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إقتصاد

"غير طبيعي استمرار وطن يحتاج كل 5 سنوات إلى المال"
بيفاني: لبنان تسّلم 3.6 مليارات دوالر من باريس- 3

وماليا،  اقتصاديا  لبنان  دعم  اىل  الهادفة  الدولية  التحركات  اىل  االنظار  تتجه 
للبنان  الدولية  الدعم  مجموعة  بدأت  وقد  يواجهها.  التي  الصعوبات  ظل  يف 
تحركها باجتامع عقد يف باريس يف 8 كانون االول 2017، وستستكمل يف مؤمتر 
روما - 2 اواخر شباط، وصوال اىل مؤمتر باريس ـ 4 يف نيسان لدعم االستقرار 

االقتصادي يف لبنان

مقال
تفاقم األزمات املعيشية 

واالجتماعية
االوضاع االقتصادية واالجتامعية االستثنائية يف الظروف الراهنة ضاغطة جدا، وال تحتمل 
املزيد من املشكالت. وال يبدو من خالل مقاربة سلسلة املطالب وردود الفعل الرسمية 
عليها، ان حلوال قريبة وعاجلة قد ترى النور. وفيام يرتفع صوت االتحاد العاميل العام، 
الذي  الخانق  االقتصادي  الوضع  عىل  ودينية  اجتامعية  لجهات  متواصلة  تشن حمالت 
بينهم. مثة  ما  التعاطي يف  الناس واضطرابا يف  بني  بلبلة  احدث  بعدما  اصبح ال يطاق، 
استحقاقات يتعذر عليهم دفعها، وحواالت بال ارصدة، ورشكات تقفل ابوابها، وعامل ال 
يجدون من يدفع رواتبهم، ما احدث يف املجتمع حال جمود قد تؤدي اىل انفجار، اذا مل 

يتم تدارك االمور بالرسعة املطلوبة.
وسط تجاذبات السياسة واملشاريع املطروحة التي تفوق قيمتها 16 مليار دوالر، وكلها مشاريع 
ورقية حتى االن، ومع املساعي املبذولة لعقد مؤمتر الدول املانحة يف باريس يف الشهرين 

املقبلني، يبقى الوضع االقتصادي سيد الكالم، وتربز االزمات املتفجرة يف ضوء مؤرشات عدة:
املضافة،  القيمة  رسم  تطبيق  مع  االستهالكية  والسلع  الغذائية  املواد  اسعار  ارتفاع   -
ممن  او  الرواتب  عىل  الزيادة  لحقتهم  ممن  سواء  للمواطنني  املعيشية  االزمة  وزيادة 

مل تنعم عليهم الدولة اللبنانية بربكة السلسلة، فبقيت رواتبهم ومداخيلهم عىل حالها.
- االزمة املعيشية جددت حضورها خالل الفرتة االخرية، وباتت لقمة العيش مهددة يف 
ظل ارقام يحىك عنها، وتشري اىل خسارة االف املوظفني وظائفهم. يف موازاة ذلك، يعلن 

املزيد من املؤسسات االنتاجية افالسه مع التلويح باالقفال التام.
- اشتداد ازمة الكهرباء، وعودة ارتفاع اسعار املحروقات بشكل مطرد. 

- ازمة معلمي املدارس الخاصة، وانعكاس ارتفاع االقساط املدرسية بشكل كبري ومقلق 
املدارس  تستنزف  التي  والخسائر  االهل،  منها  يعاين  التي  االقتصادية  الضائقة  بسبب 

بسبب غالء االقساط وعجز االهايل عن تسديدها، عاما بعد عام.
يتجه لبنان اليوم اىل التضخم وغالء االسعار، لذا فان اقتصاده سوف يهتز حكام، وخاصة 
لن  اللبنانيني  من  الساحقة  االكرثية  ان  بحيث  للمواطن،  الرشائية  القدرة  انخفاض  مع 
الرشائية   القدرة  امتصاص  عدة  اشهر  االسعار، وسيتم  خالل  مواجهة غالء  تتمكن من 
للزيادة االخرية، ما يؤدي حكام اىل مزيد من االزمات واىل ارتفاع نسبة الفقر بني اللبنانيني. 
موقفني  التحرك  آلية  سجلت  واالجتامعية،  املطلبية  الثلج"  "كرة  سيناريو  من  وخوفا 

