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رضوان عقيل 

ستغّير وجه لبنان المالي وتحاكي صندوق النقد
كنعان: البرملان ممّر إلزامي للخطة االقتصادية

تناقش الكتل النيابية مندرجات الخطة االقتصادية التي وضعتها الحكومة قبل بتها مع صندوق النقد الدويل، السيام 
وانه يف حال تطبيقها قد يتغري الوجه املايل للبنان. يعد الربملان خالصة مالحظاته عليها، بحيث من املتوقع اقرار 22 

قانونا لتأخذ الخطة طريقها اىل التطبيق

االقتصادية  الخطة  اصحاب  يتعاطى  ال 
هذا  منزلة.  انها  قاعدة  عىل  االصالحية 
عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  يؤكده  ما 
ان  بحيث  دياب،  حسان  الحكومة  ورئيس 
مفتوحة  عليها  التعديالت  اجراء  مساحة 
تحت قبة الربملان التي تشكل املمر االلزامي 
النقد  صندوق  تلقى  وقد  تنفيذها،  لبدء 

الدويل والجهات الدولية هذه الرسالة. 
النائب  واملوازنة  املال  لجنة  رئيس  ييضء 
عىل  العام"  لـ"االمن  كنعان  ابراهيم 
حروفها  ترشيح  يجري  التي  الخطة  مسار 
يف  تضمنته  وما  واهدافها،  وارقامها 
املطبخ النيايب، حيث شارك يف هذا العمل 
النواب من مختلف الكتل سواء كانوا من 
اىل  االشارة  مع  املعارضة.  من  ام  املواالة 
مع  اليها  التوصل  سيتم  ما  خالصات  ان 
يف  لها  الحكومة  واقرار  النقد،  صندوق 
االقتصادية  الوجهة  املطاف، سينقل  نهاية 

واملالية يف لبنان من ضفة اىل اخرى.    

االقتصادية  الخطة  رحلة  تعاين  كيف   ■
يف الربملان؟

رحلة  ملناقشة  جلسة  من  اكرث  عقدنا   □
من  وذلك  "حرزانة"،  كلها  وكانت  الخطة 
التي  الجلسات  يف  نيايب  حضور  خالل 
شارك  حيث  واملوازنة  املال  لجنة  عقدتها 
وزيري  حضور  يف  نائبا،   50 عن  يزيد  ما 
نعمه،  راوول  واالقتصاد  وزين  غازي  املال 
طرف  من  كبريا  اهتامما  نلمس  فيام 
يف حضور  جلسة  من  اكرث  عقدنا  النواب. 
لبنان  ومرصف  املصارف  لجمعية  ممثلني 
فضال عن الهيئات االقتصادية. نعمل عىل 
عنه  عرّب  الذي  الخطة  يف  النقص  تعويض 
تجر  مل  انه  اعترب  الذي  الخاص  القطاع 

سيواكبها  كيف  الخطة  عمل  ملواكبة 
املجلس؟

□ من الواضح انه اذا مل يحصل تعديل يف 
الخطة مبعنى االخذ يف االعتبار او محاكاة 
الواقع  من  وتخرج  املطروحة  الهواجس 
الذي وضعت حالها فيه لن تكون االجواء 
باحداث  تطالب  الكتل  ان  علام  ايجابية، 
تعديالت عىل عدد من بنودها. يف املقابل، 
ال يجب ان نذهب اىل السلبية وقد ملسنا 
الجراء  استعداد  عىل  انها  الحكومة  من 
تعديالت يف الخطة عىل اعتبار ان ال يشء 
الرئيس  من  الكالم  هذا  سمعت  منزال. 
انه مستعد للمناقشة ومل  دياب الذي قال 
ان  احد  يستطيع  ال  بطروحاته.  يتشبث 
هناك  النواب.  مجلس  امام  مقفال  يكون 
املواضيع تحتاج اىل قوانني وهي  عدد من 
تصل اىل 22 قانونا سيقرها املجلس الطالق 
ميكن  ال  بها  املجلس  ميش  مل  واذا  الخطة، 
الحكومة،  عمل  يف  نتدخل  لن  تطبيقها. 
لكن اذا فضلت طرح مسودة قوانينها اوال 
من باب التعاون ال مانع لدينا وال مشكلة، 
واذا عملت عكس ذلك ال مشكلة ايضا من 
باب تطبيق فصل السلطات. يف النهاية لن 
ردها  يتم  او  تعدل  او  القوانني  هذه  تقر 
كل  اىل  الرسالة  ووصلت  املجلس،  يف  اال 
الجهات املحلية والدولية ان املمر االلزامي 
الكم  هذا  يستوجب  اصالحية  خطة  ألي 
التي  االساسية  القانونية  التعديالت  من 
العام  القطاع املرصيف والدين  تعيد هيكلة 
وعقد اتفاقات عىل متويل يتخطى مليارات 
اىل  اضافة  النقد،  الصندوق  مع  الدوالرات 
القوانني الرضيبية وغريها. علام ان  تعديل 

