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تقرير

«خطيئة اإليجارات»

في عهدة «الدستوري»

رمى رئيس الجمهورية
بـ«خطيئة» قانون اإليجارات
الجديد على املجلس
الدستوري ،بعدما رمى مجلس
النواب القانون اليه لتوقيعه.
املجلس الدستوري الذي لم
ُيشف بعد من تهشيمه في
مسألة «شرعية التمديد
سينظر
ملجلس النواب»،
ّ
في دستورية القانون كله
وليس فقط في بعض مواده.
الكل اآلن في انتظار قراره
ضمن مهلة الشهر ،في ظل
شارع يغلي بني املستأجرين
واملالكني

محمد نزال
قانون اإليجارات الجديد في عهدة املجلس
الدستوري رسميًا .العيون اآلن على القرار
الذي سيتخذه ،بعدما غسل النواب أيديهم
منه ،في ظل احتجاجات شعبية في الشارع
من قبل املستأجرين القدامى واملالكني على
ح��د س ��واء .وص�ل��ت إل��ى امل�ج�ل��س مراجعة
(ط� �ع ��ن) م ��ن رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة م�ي�ش��ال
سليمان في بعض م��واد القانون املذكور،
ُ ّ
وس�ج��ل��ت ف��ي القلم رسميًا.
أول م��ن أم��س،
م �ص��ادر امل�ج�ل��س ذك ��رت ل �ـ«األخ �ب��ار» أن��ه،
ب�ح�س��ب ال �ق��ان��ون ال �خ ��اص ،س�ي�ك��ون أم��ام
املجلس مهلة شهر ّ
لبت الطعن الوارد إليه،
وذلك اعتبارًا من تاريخ ( 2014/5/20يوم
تسجيله في القلم).
م ��ا ه ��ي امل � � ��واد ال� �ت ��ي ط �ع��ن ف �ي �ه��ا رئ �ي��س
الجمهورية؟ وه��ل ه��ي امل��واد عينها التي
ي �ش �ك��و م �ن �ه��ا امل �س �ت��أج��رون أم ه ��ي م ��واد
ُ
تناسب مطالب املالكني ،بمعنى أن إلغاءها
يرضيهم أك �ث��ر؟ رف�ض��ت م �ص��ادر املجلس
ً
تحديد امل ��واد امل�ط�ع��ون فيها ،وذل��ك عمال
بمبدأ ال�س��ري��ة ،لكن ال�لاف��ت ف��ي امل��وض��وع
ه ��و م ��ا ك�ش�ف�ت��ه امل� �ص ��ادر ن �ف �س �ه��ا« :ل�ي��س
ب��ال �ض��رورة ل ��دى امل�ت��اب�ع�ين أو املنتظرين
ال�ت��وق��ف كثيرًا عند امل ��واد امل�ط�ع��ون فيها،
ألن� �ن ��ا ،ف ��ي امل �ج �ل��س ،س� ��وف ن �ع �ي��د ق� ��راءة
ال�ق��ان��ون بكل م ��واده ،س��واء املطعون فيها
أو غير املطعون فيها ،وبالتالي لو وجدنا
مواد غير دستورية أثناء جردتنا للقانون

ّ
سيكون أمام املجلس مهلة شهر لبت الطعن (األخبار)