متناقضني:
املطالب  من  سلسلة  تحقيق  اجل  من  تحركه  لتصعيد  يستعد  العام  العاميل  االتحاد   *
ملعالجة املشكلة املعيشية، وحملت املطالب عناوين عدة مثل تصحيح االجور واعادة 
االعتبار اىل الحد االدىن لالجور، والتصدي للبطالة املتفشية، ووقف نزف الهجرة الدائم، 

ومنع رصف العامل ما اتخم سوق البطالة.
االنتقادات  حدة  من  تخفف  بخطوات  القيام  املختصني  الوزراء  اىل  الحكومة  ايعاز   *
املوجهة اليهم. مع استبعاد امكان البحث يف تصحيح االجور يف القطاع الخاص نظرا اىل 
الصعوبات املالية واالقتصادية، والن الحكومة تسعى اىل اكتساب قدرة تنافسية للصناعة 

اللبنانية والقطاع الزراعي.
القوانني  تطبيق  عرب  الجميع  طمع  تضبط  يك  الحكومة  عىل  الضغط  يجب  ختاما، 
وعدم السامح بحصول تهرب رضيبي بعد اليوم، وعىل هيئات املجتمع املدين تكثيف 
اجتامعية  باثار  التسبب  ومنع  املواطن  لحامية  الحكومة  عىل  للضغط  تحركاتها 

واقتصادية سلبية عىل البلد.

عصام شلهوب

مؤمتر  ملفات  تحضري  عىل  جار  العمل 
واهداف  واضح  برنامج  وفق  باريس 
مليار  بـ16  قيمته  تقدر  برنامج  محددة. 
مرشوعا   250 من  اكرث  يشمل  دوالر، 
واملياه  املواصالت  قطاعات  عىل  موزعا 
اىل  اضافة  الصحي،  والرصف  والكهرباء 
باالتصاالت  املرتبطة  املشاريع  بعض 
ان  ويتوقع  والرتبية.  العامة  والصحة 
يعيد معدالت النمو اىل 6 و7%، ويخلق 
فرص العمل الرضورية للشباب اللبناين. 

تخوفا  مثة  بأن  االعرتاف  علينا  لكن 
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تطبق  ال  ان  من  سياسية،  والسباب 
االقتصادي  برنامجها  الحكومة 
تعد  التي  واملالية  الهيكلية  واالصالحات 
مؤمتر  لنتائج  حصل  ما  غرار  عىل  بها، 
نسب  زيادة  يف  سلبا  اثر  ما  باريس3-، 

النمو وخدمة الدين العام.
كام   4 باريس-  مؤمتر  نتائج  توقع  قبل 
من  بد  ال  كان  يسميه،  ان  البعض  يريد 
معرفة النتائج النهائية التي تحققت من 
املدير  يؤكد  حسبام   ،3 باريس-  مؤمتر 
لـ"االمن  بيفاين  آالن  املال  لوزارة  العام 
ال  الفرصة  ان  اىل  يشري  لكنه  العام". 
العامة  املالية  مشكلة  لحل  متاحة  تزال 
عرب  للبنان،  االقتصادي  املوقع  وتعزيز 
مجموعة من االصالحات التي نعي وعيا 
يف  منض  ومل  اليها،  حاجة  يف  اننا  كامال 
تنفيذها لظروف سياسية داخلية معينة. 

■ مؤمتر باريس- 3 كان مميزا النه اعترب 
معالجة  اىل  باالضافة  شامال.  برنامجا 
برنامج  عىل  ركز  العام  الدين  مشكلة 
املؤمتر  هذا  من  تحقق  ماذا  اصالحي. 

