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متابعة

هل من أحد في لبنان يتمنى أن ينهار بلده؟ الجواب هو نعم .فتيار املستقبل عبر وزرائه ونوابه وإعالمه يحاول الترويج أن االقتصاد اللبناني
يتجه نحو االنهيار ،وأن الدولة مفلسة ،علمًا بأن الوقائع واألرقام ال تشي بذلك حتى اآلن ...فهل من محاسبة؟

ّ
ّ
تيار املستقبل يروج النهيار االقتصاد وإفالس الدولة

خالل عام ونصف لم تنفذ خاللها القرارات
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ب �ن��ى ال �ت �ح �ت �ي��ة لالقتصاد،
وخ�ص��وص��ًا تأخير م�ش��روع التنقيب عن
ّ
يخسر لبنان ب�ين  3مليارات
النفط ال��ذي
دوالر إلى  4مليارات دوالر سنويًا.

رشا أبو زكي
م� �ن ��ذ اس� �ت� �ق ��ال ��ة م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء وبدء
ال�ح��دي��ث ع��ن ح�ك��وم��ة ل��ون واح ��دّ ،
ضجت
ال�ص��ال��ون��ات السياسية كما االقتصادية
وخصوصًا
بالحديث عن أن قوى  14آذارّ ،
تيار املستقبل ،ق��ادرة بفعل تحكم األخير
ب�م�ف��اص��ل ال ��دول ��ة واالق �ت �ص��اد اللبناني،
منذ أوائل التسعينيات ،على قلب املعادلة
عبر اخ�ت�لاق أزمات
السياسية ف��ي لبنان ّ
اق �ت �ص��ادي��ة ي�م�ك�ن�ه��ا ه ��ز ع ��رش الحكومة
املقبلة .الحديث بقي حديثًا ،إلى أن خرجت
تصريحات علنية تعلن من دون مواربة أن
الدولة على شفير اإلفالس ،وأن االقتصاد
سينهار ...ه��ذه التصريحات التي أثبتت
األرق��ام عدم صحتها ،لم تكن «زل��ة لسان»
كما تشير أوساط متابعة ،بل تهديد فعلي
لالقتصاد اللبناني ،إن ل��م تكن محاولة
خ �ل��ق م �ن ��اخ س �ل �ب��ي ي �ش �ي��ع ج ��و اإلفالس
على أم��ل أن يتحقق .فمن ه��و على شفير
اإلفالس :لبنان أم تيار املستقبل؟

وقف املوازنة

تالعب باألرقام!
فقد أعلنت وزيرة املال ريا الحسن عددًا من
امل��زاع� نّ�م وامل��ؤش��رات امل��ال�ي��ة واالقتصادية،
ل�ي�ت�ب�ّي� ع��دم ص� ّ�ح�ت�ه��ا ،ب�ح�س��ب م��ا أعلنه
املعنيون ،وال سيما في حاكمية مصرف
لبنان وجمعية امل�ص��ارف والصناعيني...
وال �ل��اف � ��ت أن ال� �ح� �س ��ن ل� ��م ت� ��وض� ��حّ ،
مرّة
استندت إليها لبث
واح��دة ،األس��س التي ّ
ال �ت �ش��اؤم ،م��ا ع��دا ال�ت�ل��ط��ي ّوراء صندوق
النقد الدولي الذي خفض توقعاته للنمو
�ان (وامل�ن�ط�ق��ة ع�م��وم��ًا) إل��ى ،%2.5
ف��ي ل�ب�ن� ّ
ورف��ع توقعاته للتضخم إل��ى  ،%6.5علمًا
ب� ��أن ال� �ص� �ن ��دوق ي �س �ت �ق��ي م �ع �ل��وم��ات��ه من
مصادر الحكومة اللبنانية ،أي وزارة املال
ومصرف لبنان.
ه� ��ذه «ال �ل �ع �ب��ة» ال �ت��ي ت �م��ارس �ه��ا الحسن
وفريقها السياسي أصبحت مفضوحة.
فقد أشارت الحسن ،وبعدها النائب غازي
يوسف ،إلى وجود عجز عن استبدال دين
بدين بحجة النقص في السيولة في البلد،
وارت �ف��اع م�ع��دالت ال�ف��وائ��د ،علمًا ب��أن هذه
العملية ال تتطلب إجازة اقتراض جديدة،
ألن ج�م�ي��ع إج � ��ازات االق �ت ��راض املمنوحة
ل � � ��وزارة امل � ��ال س��اب �ق��ًا ت �ن��ص ع �ل��ى إمكان
استبدال دين بدين عند استحقاقه ،وملدة
خمس عشرة سنة على األقل.