تقرير

مجلس الوزراء يدرس اقتراحات تقنية :من يدير دفّة الدين العـــا
يصل الدين العام إلى  65مليار دوالر وفق األرقام
الرسمية التي ال تحتسب ديون مصرف لبنان السوقية من
ضمن هذا الدين .إدارة هذه الكتلة النقدية الكبيرة بأحجامها
وفئاتها وآجال استحقاقها تتطلب إدارة خاصة ،إال أن
تصبح ذات أهمية قصوى في لبنان حيث ال
هذه الخصوصية ّ
أحد يعرف من يدير دفة الدين
محمد وهبة
ع �ل��ى م� ��دى أك� �ث ��ر م ��ن  15ع ��ام ��ًا ،ل ��م ت�ك��ن
هناك إدارة للدين العام .إدارة ه��ذا امللف
ك ��ان ��ت ت �ت ��م ب � �ص� ��ورة ع �ش ��وائ �ي ��ة ووف �ق ��ًا
أله��واء وزراء امل��ال املتعاقبني وعالقتهم
ب�ح��اك�م�ي��ة م �ص��رف ل �ب �ن��ان وع�ل�اق ��ة ه��ذه
السوق .يخطئون مرة
األخيرة
بمصالح ّ
ويغضون الطرف ّ
ويصيبون ّ
مرات.
مرة،
األم � ��ر ك� ��ان م��زاج �ي��ًا إل� ��ى درج � ��ة ال �ف �س��اد
امل�ت�ع�م��د وال� �ه ��در امل �ق �ص��ود ت �ح��ت ش�ع��ار
مصالح ال��دول��ة التي ترسم ف��ي كواليس
قصور الزعامات السياسية واملناطقية.
م ��وازي ��ن ال� �ق ��وى ل ��م ت �ك��ن ي��وم��ًا ملصلحة
ّ
أك �ث��ري��ة امل�ك��ل�ف�ين ،ب��ل ملصلحة التكتالت
الكبيرة من مصارف وتجار وصناعيني
وم� �ض ��ارب�ي�ن ع� �ق ��اري�ي�ن ...ب �ه ��ذه ال�ع�ق�ل�ي��ة
ك ��ان ي ��دار ال��دي��ن ال �ع ��ام ،ف�ي�ج��ري إص ��دار
ُ
وت ّ
حدد
سندات خزينة بالليرة وبالدوالر
ف��وائ��ده��ا تبعًا لتفاهمات م��راك��ز ال�ق��وى.
الحقًا ،أصبح الدين العام «ديون» عامة ال
ّ
موحدة الحتسابها ،وال تنسيق
معايير
ع �ل ��ى إدارت � � �ه � ��ا ،وم � ��ن دون أف � ��ق واض� ��ح
مل��ا س�ت�ك��ون ع�ل�ي��ه ف��ي األي� ��ام امل�ق�ب�ل��ة .هل
يصبح الوضع أفضل مع «الهيئة العامة
إلدارة ال��دي��ن ال�ع��ام»؟ م��ا ه��ي االقتراحات

التي سترفعها ه��ذه الهيئة إل��ى مجلس
الوزراء؟

اجتماع املدينني
قبل ي��وم�ين ،ع�ق��دت الهيئة ال�ع��ام��ة إلدارة
ال ��دي ��ن ال� �ع ��ام اج �ت �م��اع��ًا ف ��ي وزارة امل ��ال
ب��رئ��اس��ة وزي � ��ر امل � ��ال ع �ل��ي ح �س��ن خ�ل�ي��ل،
وب �ح �ض��ور ع�ض��و ال�ه�ي�ئ��ة ح��اك��م م�ص��رف
ل�ب�ن��ان ري ��اض س�لام��ة .ب�ع��د ال �ل �ق��اء ،خ��رج
الرجالن ليعقدا مؤتمرًا صحافيًا .سالمة
ً
ص � � � ّ�رح أوال ،ف� �ل � ّ�م ��ح إل � ��ى أن االج� �ت� �م ��اع
تنسيقي «لنتحدث في أم��ور الدين العام
في لبنان الذي تتولى وزارة املال متابعته
وت�ن�ف�ي��ذه» .أم��ا األه ��داف «ف�ه��ي أال تخلق
ال�ح��اج��ات ال�ت��ي س�ت�م� ّ�ول م��ن ال��دي��ن العام
ضغطًا على اإلمكانات التسليفية للقطاع
الخاص ،وأال تخلق ضغطًا على الفائدة
ال �ت��ي ي�س�ت��دي��ن ل�ب�ن��ان ب �ه��ا ،ع�ل��ى اع�ت�ب��ار
أن الرت �ف��اع ال �ف��ائ��دة آث� ��ارًا س�ل�ب�ي��ة ليست
اقتصادية فحسب ،بل اجتماعية أيضًا».
أم � ��ا خ� �ل� �ي ��ل ،ف � �ص� � ّ�رح ب ��أن ��ه ج � ��رى وض ��ع
«ال �خ �ط��وط ال �ع��ام��ة الس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال��دي��ن
ال � � �ع� � ��ام وال � � �ت� � ��ي س � �ت � �ك� ��ون م� � � � ��دار ن� �ق ��اش
ف ��ي األي � � ��ام امل �ق �ب �ل��ة ف ��ي م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
إلق� ��راره� ��ا ،وع �ل��ى أس��اس �ه��ا ت �ق��وم وزارة
امل � ��ال ب �خ �ط ��وات ب��ال �ت �ع��اون م ��ع م �ص��رف