واين نحن اليوم؟
باريس-  ملؤمتر  االساسية  املشاكل  من   □
كان  انه  غري  اصالحيا،  برنامجا  اعتباره   3
ثالث ال غري.  او  بنقطتني  برنامجا محددا 
الحكومة  رئيس  طرحها  العمل  ورقة 
تحظى  ان  دون  من  الوزراء  وبعض 
وقد  مجتمعا.  الوزراء  مجلس  مبوافقة 
برنامجا اصالحيا النه تضمن بعض  سمي 
الكهرباء  مبوضوع  املتعلقة  االجراءات 
لالسف  ويا  االتصاالت.  قطاع  وخصخصة 
عددا  اال    3 باريس-  مقرتح  يشمل  مل 
ان  الواضح  الرضيبية. من  االجراءات  من 
ذلك كان عائقا امام الوصول اىل املبتغى 
خصخصة  موضوع  ذلك  مثال  املطلوب. 
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الوقت.  ذلك  يف  طرح  الذي  االتصاالت 
لو تم التدقيق يف االرقام وحصل ما كان 
يخطط لقطاع االتصاالت، لخرجت الدولة 
ال  الواقع  هذا  كبرية.  بخسارة  اللبنانية 
يعني ان عملية خصخصة االتصاالت غري 
جيدة، وال يعني بقاؤها يف يد الدولة امرا 
جيدا. بل عىل من يضع برنامجا من هذا 
مصلحة  هي  ما  االعتبار  يف  االخذ  النوع 
ميكن  التي  االعتبارات  هي  وما  الدولة، 
الدولة  لصالح  العملية  تأيت  يك  تأمينها 
شابه  االنطالق  والن  الوطني.  واالقتصاد 
بعض االخطاء، كان من الواضح ان عددا 
ومل  شاملة  سميت  التي  االصالحات  من 
وان  خصوصا  االطالق،  عىل  شاملة  تكن 
بعض  عمل  عند  تقف  ال  الدولة  مصلحة 
الرضائب  بعض  او  العامة  املؤسسات 
اىل  تحتاج  االصالحية  العملية  املتفرقة. 
عمل كبري وشامل، لذلك كنا بعيدين من 
وان  خصوصا  الكامل،  االصالحي  املسار 
محاوالت عدة قد جرت من طرف معني 
بخيارات  القبول  االخر  الطرف  اللزام 
يفرتض  كان  التي  االموال  عرب  اخرى 
الحصول عليها من املانحني. من املعروف 
انه عندما يحصل الوعد بهبات او قروض، 
هناك نسبة معينة قابلة للتحصيل باعتبار 
ان بعض الدول ميكن اال تلتزم ما وعدت 
به. من جهة اخرى كانت بعض عمليات 
بعض  تنفيذ  برضورة  مرشوطة  التمويل 
موضوع  من  االنتهاء  كمثل  االجراءات 
الكهربائية،  العايل  التوتر  خطوط  متديد 
االتصاالت  خصخصة  عملية  امتام  وكذلك 
وغريها من الرشوط. والنها مل تنفذ، فان 
املبالغ املرصودة لها مل تنفق. لو وضعت 
التزمها  اصالح  خطة  اللبنانية  الدولة 
لكان  نجاحها،  ضامن  اجل  من  الجميع 
هناك امل يف النجاح والتنفيذ. لكن يبدو 
ان الهدف منها كان الضغط من رأي عىل 

رأي اخر يف بعض املواضيع.

■ حجم مبالغ باريس- 3 كانت يف حدود 
عىل  كمساعدات  دوالر  مليارات   7.6

املدير العام لوزارة املال آالن بيفاين.

معظم اموال باريس ـ 3 
ُصرف  في النفقات العادية 

اللبنانية  للدولة 

مؤتمر باريس- 3 
لم يفشل، الن لبنان تلقى 
دعما دوليا استثنائيا جدا
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شكل هبات وقروض. ماذا رصف منها 
واين اصبح الباقي؟

□ تسلم لبنان من الدول املانحة املشاركة 
 3.6 3 مبلغا كبريا هو  باريس-  يف مؤمتر 
دعام  يعترب  املبلغ  وهذا  دوالر،  مليارات 

قويا جدا من هذه الدول.

■ اين رصفت هذه االموال؟
العادية  النفقات  يف  دخل  معظمها   □
املواطن  يرى  ال  عندما  اللبنانية.  للدولة 
او  الدولة  خدمات  يف  نوعية  نقلة 
يف  واضحا  تطورا  يلمس  او  مشاريعها، 
االموال  ان  يعني  فذلك  معني،  قطاع 

انفقت كام تنفق الدولة عادة.

■ ماذا عن الهبات؟
يف  ساهم  ذلك  كل  نفسه.  املسار   □
خفض كلفة متويل الدولة اللبنانية، لكنه 

مل يؤد اىل نقلة نوعية من واقع اىل اخر. 
نتيجة هذا املسار ربحت الدولة الوقت.