أوضاع السياحة والتجارة
إذا ك ��ان ال ��وض ��ع امل ��ال ��ي ال ي� ��زال ك �م��ا هو

نّ
ّ
أعلنت وزيرة املال ريا الحسن عددًا من املزاعم واملؤشرات املالية واالقتصادية ،ليتبي عدم صحتها (مروان طحطح)
م��ن دون ت�غ�ي�ي��ر ،ف ��إن ال��وض��ع اإلنتاجي
والسياحي لم يصل بعد إلى حدود جديدة
ّ
من التأزم ،فكيف ُيعلن االنهيار؟ وملاذا ال
ّ
ت�ت�ح� ّ�رك ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة مل�س��اء ل��ة مطلقي
هذه الشائعات؟
ي � ��ؤك � ��د وزي� � � � ��ر ال � �س � �ي� �ّ�اح� ��ة ف� � � � ��ادي عبود
لـ«األخبار» وج��ود خطة الختالق شائعة
ّ
االن� �ه� �ي ��ار .ف �ق��د ت� �ص ��در إح � ��دى الصحف
التابعة لتيار املستقبل ع� نّن��وان« :اإلنفاق
ال �س �ي��اح��ي ص � �ف ��ر» ،ل �ي �ت �ب�ّي� ع �ن��د قراءة
امل� �ق ��ال أن اإلن� �ف ��اق ال �س �ي��اح��ي ل ��م يسجل
زي ��ادة ،ولكنه ليس ص�ف�رًا .وي�ش��رح عبود
أن امل��ؤش��رات ف��ي األش�ه��ر الثالثة املاضية
تظهر انخفاضًا ف��ي ع��دد السياح بنسبة
 14ف��ي امل �ئ��ة ،إال أن�ه��ا تسجل ارت�ف��اع��ًا في
اإلن � �ف� ��اق ال �س �ي��اح��ي ب �ن �س �ب��ة  1ف ��ي املئة.
وي �ش��دد ع�ب��ود ع�ل��ى أن نسبة االنخفاض
املسجلة ه��ي األق��ل مقارنة بجميع الدول
العربية ،وكذلك إسرائيل ،إذ إن املؤشرات

هناك تسجل انخفاضًا بني  30إلى  95في
املئة!
ويشرح عبود أن التصريحات التي تشير
إل��ى ان�ه�ي��ار االق �ت �ص��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي تتوسل
التضخيم م��ن دون أي أس ��اس ،وبالتالي
يجب تعريض م��ن يطلقون ه��ذه األخبار
للمساءلة الجدية ،وخصوصًا أن الخارج

