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إقتصاد
عصام شلهوب

التأخري يف اقرار املوازنة العامة بات من باب تحصيل الحاصل، وقد تأقلمت معه كل االدارات واملؤسسات الرسمية، فيام كان االنفاق 
يتم عىل قاعدة االثني عرشية. وبعد 11 عاما عىل عدم اقرار اي موازنة، عاد مع عام 2017 اعداد املوازنات واقرارها ولكن بتأخري 

نحو 10 اشهر عن موعدها الدستوري

املجلس الدستوري كّرس سابقة التطبيع
مع غياب قطع الحساب واستنسابّية سعر الصرف 

الدكتور غالب فرحات. 

يعتربها   2022 عام  موازنة  ان  من  الرغم  عىل 
البعض ميزانية وليست موازنة، اال انها اقرت يف 
الربع االخري من السنة يف املجلس النيايب بأغلبية 
بسيطة وكادت تسقط بعد اقرارها يف 27 ايلول 
من  املستمرة  الضغوط  لوال   ،2022 عام  من 

صندوق النقد الدويل.
التنفيذ  مرحلة  ودخولها  نرشها  عىل  ايام  متر  مل 
بدءا من 8 ترشين الثاين، تقدم 10 نواب بطعن 
امام املجلس الدستوري لتدخل املوازنة يف وضع 
تباعا.  تنفذ  بدأت  بنودها  وان  خصوصا  جديد، 
وتفاديا للفوىض املتوقعة، قرر عدم "تعليق العمل 
الطعن  بت  يتم  ريثام  العامة،  املوازنة  بقانون 
املقدم امامه". ومن ثم اصدر بته الطعن بتاريخ 
2023/1/5 وقىض بابطال 7 مواد من قانون املوازنة 
القرار  ان  املالحظ  ومن  جزئيا.  او  كليا  العامة، 
صدر باكرثية 8 من اعضائه، فيام اعرتض العضوان 
االخران عىل خلفية تجاوز مجلس النواب املهل 

الدستورية وعدم اقرار قانون قطع حساب.
الرأي  يف  االختالف  هذا  ان  ايضا،  الالفت  من 
بالنتائج  امنا فقط  املخالفة،  بتثبيت  "ال يتصل 
التي ترتتب عليها، وتحديدا يف ما اذا كان يجدر 
ابطال املوازنة عىل خلفية حصولها ام يكتفي 
بتثبيت املخالفة من دون ابطاله، عىل غرار ما 
كان فعله املجلس الدستوري يف قراراته السابقة 
يف الطعون السابقة املقدمة ضد قوانني موازنة 
2018 و2019 و2020"، عىل ما يقوله عدد من 

الحقوقيني.
يف  الحقوق  لكلية  السابق  االول  الفرع  مدير 
اكد  فرحات  غالب  الدكتور  اللبنانية  الجامعة 
مل  الحكامء  "مجلس  ان  عىل  العام"  لـ"االمن 
العمل  اي قواعد خالقة وجديدة يقتيض  يضع 
تحت  مستقبال  عامة  موازنة  اي  اقرار  عند  بها 

طائلة البطالن، وان اقرار قانون موازنة دون قطع 
حساب امنا يشكل حالة شاذة".

من  الدستوري  املجلس  موقف  تقرأ  كيف   ■
قانون املوازنة العامة لعام 2022؟

□  نقرأ من موقف املجلس الدستوري من قانون 
املوازنة العامة لعام 2022 امورا عدة، اهمها:

واقلية  اكرثية  بني  الحكامء  مجلس  انقسام  ـ  أ 
يكرر  واضح  وبشكل  نراه  لذا  املوضوع،  حول 
النقاش القانوين الذي حصل يف السابق يف االعوام 
2018 - 2019 - 2020 حول مدى مالمئة ابطال 

