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مجتمع وإقتصاد
تقرير
كما كان متوقعا ،اكتفى مجلس الوزراء امس باالستماع الى عرض وزير المال علي خليل للنتائج المالية المحققة عام
ولمشروعه لموازنة عام  2015بصيغتيه :مع السلسلة ومن دونها .قرر المجلس استكمال جلسة "الموازنة" الثالثاء
2014
ّ
ذلك كليا .جاء بعضها ليعيد االمور الى
المقبل لاليحاء بجديته واصراره على المتابعة ،ولكن مداخالت الوزراء اوحت بعكس
ّ
المربع االول :هل ستتضمن الموازنة كلفة السلسلة وااليرادات االضافية المقترحة بحجتها ،ام يجب اقرار السلسلة والضرائب
في مجلس النواب اوال ،ثم ادراجها في الموازنة؟

ً
مسرحية مناقشات الموازنة :السلسلة أوال
محمد وهبة
قـ ـ ـ ـ ّـرر م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء عـ ـق ــد جـلـســة
ثانية ،يوم الثالثاء املقبل مخصصة
السـتـكـمــال مناقشة م ـشــروع مــوازنــة
عــام  .2015فــي الجلسة االول ــى امس
ظـ ـه ــر ت ـك ـت ــل واسـ ـ ـ ــع يـ ــرفـ ــض إدراج
م ـ ــا س ـ ّـمـ ـي ــت «إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـس ـل ـس ـل ــة»
ضـمــن امل ـش ــروع قـبــل إقـ ــرار السلسلة
نفسها فــي مجلس ال ـنــواب .ضــم هذا
التكتل وزراء املستقبل واالشـتــراكــي
وال ـك ـت ــائ ــب وال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ـ ّـر،
اي ال ــذي ــن ع ــرق ـل ــوا ح ـت ــى اآلن اقـ ــرار
السلسلة ،وكل ّ
مرة لسبب ،وال سيما
وزراء املستقبل الذين عملت كتلتهم
مع كتلة القوات اللبنانية على تطيير
السلسلة في آخر جلسة نيابية جرت
مناقشتها فيها ،وربطوا بينها وبني
امل ــوازن ــة ،مـطــالـبــن بـتـســويــة شــامـلــة
ت ـط ــاول اي ـضــا ح ـســابــات ال ــدول ــة عن
السنوات املاضية.
«إيـ ـ ــرادات الـسـلـسـلــة ضـمــن امل ــوازن ــة»
أم «خـ ـ ـ ـ ــارج املـ ـ ـ ــوازنـ ـ ـ ــة» .ه ـ ـكـ ــذا ج ــاء
االصـ ـطـ ـف ــاف ال ـس ـي ــاس ــي فـ ــي جـلـســة
أمـ ـ ـ ــس .اس ـت ـه ـل ــت ال ـج ـل ـس ــة ب ـت ـقــديــم
وزي ــر امل ــال عـلــي حـســن خليل عرضًا
ألرقام املوازنة واملؤشرات عن العجز
واإلنـ ـف ــاق واإلي ـ ـ ـ ــرادات وتـفــاصـيـلـهــا.
وب ـح ـســب ع ــدد م ــن الـ ـ ـ ــوزراء اتـصـلــت
ّ
العامة
بهم «االخبار» ،فإن املداخالت
ان ـط ـل ـق ــت م ــن ان امل ـ ـشـ ــروع املـ ـط ــروح
ال ي ـشــذ ع ــن املـ ــوازنـ ــات ال ـس ــاب ـق ــة ،اذ
تـسـتـحــوذ خــدمــة الــديــن ال ـعــام ودعــم

السنيورة يستدرج الحديث معه
مباشرة لصياغة أي تسوية
الـكـهــربــاء وحـصــة ال ــروات ــب واألج ــور
وم ـل ـح ـق ــات ـه ــا عـ ـل ــى أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن %70
م ــن ال ـن ـف ـق ــات ،ف ـي ـمــا ال ت ــزي ــد حـ ّـصــة
النفقات االستثمارية على  ،%8إال أن
املشروع تضمن اإليرادات املرتقبة من
االج ــراءات الضريبية الجديدة ،التي
ّ
بحجة
صـ ّـوت عليها مجلس الـنــواب
ال ـب ـح ــث ع ــن ت ـم ــوي ــل س ـل ـس ـلــة ال ــرت ــب
والــرواتــب .وبحسب املـشــروع أضيف
ن ـح ــو  1300م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة ك ـم ـص ــادر
اضافية لإليرادات في عام 2015
ي ـشــرح أح ــد وزراء  14آذار أن وزراء