هذه االمور ال تولد بقرار.

شديدة  معارضة  حصول  تتوقعون  اال   ■
للخطة من الكتل غري املمثلة يف الحكومة؟

املال، واكرث  لجنة  الكتل يف  □ تشارك كل 
الحارضين كانوا من الكتل املعارضة حتى 
بعبدا  لقاء  قاطعت  التي  الجهات  من 
النقاشات  اجواء  اىل  ارتياحها  عن  فعرّبت 
االول،  اليوم  منذ  الخطة.  تتناول  التي 
املشرتكة  النقاط  من  جملة  اىل  توصلنا 

املستقبل  كتل  من  ار  ومل  الكتل،  بني 

رئيس لجنة املال واملوازنة النائب ابراهيم كنعان.

الكتل  اىل  نقله  تم  ما  وهذا  مشاورته، 
بالخطة  املعنيني  عىل  هنا  اركز  النيابية. 
اىل  املصارف  من جمعية  القطاع،  هذا  يف 
املهن  نقابات  اىل  اضافة  االعامل  رجال 
كل  تطاول  املطروحة  الخطة  ان  الحرة، 
املحامني  من  وقطاعاته  املجتمع   نواحي 
واالساتذة وغريهم، مع الرتكيز عىل النظام 
اكرث  من  كتبا  تلقينا  والرضيبي.  التقاعدي 
النقابات تقريبا، تفيد انه مل يتم التحدث 
معها يف موضوع الخطة. وكام هو معلوم، 
ونقاش  حوار  نقطة  الربملان  يشكل 
يف  نحرص  نحن  الجميع.  اىل  ويستمع 
اللجان النيابية وقبل اصدارنا قوانني او اي 
املعنية  الجهات  جميع  آراء  اخذ  مواقف 
بالحري  فكيف  املطروحة،  امللفات  بهذه 
امام خطة استثنائية ستغري يف النهاية كل 
البلد، وقد تصل اىل  الحياة االقتصادية يف 
تغيري الهوية االقتصادية اللبنانية من نظام 
اقتصادي حر اىل موجه، بحسب ما يطرح 
البعض ويعرّب عن قلقه. نحن ال نتبنى اي 
يشء، لكننا ننقل القلق الذي نسمعه من 

الكتل والجهات االقتصادية وغريها.

■ يفهم من كالمك انهم يعرّبون عن قلق 
كبري ويعارضون مضمون هذه الخطة؟

□ عرّبت هذه الجهات عن قلقها يف العلن 
ومثة بيانات تصدر يف هذا الخصوص. من 
هذا املنطلق، ما قمنا به هو اننا استمعنا 
اسئلتهم  النواب  وطرح  الوزراء  اىل 
االرقام  بتحليل  نقوم  نحن  وهواجسهم. 
دستورية  عند  التوقف  وتم  املطروحة، 
وقانونية بعض النواحي الواردة يف الخطة 
مثل امللكية الخاصة التي وردت يف الفقرة 
باملس  تسمح  ال  والتي  الدستور  من  )و( 