نعمة افرام :ارتفاع
العجز في الميزان التجاري
سببه ارتفاع أسعار
استيراد المحروقات

ي��أخ��ذ ت �ص��ري �ح��ات ال � � ��وزراء ع �ل��ى محمل
الجد ،ما ّ
يعرض االقتصاد لالهتزاز بفعل
تصريحاتهم!
الوضع ينسحب على موضوع االستيراد
والتصدير ،إذ يشير عبود إلى أن مداخيل
�دول��ة من الضريبة على القيمة املضافة
ال� ً
مثال ال تظهر الدولة في حال انهيار ،وهذا
ال��واق��ع يؤكده رئيس جمعية الصناعيني
نعمة افرام الذي يشير لـ«األخبار» إلى أنه
ح�ت��ى اآلن ال ت��أث�ي��ر م�ب��اش�رًا ل�ع��دم تأليف
الحكومة واألوض ��اع السياسية واألمنية
ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة ع� �ل ��ى ال� �ق� �ط ��اع الصناعي،
استيرادًا وتصديرًا ،مشيرًا إلى أن ارتفاع
ال �ع �ج��ز ف��ي امل� �ي ��زان ال �ت �ج��اري ه��و بسبب
ارتفاع أسعار استيراد املحروقات ،معتبرًا
أن إدخال هذا العنصر املتحرك من ضمن
امل�ي��زان التجاري ه��و عامل خلل أساسي.
وي�ل�ف��ت إل��ى أن ت��أث �ي��رات ت��أخ�ي��ر التأليف
مرتبطة بالشلل الحكومي الذي كان سائدًا

وال تتوقف محاوالت «التفليس القسري»
عند التصريحات ،إذ إن مشاريع املوازنات
السابقة متوقفة على ّ
«همة» وزي��رة املال
في إنجاز حسابات املهمة وقطع حساب
األعوام املاضية .فقد قدمت الحسن مذكرة
في  25تشرين الثاني رقمها  /3753ص،1
إال أن ه��ذه امل��ذك��رة ل��م تتضمن أي خطة
عمل ،ال بل قذفت عملية إعداد الحسابات
العامة للدولة إلى سنتني (والسبب بحسب
ال �ح �س��ن وج� ��ود  60م��راق �ب��ًا يساعدونها
في عملها ال  120وف��ق ما تطالب!) ،فيما
هذه الحسابات املمنوع تنفيذها منذ 17
ستة أشهر وبـ48
عامًا يمكن إنجازها في ّ
مراقبًا ال أكثر! بحسب خطة ُ(يعلن عنها
ّ
اليوم) أعدها رئيس لجنة املال واملوازنة
النيابية النائب إبراهيم كنعان ،إلنجاز
الحسابات امل��ال�ي��ة النهائية ال�ع��ائ��دة إلى
ال �س �ن��وات م��ن  1993ل�غ��اي��ة ّ  2009ضمنًا
وتدقيقها .وتقوم ه��ذه الخطة على وقف
م �س ��ؤول ��ي اإلدارة امل ��ال� �ي ��ة ال �ح��ال �ي��ة في
ال ��وزارة ع��ن العمل مؤقتًا وتكليف بدالء
منهم إلى حني إنجاز املهام ،وتأليف لجنة
لتدقيق القيود املالية في وزارة املال تعمل
ت�ح��ت إش ��راف امل��دي��ر ال �ع��ام أالن بيفاني،
وتضم رئيسًا متمرسًا في إعداد وتدقيق
املالية النهائية ،وثماني فرق
الحسابات
ّ
عمل ،على أن توزع املهام على أساس فئات
الحسابات م��ن الفئة األول ��ى لغاية الفئة
ال�س��اب�ع��ة ،وي�ت��ول��ى ال�ف��ري��ق ال�ث��ام��ن إعداد
التقارير النهائية املتضمنة كل املخالفات
االقتراحات املتعلقة بتصحيح القيود.
مع
ّ
وهذه الخطة تقتضي التعميم على جميع
وحدات الوزارة وموظفيها إعطاء طلبات
اللجنة األول��وي��ة املطلقة ،والتعميم على
جميع اإلدارات العامة واملؤسسات العامة
ومصرف لبنان واملصارف الخاصة تلبية
ط �ل �ب��ات ال �ل �ج �ن��ة ض �م��ن ح � ��دود القانون،
وتحال نتائج التدقيق على املدير العام
ب�ع��د ال �ت��داول بشأنها ب�ين رؤس ��اء الفرق
ورئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ،وم��ن ث��م ت�ح��ال النتائج
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ت �ب��اع��ًا ع �ل��ى دي � ��وان املحاسبة
م��رف�ق��ة ب�ح�س��اب��ات امل�ه�م��ة امل��وض��وع��ة مع
ال �ق �ي��ود ال �ت ��ي أج ��ري ��ت ع �ل��ى الحسابات
السابقة نتيجة التدقيق...