من تيار املستقبل والـحــزب التقدمي
االشـتــراكــي وح ــزب الكتائب والتيار
ّ
الحر تناوبوا على املطالبة
الوطني
بإقرار السلسلة قبل إدخال إيراداتها
فــي املــوازنــة .وقــال هــذا الــوزيــر (طلب
اسمه) إن «األجــدر
عــدم االفصاح عن ّ
بــوزيــر امل ــال وم ــن يـمــثــل ،أي الرئيس
نبيه بـ ـ ّـري ،أن يستعجل تخصيص
ج ـل ـس ــة فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب إلق ـ ــرار
ً
مشاريع القوانني ،بدال من استعمال
إيراداتها االفتراضية لتجميل أرقام
املوازنة ،وإلظهار األطراف السياسية
األخرى ّ
ضد إقرار السلسلة».
ج ــاءت مداخلة وزي ــر العمل سجعان
ّ
ق ـ ــزي واضـ ـح ــة ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،إذ
أشــار إلــى أن الــدعــوة النعقاد مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـ ّ
ـوجـ ـه ــة مل ـن ــاق ـش ــة م ـش ــروع
امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة ،لـ ـك ــن امل ـ ـفـ ــاجـ ــأة أنـ ـ ــه ج ــرى
تضمني هذه املوازنة األرقــام الناتجة
عن إيــرادات سلسلة الرتب والرواتب،
ب ــرغ ــم أن هـ ــذه امل ـش ــاري ــع ل ــم ت ـق ـ ّـر في
ّ
ـس ال ـ ـنـ ــواب بـ ـع ــد .وسـ ـ ــأل ق ـ ــزي:
م ـج ـلـ ّ
«إذا ك ــن ـت ــم م ــوافـ ـق ــن ع ـل ــى سـلـسـلــة
ال ــرت ــب وال ــروات ــب ف ـل ـمــاذا ل ــم يـصـ ّـوت
عليها؟ إدخ ــال إي ــرادات السلسلة في
املــوازنــة ّ
يعد بمثابة اي ــرادات ملشروع
افـ ـت ــراض ــي ،وب ــال ـت ــال ــي ت ـك ــون كــأنـهــا
ضريبة احتياطية ال يجوز التعامل
معها على هــذا األس ــاس ،حتى يكون
األم ــر م ـب ـ ّـررًا ت ـجــاه الـ ــرأي ال ـع ــام على
األقل ،إذ يجب في ظل تنامي الشكوك
في صدقية إقــرار السلسلة ،أن نعمل
على إقرارها قبل إدخال إيراداتها في
ّ
قزي انه ّ
حددت جلسة
املوازنة» .وذكر
ملجلس النواب تحت عنوان «تشريع
الضرورة» وقد فهم يومها أن مشروع
السلسلة سيكون على جدول أعمالها،
إال أن ــه لــم يـقـ ّـر يــومـهــا س ــوى مـشــروع
ّ
الجديون
تعديالت على قانون السير.
فـ ــي مـ ــوضـ ــوع ال ـس ـل ـس ـل ــة ع ـل ـي ـهــم أن
يـصـ ّـوتــوا على مشروعها واملـشــاريــع
ً
املـمــولــة لكلفتها ،وإق ــراره ــا ب ــدال من
ت ـحــوي ـل ـهــا إلـ ــى ض ــري ـب ــة وح ــاص ــات
مالية احتياطية في املوازنة».
بحسب مـصــادر وزاري ــة ،فــإن مــا قاله
ّ
قزي ّ
كرره أكثر من وزير في الجلسة،
ول ـكــن بـعـيــدا ع ــن اس ـل ــوب «الـقـصــف»
املـتـبــادل بــن ال ــوزراء املـعـتــاد ،بــل كان
تـعـبـيــرا عــن ع ــدم جـ ّـديــة فــي الـنـقــاش،
ووسيلة للتمييع عبر تظهير وجود
انقسام في وجهات النظر حول إدخال

طالب المستقبل واالشتراكي والكتائب والعونيون بعدم إدراج إيرادات السلسلة إال بعد إقرارها في البرلمان (هيثم الموسوي)

إيرادات السلسلة في مشروع املوازنة،
أو إبقائها خــارج املوازنة لحني إقرار
السلسلة في مجلس النواب.
امل ـعــروف ان ربــط السلسلة بــاملــوازنــة
ك ـ ــان ش ــرط ــا وض ـع ـت ــه ك ـت ـل ــة الـ ـق ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ع ـش ـيــة انـ ـعـ ـق ــاد ال ـج ـل ـســة
األخـيــرة ملجلس الـنــواب باالتفاق مع
رئيس كتلة املستقبل فؤاد السنيورة.
االخـ ـي ــر ي ـس ـعــى إلـ ــى ال ـح ـص ــول عـلــى
بــراءة ّ
ذمــة مالية مقابل املوافقة على
إقرار مشاريع املوازنة سلسلة الرتب
وال ـ ــروات ـ ــب واالج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـضــري ـب ـيــة
الـجــديــدة .وبحسب احــد وزراء  8اذار
«يمكن االستنتاج ان اي بحث جـ ّـدي
ل ــن ي ـب ــدأ ق ـبــل ان ي ـض ـمــن ال ـس ـن ـيــورة
بــراءة الذمة ...وهو يستدرج الحديث
م ـع ــه مـ ـب ــاش ــرة ل ـص ـي ــاغ ــة ت ـس ــوي ــة ال