من   3 باريس-  هبات  كانت  هل   ■

اسباب مشكلة املوازنة العامة؟
عالقة  لها  يكن  مل  املوازنة  مشكلة   □
بهبات مؤمتر باريس- 3  او هبات حرب 
بآلية  تتعلق  الهبات  مشكلة   .2006 عام 
تقبل  ان  يفرتض  الهبة  الن  بها،  الترصف 
ويكون  الوزراء،  مجلس  يصدره  مبرسوم 
عىل معرفة اين سترصف. يحدد املرسوم 
ان  املوازنة عىل  الهبات ضمن  اوال هذه 
انها  الثالثة  والخطوة  ضمنها،  من  تدخل 
تدخل عىل حساب خزينة الدولة لترصف 
الرقابة العادية للدولة. اما يف ذلك  وفق 
مبرسوم،  تقبل  مل  الهبات  فان  الوقت، 
اىل حساب  املوازنة وال  ومل تدخل ضمن 
االسايس.  االشكال  هو  وهذا  الخزينة، 
مجمعة  كانت  املانحة  الدول  جميع 
رقابة  عملية  يف  مشكلة  هناك  ان  عىل 
الهبات. مسار معالجة هذا  االنفاق عىل 
االمر كان طويال، لكننا توصلنا اىل اتخاذ 

باريس- 3 مل يحقق اهداف دعم لبنان لغياب التوافق.

وهو  اتباعه  الواجب  القانوين  االجراء 
هبات  اما  صحيح.  بشكل  اليوم  يسري 
مؤمتر باريس3-  فقد ساهمت يف خفض 
اللبنانية.  الدولة  ومتويل  املديونية  كلفة 
الكلفة  هذه  تخفيف  عادة  املطلوب 
الدولة  تتخذها  اصالحية  اجراءات  وفق 
العجز  وهو  شاذ،  وضع  من  لالنتقال 
ويا  لكن  افضل.  وضع  اىل  جدا  املرتفع 
الوضع،  الدولة اىل هذا  تنتقل  لالسف مل 
لظروف  آين  دعم  مثابة  العملية  وكانت 

معينة.

الدولة  انتقال  عدم  اسباب  هي  ما   ■
الفضىل؟  الحالة  اىل  الصعبة  الحالة  من 

مواقف سياسية مثال؟
□ السبب هو بنية الدولة، النها ال تحمل 
نحتاج  الذي  االصالح  اهداف  برتكيبتها 
يواجه  يطرح  اصالحي  مرشوع  اي  اليه. 
ومرد  الجهات،  كل  من  باخر  او  بشكل 
ترتكز  تعد  مل  بنية  هناك  ان  اىل  ذلك 
مصالح  توزيع  عىل  بل  املؤسسات،  عىل 
بخطوات  يسمح  ال  امر  وهو  معينة، 
اصالحية واضحة. لذا، املطلوب ان تعالج 

االمور بشكل مختلف كليا.

■ لكن هذه الرتكيبة موجودة منذ مدة 
املرتقبة  املعالجة  ستتم  فكيف  طويلة، 

لالمور؟
اضعفت  املوجودة  الحكم  بنية   □
املؤسسات  تضعف  وعندما  املؤسسات، 
االشخاص.  ايدي  يف  القرارات  تصبح 
هؤالء  لتوافق  رضورة  مثة  يصبح  لذلك 
وفق  القرار.  اتخاذ  اجل  من  االشخاص 
اىل  يوصل  التوافق  فان  اليوم،  نعيشه  ما 
دعم  ان  حني  يف  املمكنة،  الحلول  اسوأ 
بان  لها  يسمح  وتقويتها  املؤسسات 
الفضىل.  الحلول  الالعبني  عىل  تفرض 
املؤسسات هو  دعم  االمل يف  فان  لذلك 
االصالحية  العملية  يف  جوهري  عمل 

بشكل عام.

لجنة  انشاء  الوقت  ذلك  يف  تم   ■
اموال  تحصيل  ملتابعة  املحافظني 
اللجنة  هذه  زالت  ما  هل    . باريس3- 

قامئة؟
اموال  عىل  للحصول  املتابعة  متت   □
باريس- 3  غري تلك التي تسلمها لبنان، 
ان  عىل  يقدم  بحث  هناك  كان  ولكن 
الدعم  يأيت  ان  تفضل  اللبنانية  الدولة 
حني  يف  املشاريع.  متويل  بدل  ملوازنتها 
ان املانحني رفضوا اعطاء الدعم للموازنة 
بل للمشاريع املحددة. زاد الطني بلة ان 
الدولة التي طالبت بدعم املوازنة مل يعد 
مير  ان  اىل  ادى  ذلك  كل  موازنة.  لديها 
املتبقية،   3 باريس-   اموال  عىل  الوقت 

وانتهى املوضوع.

