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جابر: ترشيد قروض إلعالة 
عشرات آالف العائالت اللبنانية

يف ظل شح املوارد املالية، وخصوصا االتية من الخارج، يحتاج لبنان اىل تحسني ادارة االنفاق وتوجيه املتوافر ماليا كام فعل 
عندما اقر مجلس النواب يف  12 اذار املايض قروضا تطاول عرشات االف العائالت، السيام االكرث عوزا، لتعزيز شبكة االمان 

االجتامعي ومكافحة الفقر وجائحة كورونا وتسهيل قروض االسكان

مل يعد رسا ان املساعدات والقروض الخارجية 
الحال يف  للبنان مل تعد متوافرة، مثلام كانت 
العقدين املاضيني، ففاقمتها االزمة االقتصادية 
وتراجع  كورونا،  وباء  من  الناتجة  العاملية 
مداخيل الدول العربية املعتمدة عىل النفط، 
تحويالت  ايضا  ذلك  بسبب  ترضرت  فيام 

املغرتبني اللبنانيني من الخارج. 
وتجميد  والسيولة  املصارف  ازمة  ظل  يف 
جانب  اىل  اللرية،  وانهيار  املودعني،  واموال 
تؤثر  او  توجه  باتت  التي  السياسية  العنارص 

الن  فقط،  مستطاع  هو  ما  بقدر  املواطنني، 
الدفع الحقيقي لتحسني االوضاع يجب ان يأيت 
من حكومة قامئة وفاعلة تؤدي مهمها وفق ما 

يقتضيه الدستور. 
يف هذا االطار، جاءت القرارات التي اتخذها 
مجلس النواب يف 12 اذار املايض، والتي من 
من  دوالر  مليون   246 بقيمة  قرض  بينها 
البنك الدويل لتقديم مساعدات نقدية الكرث 
 800 نحو  اي  لبنانية،  عائلة  الف   160 من 
عام،  وملدة  شهري  اساس  عىل  شخص،  الف 

باالضافة اىل قرض قديم من الصندوق العريب 
االستفادة  تعاد  لالسكان،  مخصص  لالمناء 
من  املمنوحة  القروض  سقوف  بتعديل  منه 

مرصف االسكان. 
النائب  السابق  الوزير  العام"  "االمن  التقت 
ياسني جابر لتسليط الضوء عىل هذه القرارات 
مليون   600 تفوق  مببالغ  اجامال  املتعلقة 
االزمة  حدة  من  التخفيف  وتستهدف  دوالر، 
اىل  الوصول  عرب  االجتامعية   - االقتصادية 

الرشائح االكرث عوزا، بشكل علمي ودقيق. 

■ ما هي اهمية القرض املخصص لالسكان؟ 
الصندوق  لبنان اساسا من  القرض اىت اىل   □
واالجتامعي  االقتصادي  لالمناء  العريب 
مليون   150 حواىل  وقيمته  عام،  نحو  قبل 
لكنه  املركزي  املرصف  يف  وسيودع  دوالر، 
الصندوق  مع  االتفاق  بحسب  مخصص 
بدوره  يحدد  الذي  تحديدا  االسكان  ملرصف 
تغيري  اقرار  وتم  منه.  املحتملني  املستفيدين 
من  متقدم  لكل  املخصص  القرض  سقوف 
ومن  لرية،  مليون   450 اىل  لرية  مليون   300

400 مليون لرية اىل 600 مليون لرية. 