لبنان لتنفيذها» .وأوض��ح أن الهدف هو
«إطالة متوسط استحقاقات ديوننا ،ما
يرتب انعكاسات مباشرة على الوضعني
امل� ��ال� ��ي واالق� � �ت� � �ص � ��ادي ،وخ � �ف ��ض ن�س�ب��ة
الدين وتحديد ّ
حصة العمالت األجنبية
واملحلية منه» .وفي هذا السياق «وضعنا
ك ��ل امل �ع �ط �ي��ات الس �ت �ح �ق��اق��ات �ن��ا ال �ث��اب �ت��ة
املرتبطة بالديون واالستحقاقات الواجبة
ع �ل �ي �ن��ا ب��ال �ع �م�ل�ات امل �ح �ل �ي��ة واألج �ن �ب �ي��ة،
وم ��وض ��وع ال �ع �ج��ز ون �س �ب �ت��ه ،ف ��ي م�س��ار
تحليلي أوصلتنا الى ما يجب أن نقوم به
لجهة كيفية إدارة هذا الدين».

ّ
مكونات الدين العام

في ال��واق��ع ،إن إق��رار الهيئة العامة إلدارة

بلغت
قيمة
املحفظة
في نهاية
آذار 2014
نحو 32
ألف مليار
ليرة
(مروان
طحطح)

ال��دي��ن ال �ع��ام ف��ي ع ��ام  2008ف �ت��ح أب��واب��ًا
ك�ث�ي��رة ل�ل�ن�ق��اش ف��ي ه ��ذا امل �ل��ف؛ ف�م��ا هي
التي تحتسب ضمن الدين العام؟
الديون
ّ
م��ن ي��دي��ر دف ��ة ال��دي��ن ال �ع��ام؟ م ��اذا تقترح
الهيئة على مجلس الوزراء؟
تقول مصادر مطلعة على ه��ذا امللف ،إن
«االج �ت �م��اع ك ��ان ف��ول�ك�ل��وري��ًا إل ��ى ح � ّ�د ما
ألن النقاط األساسية التي تتعلق بإدارة
ُ
ال��دي��ن ال �ع��ام ل��م ت�ح� َ�س��م ب�ع��د وه��ي كانت
م�ح��ور ن�ق��اش منذ إن�ش��اء الهيئة العامة
إلدارة الدين العام» .وبحسب املصادر ،فإن
احتساب العناصر والبنود التي يتألف
منها الدين العام هي املشكلة األساسية
بني وزارة املال ومصرف لبنان .فاملعروف
أن س �ن��دات ال�خ��زي�ن��ة ب��ال�ع�م�ل��ة األج�ن�ب�ي��ة

وامل �ح �ل �ي��ة ه ��ي امل� �ك � ّ�ون األس ��اس ��ي ل�ل��دي��ن
ال�ع��ام ،لكن مصرف لبنان أض��اف ّ
مكونًا
إض��اف�ي��ًا على ه��ذا ال��دي��ن خ�لال السنوات
املاضية ه��و ش�ه��ادات اإلي ��داع .وبالتالي
بات هناك تضارب في املنهجيات بني من
يحتسب قيمة ه��ذه الشهادات من ضمن
الدين العام وبني من ال يحتسبها ،ولكل
غايته .فهذه الشهادات يصدرها مصرف
ل �ب �ن��ان وه ��و م �ص��رف ال ��دول ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة،
وس� �ن ��دات ال �خ��زي �ن��ة ه ��ي ال �س �ن��دات ال�ت��ي
تصدرها الدولة اللبنانية بواسطة وزارة
امل � ��ال .إذًا ،م��ن ي��دي��ر ه ��ذه امل�ح�ف�ظ��ة ال�ت��ي
بلغت قيمتها في نهاية آذار  2014نحو
 32أل��ف م�ل�ي��ار ل�ي��رة وم�ت��وس��ط ف��وائ��ده��ا
 .%8.3وال�لاف��ت أن قيمة محفظة سندات