يريدها الجميع اآلن».
تشير مصادر متابعة إلى ان خلفيات
مواقف الوزراء امس ليست بالضرورة
مـتـمــاثـلــة ،ه ـنــاك م ــن ال يــريــد مــوازنــة
اص ــا ،وه ـنــاك مــن ال يــريــد السلسلة،
وه ـنــاك مــن ال يــريــد ضــرائــب جــديــدة،
وهناك من له مصالح شخصية يريد
تأمينها قبل الدخول باي تسوية.
ال يكتمل مشهد النقاش في موضوع
س ـل ـس ـلــة ال ــرت ــب وال ـ ــروات ـ ــب م ــن دون
حــزب الـلــه .ففي هــذه الجلسة بالذات
كــان وزراء الـحــزب يـغـ ّـردون منفردين
فــي ال ـن ـقــاش .وبــرغــم أن الـنـقــاش كــان
ّ
يتركز على إدخ ــال إي ــرادات السلسلة
ف ـ ــي امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة أو إخـ ــراج ـ ـهـ ــا م ـن ـه ــا،
كـ ــان وزي ـ ــر ال ـص ـنــاعــة ح ـســن ال ـحــاج
ّ
ح ـس ــن يـ ــركـ ــز ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة ال ـب ـحــث

عــن إي ــرادات جــديــدة لتغذية الخزينة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة وع ـ ـ ــن إعـ ـ ـ ـ ــادة تـ ـص ــوي ــب كــل
ال ـس ـي ــاس ــات االق ـت ـص ــادي ــة م ــن خ ــال
امل ــوازن ــة ال ـعــامــة .وج ـهــة نـظــر الـحــاج
حسن مبنية على أساس أن «النقاش
فـ ــي املـ ـ ــوازنـ ـ ــة م ـس ـت ـن ـف ــد» ،وب ـح ـســب
مداخلته فــإن «األرق ــام املـعــروضــة في
مشروع املوازنة هي شبه ثابتة لجهة
خدمة الدين العام والرواتب واألجور
ومـلـحـقــاتـهــا وكـلـفــة ّال ـك ـه ــرب ــاء ...هــذه
العناصر الثالثة تمثل أكثر من %70
من املوازنة ،فيما اإلنفاق االستثماري
يـبـلــغ  ،%8وه ــذا م ــا يـحـتــم عـلـيـنــا أن
ن ـب ـح ــث عـ ــن إي ـ ـ ـ ـ ــرادات ج ـ ــدي ـ ــدة .ه ــذه
األرق ـ ـ ــام واضـ ـح ــة م ـثــل ع ــن الـشـمــس
وال لبس فيها ،إال أنــه بــن اإلي ــرادات
املـ ـت ــاح ــة هـ ـن ــاك الـ ـنـ ـف ــط الـ ـ ـ ــذي يـجــب

مؤتمر

ّ
آثار اللجوء إلى لبنان :عدم اتخاذ أي سياسة هو سياسة
إيفا الشوفي

عندما انطلقت الثورة في سوريا عام
 ،2011أخذت الدولة اللبنانية الخيار
األس ـه ــل .ن ـ ًـأت بـنـفـسـهــا عـمــا يـحــدث،
م ـت ـج ــاه ـل ــة الـ ـجـ ـغ ــرافـ ـي ــا والـ ـت ــاري ــخ
وتأثيرهما القوي في األزمــات .املنفذ
األقــرب للسوريني كــان لبنان ،فبدأت
مــوجــة الـلـجــوء الـتــي اسـتـقــرت أخـيـرًا
على مليون و 100ألــف الجــئ .إهمال
ال ــدول ــة ف ــي الـتـعــامــل م ــع ه ــذه األزم ــة
وصل إلى حد تسليم «مفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني» كل األمور
امل ـت ـع ـل ـقــة بــالــاج ـئــن وال ـت ـن ـصــل من
دورهــا .بعدما طالت األزمــة ،وهو ما
لم تكن تتوقعه الــدولــة وال املنظمات
ال ــدولـ ـي ــة ،ع ـل ــت األص ـ ـ ـ ــوات امل ـن ـت ـقــدة

