو
من قرارات تنفيذية

اقر النائب نقوال نحاس ان ورقة االصالحات
"كان يجري تداولها وهي تحيي قضايا كثرية".
واذ مل ينكر خلوها من قرارات تنفيذية
محددة "لكنها تنص عىل التزامات" ،الحظ
انها "تضم تناقضات كثرية مثل تعيني الهيئات
الناظمة خالل شهر ومرشوع قانون لتعديل
الهيئات الناظمة ،فكيف ميكن الجمع بني
امرين متناقضني وباهداف متناقضة .لذلك
ان اي ورقة سيشكك يف موضوعيتها وجديتها،
وسيطرح سؤال حول الشفافية يف التطبيق
واملراقبة .الغموض يكتنف بنودا اخرى يف
الورقة غري مفهومة ،مثل البند املتصل بتمويل
عجز املوازنة من املصارف مببلغ  5100مليار
لرية ،ما يعني انهم سيأخذون اموال املودعني
الستعاملها بشكل غري مدروس .وهذا البند
يشبه الكالم يف موازنة  ،2019عن تأمني 5
مليارات لرية بفائدة  %1من املصارف لتغطية
عجز الكهرباء .هذا االمر ال ميكن تحقيقه الن
املصارف مل تقرر بعد موافقتها عىل متويل
هذا العجز ،خصوصا وان اموال املصارف هي
ملك املودعني ،فكيف ميكن اعطاؤها كدين
للدولة من دون فائدة .هناك ايضا تكرار
لبنود كل فرتة من دون ان تنتج املفعول
املطلوب .مل اقرأ اي بنود فعلية حقيقية تؤمن

النائب نقوال نحاس.

بعض البنود في الورقة
يكتنفها الغموض وغير
مفهومة

املنال :اقرار موازنة 2020
اهم قرار اتخذته الحكومة

نديم املنال دافع عن الورقة االصالحية ،مؤكدا
ان "اهم قرار اتخذته الحكومة اللبنانية ردا
عىل االحتجاجات الشعبية التي اجتاحت كل
املناطق اللبنانية هو اقرارها موازنة  ،2020اذ
من املتوقع ان يبلغ معدل النمو االقتصادي
صفرا يف املئة ،وان هذه الخطوة القت ترحيب
املجتمع الدويل ،خصوصا بعد اعالن الحكومة
سلة من االصالحات التي وافقت عليها معظم
القوى السياسية ،كام انها عكست صورة ايجابية

سلة االصالحات
وافقت عليها معظم
القوى السياسية

التغيري النوعي يف نهج النظرة اىل االمور العامة
واالسلوب .اشدد عىل اننا نحتاج اىل خطة شاملة
وتغيريية تقنع املجتمع الدويل .واؤكد ان هذه
الورقة ليست يف حجم االزمة ،ونحن نحتاج اىل
اعجوبة خصوصا اننا مقبلون عىل اوضاع صعبة
جدا .فهل لدى الحراك ،عىل اهميته ،ثقة يف من
سيدير االمور مستقبال؟".

حول اتخاذ االجراءات الجدية ملكافحة العجز.
وان املوازنة التي اتفق عليها (احالها رئيس
الجمهورية العامد ميشال عون عىل مجلس
النواب ،فاحالها رئيس املجلس النيايب نبيه بري
عىل اللجان النيابية لدرسها) تتناول خفضا كبريا
يف النفقات وخدمة الدين والنفقات االستثامرية
وتحويالت الخزينة ملصلحة مؤسسة كهرباء
لبنان ،كام انها سترشك كل مكون موجود يف
الدولة وبالتايل ،ستشكل هذه املوازنة
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مرجعا لكل الحكومات الحالية واملستقبلية.
هذه القرارات مبنية عىل اجراءات متوسطة
االمد ،ووجود عنرصين هام :الخصخصة
وخطة الكهرباء ،اذ سيخفض دعم االخرية ،ما
سيوفر حواىل مليار دوالر امرييك عىل الخزينة
يف العام  .2021تتعلق بقية االجراءات املهمة
بالغاء املؤسسات العامة التي مل تعد فاعلة،
كتحويل وزارة االعالم اىل مؤسسة خاصة.
اضف اىل ذلك وجود بند مكافحة الفساد وسلة
اجتامعية تتألف من ثالث نقاط :برنامج الفقر
الوطني ،تأمني قروض االسكان وقانون الحامية
االجتامعية .هناك قرارات مهمة اتخذت حول
الربنامج االستثامري العادة تأهيل البنى التحتية
وكل النفقات االستثامرية ستكون خارج املوازنة،
وتناولت كلها االوضاع املالية واالجتامعية
والفساد وايضا دمج املؤسسات العامة.
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لبنان الذي ال يستغرق وقت تعيينهم اال
بضع ساعات اذا كانت النية صافية ،وماذا
يعني تطبيقها يف الوقت القريب؟ اؤكد
ان مثة قرارات تطبق يف شكل فوري ،اال
انهم يضعون لهذه املشاريع مهال زمنية
تأخذ اشهرا وسنوات عدة .كذلك اشدد
عىل اهمية تحييد املصارف عن رضائب
جديدة ،النها ترض بصورة لبنان يف الخارج،
ما يدفع اىل تهريب املستثمرين ،كام
ترضب القطاعات التي تستهدفها الرضائب