■ ماذا جرى تحديدا حول اتفاق القرض بني 
ماذا  والتعمري؟  لالنشاء  الدويل  والبنك  لبنان 

اقر مجلس النواب تحديدا؟ 

متويل  وسيلة  باضافة  واملتوسطة،  الصغرية 
الربنامج  جديدة بقيمة 5.5 ماليني دوالر من 
بانتاج  املعنية  املؤسسات  هذه  مثل  لدعم 
املصنعة  الطبية  والتجهيزات  املستلزمات 
نقص  مثة  كورونا.  تداعيات  ملواجة  محليا 
عاملي يف معدات الوقاية الشخصية واالجهزة 
ارشاك  الحكومة  عىل  يفرض  ما  وهو  الطبية، 
يف  املحلية  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات 
الهدف  ان  اي  والصحة.  التصنيع  قطاعات 
الطبية  واملعدات  املنتجات  تأمني  تعزيز 
املصنعة محليا، وهو يف صلب اهتامم اللبنانيني 
هذا  من  املحتملون  املستفيدون  وصحتهم. 
لبنانية موثوق بها او  الربنامج هم مؤسسات 
مراكز ابحاث لديها او ميكنها تطوير امكانات 
الطبية  واملعدات  واالجهزة  املنتجات  تصنيع 
الجائحة.  ملحاربة  الالزمة  الخدمات  وتقديم 
وبالفعل، تم تحديد الئحة اولية باملستفيدين 
املحتملني من جمعية الصناعيني، تتضمن اكرث 
من 30 رشكة متخصصة بانتاج معدات الوقاية 
ايضا  وهناك  الطبية،  والتجهيزات  الشخصية 
رشكات تعمل من اجل تطوير اجهزة للتنفس 

الصناعي. 

وكيف  الربنامج  هذا  سيعمل  كيف  لكن   ■
سيقدم املال اىل هذه املؤسسات؟ 

من  نوعني  تأمني  الربنامج  يتوىل  سوف   □

الغالف
خليل حرب 

Khalilharb66@gmail.com

الوزير السابق النائب ياسني جابر.

سيتم اختيار العائالت الفقرية وفق معايري علمية دقيقة.

يف  الوارد  القانون  مبرشوع  البند  يتعلق   □
املرسوم رقم 6492، وتم تعديل القانون النافذ 
حكام رقم 6 تاريخ 3 ترشين الثاين 2014 حول 
الدويل،  والبنك  لبنان  بني  قرض  اتفاق  ابرام 
املؤسسات  مشاريع  يف  االبتكار  لدعم  وذلك 
هذا  استعامل  يتم  مل  واملتوسطة.  الصغرية 
دوالر،  مليون   30 قيمته  تبلغ  الذي  القرض 
لكن حكومة الرئيس دياب تقدمت يف حزيران 
2020 مبرشوع اقرتحت فيه ان يتم تخصيص 
لدعم  القرض  هذا  من  دوالر  ماليني   5.5

مشاريع االبتكار يف مجال كورونا. 

اىل  بالنسبة  اهميته  وما  ذلك  يعني  ماذا    ■
اللبنانيني؟ 

□ بناء عىل طلب من الحكومة اللبنانية، ومن 
قام  كورونا،  فريوس  تداعيات  مواجهة  اجل 
هيكلة  باعادة  كفاالت  ورشكة  الدويل  البنك 
املؤسسات  يف  االبتكار  دعم  صندوق  برنامج 

واالجنبية ملساعدة  العربية  الدول  قرارات  يف 
لبنان، اصبح كل مبلغ متوافر بني يدي الدولة 
اللبنانية له قيمته املضاعفة اكرث من ذي قبل.  
يؤدي انهيار اللرية اىل دفع املزيد من اللبنانيني 
الرشائية،  القوة  انخفاض  مع  الفقر  خط  اىل 
والخارجية  الداخلية  التحذيرات  تصاعد  مع 
يبلغها  مل  مرحلة  اىل  االوضاع  وصول  من 
حكومة  تشكيل  تأخر  ومع  قبل.  من  لبنان 
جديدة، تتجه االنظار اكرث نحو مجلس النواب 
القرارات تتعلق باكثر ملحاولة تحريك عجلة القرارات املتعلقة بحياة 