الخطة  يف  نقاط  مثة  مقدسة.  وهي  بها 
متس هذه امللكية يف مكان ما، اي مبعنى 
هناك دخول عىل الودائع يف املصارف من 
تم  الذي  اللرية  خالل محاور: سعر رصف 
الدوالر  مبساواة  اي  الخطة  يف  حسبانه 
االمر  هذا  تطبيق  تم  فاذا  لرية.   3500 بـ 
مبارش  "هريكات"  يشكل  تعميمه  وجرى 
االموال،  هذه  قيمة  تبدل  مع  وخصوصا 
الشكل  وفق  السيادي  الصندوق  مواكبة 
يف  حصصا  املودعني  العطاء  به  املطروح 
املرشوع  املطروح يف هذا  الصندوق.  هذا 
االموال  استعادة  من  تغذيته  تتم  ان 
اليوم.  اليد حتى  املنهوبة وهي ليست يف 
مثة احتامالت يف استعادة مبالغ من هذه 
دول  يف  االمر.  هذا  يحصل  ال  او  االموال 
العامل التي تابعت هذا املوضوع، وبحسب 
يتم  مل  املتحدة،  االمم  اعدتها  دراسة 
االرقام  من  املئة  45 يف  من  اكرث  اسرتجاع 
الدراسة  هذه  عرضت  وقد  املطروحة، 
اسرتجاع  قانون  مناقشتنا  اثناء  يف  علينا 
عملية  ايضا  هناك  املنهوبة.  االموال 
الخطة  تناولتها  التي  النقاط  بعض  طرح 
حيث  قدمتها،  والتي  بالخسائر  واملتعلقة 
 241 تبلغ  التي  الخسائر  هذه  ان  تقول 
محققة  غري  خسائر  هي  لرية  مليار  الف 
البناء عىل هذه  بعد. نسأل هنا كيف تم 
الحصيلة، وملاذا تم اخذ 73 الف مليار من 
اقفاله  سيتم  انه  اعتبار  مع  العام   الدين 
اضافة اىل اخذ 66 الف مليار من مرصف 
املصارف عىل  مليار من  الف  لبنان  و40 
الخاص.  القطاع  يف  توظيفات  انها  اساس 
الخطة،  املعرتضني عىل  من  يقول  من  مثة 
ال  ونحن  خسائر  ليست  االرقام  هذه  ان 
تكبري  يتم  ملاذا  هنا.  تصفية  بعملية  نقوم 

مقابلة
املصارف  اىل  لندخل  انفسنا  عىل  الحجر 
افالس  اىل  االمر  هذا  يؤدي  قد  والودائع. 
اقتصاد كامل وتوقفه، وسيكون االنعكاس 

سلبيا عىل "موتور" االقتصاد يف البلد. 
 

■ اين وجدتم النقاط االيجابية يف الخطة؟
اصبح  انه  فيها  االيجابية  النقاط  من   □
او رؤية  النقاش حوله  اطار ميكننا  هناك 

ملسته  ما  اصالحها.  يف  نساهم  ان  ميكن 
من  بعيدا  عقدها  التي  االجتامعات  يف 
كان  الذي  بري  نبيه  الرئيس  مع  االعالم 
الخطة،  طرح  وقبل  املشوار  اول  من 
وشدد عىل حفظ الودائع واحرتام امللكية 
الخاصة ووضعها يف مرتبة الخط االحمر. 
تشاركت معه يف هذه النقطة وال رجوع 
الوراء. تلقينا من رئيس املجلس  فيها اىل 
اللجنة  موقفا داعام ملا نقوم به يف هذه 
املطروح  الجدي  بالنقاش  رحب  وقد 
يؤدي  مشرتكا  تصورا  وضعنا  خالل  من 
رئييس  ايضا  التقيت  البلد.  انقاذ  اىل 
والحكومة  عون  ميشال  الجمهورية 
الخطة  هذه  ان  يل  واكدا  دياب  حسان 
ليست منزلة، وهام يف النهاية ال يعارضان 

وضع تعديالت عليها. 

■ امل تالحظ ان هّم الخطة كان مخاطبة 
عىل  والحصول  الدويل  النقد  صندوق 

رضاه؟
□ الحظنا ان صندوق النقد مذكور يف كل 
تشتمها  التي  الرسالة  ان  بحيث  صفحة، 
انقاذ.  اي  يتحقق  لن  دونه  من  ان  منها 
يف  النه  )ب(  الخطة  كنواب  طرحنا  لقد 
حال، ولسبب ما، مل يوافق صندوق النقد 
ير  مل  اذا  او  القروض  هذه  تقديم  عىل 
ستطرح  التي  الرشوط  يف  مصلحته  لبنان 
علينا  واردة.  االحتامالت  كل  تبقى  عليه، 
مل  وان  اخرى،  حلول  عن  هنا  التفتيش 
تكن يف حجم الحل االول اي الذهاب اىل 

الصندوق. 