■ هل ساهمت جميع الدول املانحة ام 
مثة من تخلف عن دفع متوجباته؟

الدول  لكن  جميعها،  تساهم  مل   □
االساسية ساهمت وبشكل فعال كالدول 
الصندوق  من  كبري  مبلغ  مثة  العربية. 
السعودي لتمويل املشاريع كان موجودا. 
لكن املشكلة اتت من جهتنا الننا عمليا 
نقل  الدولة  املشاريع، وحاولت  نحدد  مل 
هذا املبلغ لتمويل املوازنة. جميع الدول 
التزمت،  العربية  والدول  االوروبية 
ونسبة االلتزام مل تكن سيئة ابدا، علام ان 
بعض املؤسسات مثل املؤسسة الفرنسية 
تتعلق  واضحة  رشوطا  وضعت  للتنمية 
وهذه  الدعم،  العطاء  الكهرباء  بقطاع 
يرصف  مل  لذلك  ننفذها،  مل  الرشوط 

املبلغ.

■ هل تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية 
الفشل الجزيئ لباريس-3 ؟

لبنان  □ مؤمتر باريس- 3 مل يفشل، الن 
تلقى دعام دوليا استثنائيا جدا. الحصول 
فشال  يعني  ال  دوالر  مليارات   3.6 عىل 
جزئيا وال كامال عىل االطالق. ويا لالسف 
بدل ان نغتنم الفرصة للدخول يف مسار 

ينبغي  النظام  تركيبة 
ان تتغير حتى نتمكن من 

االستثمارات استيعاب 

اصالحي جدي، نأخذ الدعم ونفرح باننا 
كسبنا الوقت. ال شك يف ان االستمرار يف 
العجز  النمط سيؤدي اىل مزيد من  هذا 
مرشوع.  فشل  هو  الفشل  واملديونية. 
عندما يأيت الدعم بهذا الشكل هل يكون 
الواجب  االجراءات  وضع  استطاعتنا  يف 
اتخاذها موضع التنفيذ للخروج من هذا 
هو  هذا  نعيشه؟  الذي  املزمن  العجز 
كانت   3 باريس-  مؤمتر  نتائج  السؤال. 
امتالكنا  عىل  نربهن  مل  باننا  واضحة، 
برنامجا  نضع  ان  من  بدال  التوجه.  هذا 
املانحة  للدول  مقنعا  شامال  اصالحيا 
بصورة  دعمنا  للمساهمة يف  لها  ومحفزا 
مستمرة، وبدال من ان نربهن عىل نتائج 
اخذنا  اننا  عىل  املوضوع  اقترص  جدية، 

املال ومل يتغري يشء منذ ذلك الوقت.

مع  النمط  هذا  يتغري  ان  ميكن  هل   ■
مع  سيكون  التوجه  ان  ام  باريس-4، 

القطاع الخاص؟
□ ايديولوجية التفريق بني القطاع الخاص 
دعم  هناك  شيئا.  تعني  ال  العام  والقطاع 
معني سيأيت، علينا االستفادة منه اىل اقىص 
التي  االصالحات  نقاط  ووضع  الحدود، 
اىل  نحتاج  ال  حتى  نعتمدها  ان  يجب 
باريس5-. من غري الطبيعي ان يستمر وطن 
يحتاج كل خمس سنوات اىل من يقدم له 
للخروج  جدي  برنامج  وضع  يجب  املال. 
من الرتكيبة السيئة املوجودة. ال يكفي مثال 
ان نقول علينا خصخصة هذا القطاع ليك 
يستمر، فهذا امر غري صحيح عىل االطالق 
ال  القطاع  هذا  انطالق  عدم  عوائق  الن 
تزال موجودة. مثة محيط كامل لالستثامر 
االساسية  االصالحات  عرب  يتأمن  ان  يجب 
املطلوبة. علينا ان نقتنع بان تركيبة النظام 
ينبغي ان تتغري حتى يتمكن لبنان كغريه 
والقدرة  النمو واالزدهار  البلدان، من  من 
عىل استيعاب االستثامرات. بهذه الطريقة 

فقط يعود بلدنا كام نتمناه. 
ع. ش

الهبات لم تدخل 
في املوازنة وال 

في حساب الخزينة