من 600 مليون دوالر

سيتم اعتامد منهجية صيغ االختيار غري 
من  تعاين  التي  االرس  لتحديد  املبارش 
فقر مدقع عرب تحديد منط االستهالك، 
مصدر الدخل، االصول التي ميتلكونها. 
ثم  فقرا،  االكرث  من هم  اختيار  سيتم 
اجتامعيا  الضعيفة  الفئات  تحديد 
يف  تعيش  التي  االرس  مجموعة  ضمن 
التي  االرس  تشمل:  والتي  مدقع  فقر 
تتضمن  التي  االرس  نساء،  تعيلها 
االرس  سنة(،   17 اىل   0 )من  اطفاال 
التي لديها افراد ما بني 70 عاما واكرب، 
ذوي  من  افراد  لديها  التي  واالرس 

الخاصة.  االحتياجات 

مستفيدون
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التمويل، قروض ميرسة وهبات. من املمكن 
لهبة  محتمل  كمستفيد  املتقدم  يعترب  ان 
دوالر.  الف   500 سقف  لغاية  ميرس  وقرض 
كذلك سوف متول انشطة مثل تقديم هبات 
ملستفيدين مستحقني بهدف تغطية التكاليف 
الناتجة من اعامل البحث والتطوير والتسويق 
والخدمات التقنية، كام ستقدم قروض ميرسة 
تغطية  بهدف  مستحقني  مستفيدين  اىل 
املواد  واسترياد  التشغييل  املال  راس  تكاليف 
واعامل  وتجهيزات  للتصنيع  الالزمة  االولية 
انشاء بسيطة يف مقر املصنع او املعمل القائم، 
وذلك وفق معايري محددة من البنك الدويل. 

االجتامعي  االمان  شبكة  تعزيز  عن  ماذا   ■
التي اتفق عليها مع البنك الدويل؟ 

شبكة  لدعم  طارئ  مرشوع  ضمن  هي   □
جائحة  لتداعيات  استجابة  االجتامعي  االمان 
كورونا واالزمة االقتصادية يف لبنان، بناء عىل 
لالنشاء  الدويل  والبنك  لبنان  اتفاق قرض بني 
والتعمري. قيمة القرض 246 مليون دوالر، علام 
لدعم  الدويل  البنك  يف  خاصا  فرعا  هناك  ان 
بدأت  العامل.  يف  االجتامعي  االمان  شبكات 
ايام الوزير وائل ابوفاعور، وقتها قدم  القصة 
املرشوع.  لدعم  دوالر  5 ماليني  الدويل  البنك 
ثم جاء الوزير رشيد درباس وبعده الوزير بيار 
االكرث  بالعائالت  الئحة  يعد  وكان  عايص،  ايب 

فقرا. 
خالل حكومة الرئيس دياب، جاء البنك الدويل 

واعامرهم، لضامن ان تصل االموال اىل االكرث 
عوزا بالفعل، وذلك وفق معايري دولية محددة. 
ارسة  الف   161.257 ان  اىل  تشري  التقديرات 
بطاقة  عىل  وسيحصلون  الربنامج،  سيشملهم 
سيتوىل  كام  لذلك.  مخصصة  الدفع  مسبقة 
املتحدة  لالمم  التابع  العاملي  االغذية  برنامج 
ادارة وتوزيع بطاقات الكرتونية مسبقة الدفاع 

للمستفيدين مع مراقبة املعامالت املالية. 
الشؤون  وزارة  تعمل  ان  املفرتض  من 
االجتامعية عىل وضع آلية لتشغيل نحو 480 
باشخاص  االستعانة  لديها مع  اجتامعيا  عامال 
الجامعات  وطالب  االحمر  الصليب  من 
لتعبئة  االنسانية،  والهيئات  والجمعيات 
تعيش  التي  او  فقرا  االكرث  لالرس  االستامرات 

تحت خط الفقر. 

هذا  تفاصيل  اللبنانيون  سيعرف  كيف   ■
الربنامج والخطط املتعلقة به؟ 

□ سيصار اىل االعالن بواسطة تلفزيون لبنان 
والتلفزيونات املحلية ووسائل االعالم االخرى 
القرض،  من  لالستفادة  التسجيل  كيفية  عن 
باالضافة اىل حمالت توعية، ارشادات وتثقيف 
وغريها. ستشارك رشكات متخصصة يف االنتاج 
االعالين عرب دعم خطوات الحكومة، وستتوىل 
انتاج افالم دعائية وتثقيفية للتسويق االعالين 
الدولة  عاتق  عىل  تقع  كلفة  اي  دون  من 

اللبنانية. 