ينبغي خفض
النفقات في شكل
جذري

خصوصا وان املصارف تضخ كميات
هائلة من السيولة وتنعش السوق .ال بد
من االشارة اىل ان كل الحلول املطروحة
ليست فورية ،وهناك مهل موضوعة ال
تستغرق سنوات عدة ،وان هذه الورقة
تشري اىل وجود صدمة سلبية عىل عودة
نغمة الرضائب بعد سنة ،اي بعد انتهاء
عام  .2020بالتايل ستتجدد ازمة الثقة بني
القطاع الخاص واملواطن اللبناين من جهة
والسلطة السياسية من جهة اخرى".

املستشار االقتصادي للرئيس سعد الحريري نديم املنال.

غبريل :تحييد املصارف
عن ضرائب جديدة

الدكتور نسيب غربيل سأل عن الفارق
بني الورقة االصالحية التي اقرتها الحكومة
تحت ضغط الشارع وبني مجموعة من
االوراق التي قدمتها تيارات حزبية ولجان
نيابية ،وملاذا ستطبق هذه الورقة بالذات؟
و"كيف سيتمكنون من الوصول اىل عجز
نسبته  %0.6يف موازنة عام  ،2020بعدما
اكدوا لنا ان موازنة عام  2019هي افضل
ما ميكن فعله؟ الرضائب والحلول املقدمة
اليوم ليست جديدة ،هناك خفض النفقات
يف شكل جذري اكرث ،كام ان الغاء وزارة
االعالم ال يكفي ،الن هناك وزارات اخرى
ال طائل لها .اضافة اىل عدم وجود مهل
محددة الغالق املؤسسات العامة غري
املجدية وغري املفيدة ،خصوصا وان هناك
االف الوظائف الوهمية وعقودا ملوظفني
الخبري االقتصادي الدكتور نسيب غربيل.
يف القطاع العام وصلت اىل  5200من
خارج قانون وقف التوظيف ،ومن خارج مجلس الوزراء .ملاذا مل تخربنا الورقة عن
نفقات قانون سلسلة الرتب والرواتب اجراءات تحفيز الحركة االقتصادية؟ ادعو
الذي اقر عام  2017ومن دون علم اىل تحديد كيفية وقف الهدر والصفقات

يشوعي :وضعت على عجل
تحت ضغط الشارع
الوصول الى عجز نسبته
 %0.6لن يتحقق

الخبري االقتصادي الدكتور اييل يشوعي.

يف موضوع الكهرباء وليس فقط ضامن
تأمني التيار  24ساعة ،اضافة اىل تعيني
الهيئات الناظمة ونواب حاكم مرصف

رأى الخبري االقتصادي الدكتور اييل يشوعي لالسف تأخرت كثريا .اشدد عىل الحاجة
ان هذه الورقة "وضعت عىل عجل وتحت اىل تغيري جذري يف ذهنية التعاطي
ضغط الشارع والرضاء الناس ،لكن ويا بالشأن االقتصادي ،وان الرتكيز عىل مؤمتر

سيدر امر غري مقبول .فلامذا ال يكون
شبيها مبؤمتري باريس ،اذ مل يعرف كيف
رصفت االموال ،وملاذا سيحل هذا املؤمتر
معضالتنا؟ اؤكد ان الوصول اىل عجز نسبته
 %0.6لن يتحقق ،كذلك لن يتمكنوا من
الحصول عىل  5100مليار لرية .اما بالنسبة
اىل بند تخصيص قطاع االتصاالت ،فهم
سيختلفون عىل مبدأ البيع ،الن هناك
َمن ال يريد بيع امالك الدولة .استبعد
تحقيق دمج املؤسسات ،وال حتى بعد عرش
سنوات ،علام ان خفض موازنات املجالس
مثل مجلس االمناء واالعامر بنسبة  %70ال
يقدم وال يؤخر".
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