املوازنة او عدم ابطالها.
ب - كرس مجلس الحكامء سابقة التطبيع مع هذه 
اي  يضع  مل  بها حارضا.  واستمر  ماضيا  املخالفة 
قواعد خالقة وجديدة يقتيض العمل بها عند اقرار 
البطالن.  اي موازنة عامة مستقبال تحت طائلة 
لكن نظرا اىل االوضاع االستثنائية يف لبنان، ميكننا 
القول ان انتظام املالية العامة يف الدولة هو ركيزة 
االنتظام العام ذي القيمة الدستورية السيام وانه 
ال يوجد اي نص واضح يؤدي اىل ابطال املوازنة او 
اىل عدم اقرارها يف غياب قطع الحساب. فاذا كان 
الحساب شكل مخالفة دستورية فاضحة،  قطع 
فانه ال يصح تصحيح هذه املخالفة مبخالفة اكرب 
وهذا  العلة،  لهذه  اقرارها  عدم  وهي  اال  منها، 

بالتامم ما ذهب اليه  مجلس الحكامء.

خالف  محور  الحساب  قطع  قضية  شكلت   ■
رد  قرار  جاء  هل  يزال.  وال  سنة   15 منذ  بدأ 
املجلس الدستوري يف شأنه وكأنه منح براءة ذمة 

للحكومة واصبح هو القاعدة؟
□ يف الواقع نلفت اىل ما ييل:

قانون  اقرار  ان  الحكامء عىل  مجلس  1- شدد 

موازنة من دون قطع حساب امنا يشكل حالة 
شاذة، وانه يقتيض الخروج منها رسيعا. ووجه 
املجلس اللوم اىل السلطتني التنفيذية والترشيعية 

مام وصفه لتقاعس كل منهام.
مخالفة  عىل  التأكيد  هام  امرين  بني  وازن   -2
ورضورة  للدستور،  الحساب  قطع  اقرار  عدم 
انتظام املالية العامة الذي اعتربه ركيزة االنتظام 

العام ذي القيمة الدستورية.
3 - اكد مجلس الحكامء ان "البديل، اي عدم اقرار 
الحكومة  يد  اطالق  اىل  يؤدي  املوازنة ونرشها، 
مام  له  اي سقف  تحديد  دون  من  االنفاق  يف 
املايل ويلحق  العام  النظام  اكرب يف  يشكل خلال 
رضرا مبصالح البالد العليا". وبالتايل، يكون قراره 
لهذه الجهة قد اخذ يف االعتبار الواقع القانوين 
املحافظة  يف  واالنسانية  االجتامعية  والعوامل 
عىل النظام العام املايل والذود عن الرضر املنتظر 
او  غياب  ظل  يف  السيام  العليا،  البالد  مبصالح 

تعدد بيانات حسابية مدققة وسليمة.

■ كيف ميكن الخروج من الحالة الشاذة التي 
تتعلق باملوازنة كام وصفها املجلس الدستوري؟ 
وهل ميكن العودة يف ظل االوضاع التي نعيشها 

اىل النظام املالية العامة؟ 
□ ميكننا االجابة عن هذا التساؤل بالقول ان 
الخروج من هذه الحالة الشاذة والتي تتعلق 
باملوازنة، ال ميكن ان يكون اال بوضع االمور يف 
نصابها الصحيح. وقد احسن مجلس الحكامء 
التعامل مع الوضع الراهن، فاصالح الخطأ  يف 
منه،  اكرب  خطأ  بارتكاب  يكون  ان  ميكن  ال 
فاملحافظة عىل القطاع املايل، وكذلك املحافظة 
واقعية  اهداف  العليا  الوطنية  املصلحة  عىل 

وحقيقية يتقنها الحكامء.

■ يخاف املجلس الدستوري من ان عدم اقرار 
املوازنة يؤدي اىل اطالق يد الحكومة يف االنفاق 
او  قامت  ما  فهل  له،  سقف  تحديد  دون  من 
املوازنة  اقرار  وبعد  قبل  الحكومة  به  تقوم 

اختالف بشكل جوهري؟
وتحرتم  تطبق  الدستوري  املجلس  قرارات   □
االدارية،  الهيئات  جميع  عىل  نفسها  وتفرض 
السياسية والقضائية. بالتايل، يجب عىل الحكومة 
احرتام هذه القرارات تحت طائلة ابطالها. فمع 
لكل وزير،  االنفاق  وجود موازنة يحدد سقف 
ومن دون موازنة ليس هناك من ضوابط. فضال 
عن ان انتظام املالية الصايف يف الدولة هو ركيزة 
ال  وهو  الدستورية  القيمة  ذي  العام  االنتظام 

يتحقق اال يف اطار املوازنة العامة.