بحزمة  املتعلقة  للقرارت  تقييمك  هو  ما   ■
القروض وهل هي مطمئنة للناس؟ 

الحاصل  الفراغ  مللء  خطوة  هو  جرى  ما   □
حاليا، وهو رضوري لكنه ليس كافيا. فاملطلوب 
ابعد يف تحقيق االمان االجتامعي  ان نذهب 
موضوع  يف  خطوات  عىل  االقدام  خالل  من 
املحدود،  الدخل  لذوي  الدعم  وتوفري  ترشيد 
او الواقعني يف الفقر املدقع. املطلوب يف ظل 
الستهداف  الدعم  ترشيد  االقتصادية،  االزمة 
االكرث حاجة مبا يف ذلك الذين تقلصت رواتبهم 
يف القطاعني العام والخاص، عرب تعزيز الضامن 
التي  الرواتب  اصحاب  لدعم  مثال  االجتامعي 
الحكومي،  العمل  تعزيز  بداية  علينا  انهارت. 
الن الحكومة هي املسؤولة املبارشة عن وضع 

الخطط لتحقيق ذلك. 

انعقد يف  الذي  اللبناين  االقتصاد  لدعم  الدويل  املانحة خالل مؤمتر سيدر  الدول  قررت 
باريس يف نيسان 2018، جمع ما قيمته 11 مليار دوالر من املنح والقروض.

يضم املبلغ 10.2 مليارات دوالر كقروض، و860 مليون دوالر عىل شكل منح. 
اما املساهامت التي تعهدت بها الدول واملنظامت الدولية املشاركة يف املؤمتر فهي كااليت: 
االتحاد االورويب 1.5 مليار اورو، فرنسا 500 مليون اورو، هولندا 300 مليون اورو، 
تركيا  اورو،  مليون   120 ايطاليا  اورو،  مليون   120 املانيا  اورو،  مليون   130 بريطانيا 
الواليات  دوالر،  مليون   680 الكويت  دوالر،  مليار   1 السعودية  دوالر،  مليون   200
للتنمية  االسالمي  البنك  دوالر،  مليارات   4 الدويل  البنك  دوالر،  مليون   115 املتحدة 

750 مليون دوالر. 
لكن لبنان مل يحصل عىل اي من هذه املبالغ النها مرتبطة باجراء اصالحات اقتصادية 

وخطوات ملكافحة الفساد. 

11 مليار دوالر 

مستعد  انه  واعلن  وزين  غازي  الوزير  اىل 
ميرس  كقرض  دوالر  مليون   450 لتقديم 
للبنان ملواجهة املشكالت التي ستظهر بسبب 
الوقت،  مع  لكن  الصعب.  االقتصادي  الوضع 
كيف  نقطتني:  يف  تتمثل  رشوطا  البنك  وضع 
تحدد  وكيف  املستهدفني،  الناس  احصاء  يتم 
ارشاف  يف  االمر  هذا  سيتم  حاليا،  البطاقة. 

وحضور دويل. 

من  منه  سيتسفيد  وكيف  سيشمل  من   ■
اللبنانيني؟ 

نحو  القرض  برنامج  يشمل  ان  يفرتض   □
اعداد الئحة  لبنانية. وسيتم  عائلة  الف   161
بالعائالت االكرث فقرا وفق معايري علمية دقيقة 
عىل  بناء  الحقيقيني،  املستفيدين  لتحديد 
وممتلكاتهم  ووظائفهم  الشهري  مدخولهم 

يجب االقدام على 
توفير الدعم الى ذوي 

الدخل املحدود

يشمل برنامج القرض نحو 
161 الف عائلة لبنانية