للدولة جــراء عــدم وضعها سياسات
لـلـتـعــامــل م ــع ال ـصــدمــة ال ـتــي ضــربــت
ّ
البلد .تناسى هــؤالء أن «عــدم اتخاذ
أي سياسة هــو بحد ذات ــه سياسة»،
وفــق ما يقوله الوزير السابق شربل
ن ـح ــاس .ب ـعــد  4سـ ـن ــوات ،أص ـبــح من
واج ـ ــب ال ــدول ــة أن تـبـحــث ف ــي اآلثـ ــار
االج ـت ـمــاع ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة لـلـجــوء
الـ ـ ـس ـ ــوري ،وه ـ ــو م ــا ت ـن ــاول ــه مــؤتـمــر
«الـجـمـعـيــة االق ـت ـصــاديــة الـلـبـنــانـيــة»
ومــؤسـســة «فــريــديــريــش ن ــاوم ــان من
أجل الحرية» أمس.
ال يمكن دراسة تأثير األزمة السورية
ع ـلــى ل ـب ـنــان بـشـكــل دق ـي ــق ن ـظ ـرًا إلــى
غ ـ ـيـ ــاب املـ ـعـ ـطـ ـي ــات املـ ــوثـ ــوقـ ــة ،ل ــذل ــك
ف ـ ــإن الـ ـت ــأثـ ـي ــرات ت ـ ـنـ ــدرج فـ ــي س ـيــاق
ّ
التقديرات ،حتى إن رئيس الجمعية

االقتصادية ّاللبنانية الدكتور منير
راشد كشف أنه «في وقت سابق كان
ه ـنــاك اج ـت ـمــاع طــويــل ف ــي الـحـكــومــة
ل ـت ـق ــوي ــم االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي بـعــد
األزمـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة ،إال أن وزي ـ ــر امل ــال
علي حسن خليل عارضه ،ولم ُيدرج
هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع مـ ـج ــددًا ع ـل ــى ج ــدول
أعـمــال الحكومة» .يتحدث راشــد عن
بعض تأثيرات األزمــة السورية على
االق ـت ـص ــاد ال ـل ـب ـنــانــي ،أول ـه ــا ازديـ ــاد
ال ـب ـط ــال ــة ب ـع ــدم ــا اق ـت ـح ــم ال ــاج ـئ ــون
الـ ـس ــوق ،وخ ـص ــوص ــا ع ـلــى مـسـتــوى
ال ـع ـمــالــة غ ـيــر امل ــاه ــرة .ك ــذل ــك «شـهــد
لبنان تراجعًا في النمو من  %5إلى
 1و ،%2عدا عن الضغط الكبير على
اإليجارات بعدما ازداد الطلب فجأة،
مــا أدى الــى مــزاحـمــة بــن اللبنانيني

والـ ـس ــوري ــن ع ـلــى ال ـس ـك ــن» .أمـ ــا فــي
م ــا يـتـعـلــق بــال ـن ـتــائــج االق ـت ـص ــادي ــة،
فقد «تــراجــع املـيــزان التجاري بعدما
كـ ــان  14.6م ـل ـيــار دوالر عـ ــام ،2012

أولويات الـ NGOs
ليست أولويات المجتمع
المحلي ،إنما أولويات
الجهات المانحة

وانـخـفـضــت االس ـت ـث ـمــارات املـبــاشــرة
وأص ـبــح م ـيــزان املــدفــوعــات سلبيًا».
يـقــول راش ــد إن «االقـتـصــاد اللبناني
ي ـخ ـس ــر سـ ـن ــوي ــا  5م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر
بسبب األزمة السورية» .ويلفت راشد
إلــى مسألة ازدي ــاد الـعــبء الضريبي
ال ـنــاتــج م ــن ت ــراج ــع الـ ـع ــائ ــدات ،الـتــي
أث ـ ــرت امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات ع ـل ـي ـهــا ح ـي ــث إن
معظم املساعدات معفاة من ضرائب
الـجـمــارك والقيمة املـضــافــة ،فــي حني
ازداد اإلن ـفــاق بشكل كـبـيــر .مــن جهة
ـواح
أخـ ـ ــرى ،كـ ــان ل ـل ـجــوء الـ ـس ــوري نـ ـ ٍ
إي ـجــاب ـيــة ،وه ــو م ــا تـعـمــل املـنـظـمــات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة الـ ـ ـي ـ ــوم عـ ـل ــى إب ـ ـ ـ ـ ــرازه عـبــر
تخصيص دراس ــات لتقويم التأثير
اإلي ـج ــاب ــي ل ـل ـجــوء .ي ـح ــدد راشـ ــد أنــه
نـتـيـجــة ال ـل ـج ــوء ،ازداد ال ـط ـلــب على