باختصار
ّ
◄ «املال» سددت بعض مستحقات الغاز املصري
بحسب ب�ي��ان ص ��ادر ع��ن وزارة امل ��ال ،إذ يشير إل��ى أنها
ّ
سددت املبالغ املستحقة للشركة املصرية القابضة للغازات
الطبيعية ( )EGASمن ثمن استجرار الغاز الطبيعي من
مصر ،باستثناء مبلغ  27مليون دوالر ال يزال ينتظر رد
ديوان املحاسبة في شأنه بحسب األصول.
وك��ان وزي��ر الطاقة وامل�ي��اه ف��ي حكومة تصريف األعمال،
ج �ب��ران ب��اس�ي��ل ،ق��د أع�ل��ن م�ن��ذ أي ��ام أن وزارة امل ��ال ل��م تف
بوعدها بتسديد مستحقات الغاز املصري ،وه��و ما ّأدى
إلى خسائر بقيمة مليون دوالر شهريًا ناتجة من اضطرار
مؤسسة ًكهرباء لبنان إلى تشغيل معمل دير عمار على
املازوت بدال من الغاز منذ تشرين الثاني املاضي.
وأوضحت وزارة املال أنها ّ
سددت بالكامل مبلغ  36مليون
ّ
دوالر الذي يمثل قيمة الفواتير املستحقة للشركة املصرية
القابضة للغازات الطبيعية (  )EGASمن ثمن استجرار
الغاز الطبيعي من مصر حتى شهر أيار .2010
◄ منع إدخال سلع ذات منشأ ياباني
قرار صدر عن وزارة االقتصاد والتجارة بتاريخ 2011/4/4
تحت الرقم  /1/61أ.ت ،وه��و يمنع موقتًا إدخ��ال كل أنواع

السلع ذات املنشأ الياباني أو املستوردة من اليابان إال بعد
إبراز شهادة فحص صادرة عن مختبر معترف به عامليًا
تثبت ّ
خلوها من التلوث باإلشعاعات النووية.
وقد أرسلت ال��وزارة في تاريخ  2011/5/4كتابًا إلى وزارة
ا ُمل��ال أك��دت فيه أن ك��ل السلع امل�س�ت��وردة م��ن ال�ي��اب��ان التي
شحنت قبل وقوع كارثة املفاعل النووي في فوكوشيما في
تاريخ  2011/3/11ال تخضع ملفاعيل القرار املذكور أعاله.
ّ
◄  6000دواء من دون أي رقابة عملية أو إدارية
هو عدد األدوية التي قال النائب السابق الدكتور إسماعيل
س �ك��ري��ة (ال � �ص ��ورة) إن ال ��دول ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ت�س�م��ح ببيعها
واس�ت�ي��راده��ا م��ن دون أي رق��اب��ة عملية أو إداري ��ة عليها،
مشيرًا إلى أن الوكيل ُيمنح شهادات تسجيل ملرة واحدة
وإلى األبد من دون إعادة تسجيل.
وقال سكرية إن لبنان ّ
يعد الوحيد في العالم الذي يستورد
ّ
ويبيع وي��وزع مستحضرات ومقويات
وف�ي�ت��ام�ي�ن��ات م��ن دون أي رق��اب��ة على
النوعية واألم��ان والصالحية ،وبأسعار
تفوق بعشرات امل��رات م��ا ه��و مباع في
بلد املنشأ .وأض��اف أن الدولة اللبنانية
تسجل ح��وال��ى  200دواء ش�ه��ري��ًا ،من