الحكومة  لها  تحرض  قانونا   22 مثة    ■

الجمهورية  رئيسا 
والحكومة اكدا ان الخطة 

ليست منزلة وال يعارضان
اي تعديالت عليها 
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للمقاومة  والوفاء  والتحرير  والتنمية 
اال  االخرى  والكتل  اللبنانية  والقوات 
مثل  نقطة،  من  اكرث  حيال  تقاطعات 
عندما  الخاصة.  امللكية  عىل  الحفاظ 
وانعكاساتها  املطروحة  الخسائر  ناقشنا 
حصل  احتسابها،  وطريقة  االقتصاد  عىل 
ان  لحظة  اشعر  مل  كبري.  تقاطع  ايضا 
اطار  خارج  كان  بل  مسيس،  النقاش 
املعارضة  بني  اليوم  السيايس  االصطفاف 
من  الحكومة  يحاسب  احد  ال  واملواالة. 

املعارضة عىل خلفية املعارضة.

قررت  اذا  املجلس  سيواجه  كيف   ■
الطحني  عن  الدعم  رفع  الحكومة 
صندوق  طلب  عىل  بناء  واملحروقات 

النقد؟
قبل  املجلس  يف  سيمر  املوضوع  هذا   □
نناقش حاليا  الصندوق، فيام  ان يصل اىل 
فان  وبالتايل  للخطة،   العريضة  الخطوط 
ستطرحه  مبا  حكيمة  ستكون  الحكومة 
عىل الصندوق يك ال  تقع يف املحظور ومن 
اجل ان ال تلتزم امرا ال تستطيع تطبيقه.

■ ماذا ملستم من صندوق النقد؟
□  التقيت مع زمييل ياسني جابر مندوبني 

املشورة  تقدميهم  عند  النقد  لصندوق 
من  عدد  عىل  جوالتهم  اثناء  يف  التقنية 
يحرض  عندما  سنة  كل  يف  املسؤولني. 
عىل  بجولة  يقوم  النقد،  صندوق  فريق 
الترشيع  املالية.  بالعملية  املعنية  الجهات 
التي  املالية  واالصالحات  الربملان  يف  املايل 
جدا  متقدمة  كانت  املال  لجنة  طرحتها 
تطبيقها  تم  ولو  االخرية،  السنوات  خالل 

ملا وصلنا اىل هذا الواقع. 

■ هل وقفتم يف موضوع الخطة امام رأي 
حاكم مرصف لبنان رياض سالمة؟

□ ال مانع  من حصول هذا االمر. ال يجب 
مشكالت  وجود  باب  من  املوضوع  طرح 
بني هذا الفريق او ذاك بل يجب تطبيق 
الدستورية  املؤسسات  عليه  تنص  ما 
الكتل  بني  وجود خالفات  من  الرغم  عىل 
يف  تناقش  ان  املطلوب  لذلك  النيابية. 
يحصل.  الذي  االمر  هو  وهذا  املجلس 
فيه  تطبخ  الذي  االساس  املوقع  هو  هذا 

املالية. السياسات والترشيعات 

يف  املجلس  يف  تناقشونه  ما  خالصة   ■
تقرير  يف  ستضعونه  هل  الخطة   مقاربة 
ويتم رفعه اىل رئييس املجلس والحكومة؟
القائم  االستثنايئ  الجهد  هذا  بالتأكيد.   □
عىل اداء ممتاز من طريف الوزراء والنواب، 
ستتضمن  التي  الخالصة  هذه  يف  يتبلور 
االطراف  سائر  مشاركة  عملية.  اقرتاحات 
الربملان هو  قبة  النقاشات تحت  يف هذه 
تحد للبنان ودميوقراطيته. هذا االمر يعرّب 
عن رقي املؤسسات الدستورية وخصوصا 
بعد  الخالصة  هذه  سرنفع  الربملان.  يف 
رئيس  اىل  لها  الشغالة  املطابخ  انتهاء 
عامة  جلسة  يف  سيطرحها  ورمبا  املجلس، 
او سيتم االعالن عنها يك تصبح ملك الرأي 

العام. 

عقدنا جلسات "حرزانة" 
الخطة ملواكبة 

من النقاط االيجابية انه 
اصبح هناك اطار يمكننا 

النقاش حوله ورؤية يمكن 
ان نساهم في اصالحها

من جلسات لجنة املال واملوازنة يف الربملان.
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