والرسوم  الرضائب  حول  القائم  الخالف   ■
وخصوصا رضيبة الدخل ورسم الخروج والدخول 
اال يعترب ذلك تغيريا يف تفسري نص قانون املوازنة؟ 
القانوين  النص  تعديل  املال  لوزير  يحق  وهل 

املوجود يف املوازنة؟
□ يف ما يتعلق بالخالف القائم حول الرضائب 
الخروج.  ورسم  الدخل  رضيبة  اي:  والرسوم 

بطبيعته عن القوانني العادية، وال يجوز بالتايل 
ان تعدل هذه القوانني ضمنه ألن يف ذلك خروجا 

عىل اصول الترشيع.

■ ماذا عن عدم ابطال املادة 21 املتعلقة باجراء 
تسوية رضيبية عىل الرغم من مخالفتها عددا 

من املبادئ العامة؟
باملوازنة  عالقة  ال  الرضيبية  التسوية  ان   □
العامة ال لجهة تقدير النفقات وااليرادات، وال 
لجهة تنفيذ املوازنة، وال ايضا لجهة مبدأ سنوية 
املوازنة. كام انه يشجع املواطنني عىل التخلف 
يف  فيساهم  املتوجبة،  الرضائب  تسديد  عن 
التفريط باملال العام فضال عن تعارضه مع مبدأ 
العدالة االجتامعية لذلك فهي مخالفة للدستور 

ويقتيض ابطالها.

استيفاء الرضيبة  ■ عىل اي سعر رصف ميكن 
ومن يحدده؟ وهل جاءت مواد املوازنة املتعلقة 

بهذا االمر يف محلها؟
□ من املفيد القول ان قانون املوازنة يختلف 
يجوز  وال  العادية،  القوانني  عن  بطبيعته 
بالتايل تعديل قوانني عادية اخرى من ضمنه 
ألن يف ذلك خروجا عىل اصول الترشيع. اما 
ال  فانه  الدستوري،  باملجلس  يتعلق  ما  يف 
ينظر يف مالمئة الترشيع وَمن له حق تحديد 
مدى  يف  مهمته  تنحرص  وامنا  الرصف  سعر 

مخالفة القانون لنص الدستور.

■ اال ترى ان اقرار قانون املوازنة العام من 
دون قطع الحساب وخارج املهل الدستورية 
ويعتربان  صدقيتها   2022 موازنة  يفقدان 

انهاكا لالنتظام املايل الدستوري؟
قطع  عىل  التصويت  عدم  ان  الحقيقة   □
شاذة  حالة  هو  الدستور  بحسب  الحساب 
)شدد  املوازنة  ابطال  لكن  سيىء،  وامر 
اهميتها  عىل  مادة  من  اكرث  يف  الدستور 
تصويت  عدم  بسبب  الدولة(  حياة  يف 
املهل  احرتام  عدم  او  القطع  حساب  عىل 
هناك  وبالتايل  اسوأ،  امر  هو  الدستورية 
اسف  بكل  والخيار  االسوأ،  وهناك  السيئ 

يقع عىل السيىء. 

ال يمكن تفويض الوزير
فرض ضرائب ورسوم

ورسوم  رضائب  عن  عبارة  هي  العامة  املوازنة 
وعائدات ألموال الدولة )ايرادات عامة( بالتايل:

أ- ال ميكن تفويض الوزير فرض رضائب ورسوم 
)ال تفويض من دون نص(.

ب- ال ميكن لقرار وزاري ان يعدل قانونا.

تحديد  واستنسابية  الرصف  سعر  عن  ماذا   ■
سعره، وهل ميكن ان يؤدي هذا االمر اىل توحيد 

السعر؟
□ يف الواقع، ان تحديد سعر الرصف ال يتعلق ال 
من قريب او من بعيد بقانون املوازنة. ومبا ان 
النصوص التي تعدل قانونا سبق اقراره، ينبغي 
ان تنضوي يف صلب القانون املعدل ليك يسهل 
املوازنة  يف  تدس  ان  يجوز  وال  عليها،  االطالع 
العامة. حيث ان قانون املوازنة العامة يختلف 