دون دراسة أو دراية بمفاعيله وآثاره الجانبية وخصائصه،
بحيث تستغرق عملية تسجيل ك��ل دواء ودراس �ت��ه نحو
خ�م��س دق��ائ��ق ف �ق��ط ،ب�ي�ن�م��ا ف��ي ال� ��دول األخ� ��رى تستغرق
السلطات الصحية لتسجيل ً 50
دواء سنويًا فترة تتراوح بني
سنة وخمس سنوات ،إضافة إلى مراقبة ما بعد التسويق
والبيع .وكشف سكرية أن س��وق لبنان تسرح وتمرح فيه
شتى أنواع األدوية املزورة واملغشوشة والضعيفة الفاعلية،
التي تفتك بصحة الناس ،مشيرًا إلى أن الفاتورة الدوائية التي
المست مليار دوالر «أكثر من نصفها ثمن أدوية ال حاجة
للبنان إليها على اإلطالق ،ويحدثونك عن اإلصالح وتأليف
الحكومات» .كذلك ب��ارك سكرية للبنان وقضائه «ال��ذي لم
ّ
يبت ملفًا دوائيًا واحدًا منذ عام  1998حتى اليوم».
◄ تراجع عدد املسافرين عبر مطار بيروت %1.39
وذل��ك خالل األشهر األربعة األول��ى من العام الجاري ،حيث
بلغ العدد اإلجمالي للمسافرين عبر هذا املرفق  1.486مليون
مسافر ،وفقًا لإلحصاءات التي نشرتها إدارة املطار أخيرًا.
وهوى عدد اآلتني بنسبة  %0.64ليبلغ  726644مسافرًا،
فيما كانت نسبة امل �غ��ادرة أعلى عند  ،%2.83ليبلغ عدد
امل�غ��ادري��ن  745076م�س��اف�رًا .وب�ل��غ ع��دد امل�س��اف��ري��ن عبر
الترانزيت  19636مسافرًا.

ّ
املسجلُ في الشهرين
وخالف شهر نيسان النمط السلبي
ال�س��اب�ق�ين ،ح�ي��ث ك��ان��ت األزم ��ة ال�س�ي��اس� ّ�ي��ة ت�ل�ق��ي بظاللها
على نحو حاد على األوضاع ّ
العامة في البالد .ونما العدد
اإلج�م��ال��ي للمسافرين بنسبة  ،%5.35حيث ارت�ف��ع عدد
الوافدين بنسبة  %8.15إلى  236939مسافرًا ،وارتفع عدد
املغادرين أيضًا بنسبة  %4.42إلى  224851مسافرًا.
◄  30.5مليار دوالر االحتياطات األجنبية ملصرف
لبنان في نهاية نيسان
ّ ً
مسجلة ارتفاعًا بنسبة  %0.29مقارنة بنهاية آذار املاضي،
فيما نمت األصول اإلجمالية للمصرف بنسبة  %1.91إلى
 65.62مليار دوالر.
واحتياطي الذهب غير محتسب في االحتياطات األجنبية،
وبحسب أرق��ام امل�ص��رفّ ،
سجل ه��ذا االحتياطي ارتفاعًا
بنسبة  %7.03إلى  14.15مليار دوالر مع تسجيل سعر
املعدن األصفر مستوى قياسيًا في الشهر املاضي.
وف��ي ج��ان��ب امل�ط�ل��وب��ات ،ارت�ف�ع��ت ودائ ��ع ال�ق�ط��اع امل��ال��ي ،أي
امل�ص��ارف ،بنسبة ّ %1.72إل��ى  45مليار دوالرّ .أم��ا ودائع
القطاع العام ،التي تمثل  %8.09من إجمالي املطلوبات ،فقد
هبطت بنسبة  %2.04إلى  5.3مليارات دوالر.
(األخبار)

