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مجتمع وإقتصاد
تقرير استنفد مجلس الوزراء المهل التي تتيح له إصدار قانون الموازنة بمرسوم ،وفقًا لبعض التفسيرات للمادة 86
من الدستور .بذلك دخل لبنان سنته الحادية عشرة من دون قانون للموازنة ،وهو األمر الذي يجعل من كل إنفاق
أو جباية مشوبًا بعدم الشرعية ،بل والبطالن ،وال ينفع ّ
ّ
المكونات السياسية لتبرير عدم
التذرع باالشتباك بين
وجود الموازنة ،ما دامت شرطًا واجبًا وفق كل التفسيرات

 11سنة بال موازنة
محمد وهبة
فـ ــي م ـن ـت ـصــف تـ ـم ــوز املـ ــاضـ ــي أرسـ ــل
وزي ــر امل ــال علي حسن خليل مشروع
قانون موازنة  2017إلى األمانة العامة
مل ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،عـ ــارضـ ــا إم ـكــان ـيــة
إق ـ ــراره ـ ــا بـ ـم ــرس ــوم ،إال أن امل ـج ـلــس
ل ــم يـنــاقـشـهــا تـمـهـيـدًا إلحــالـتـهــا على
مجلس النواب قبل بدء عقده العادي
في  18تشرين األول استنادًا إلى املواد
 32و 83و 86مــن الــدسـتــور اللبناني،
وبالتالي تـكــون املـهــل الــدسـتــوريــة قد
استنفدت ليدخل لبنان عامه الـ 11بال
موازنة.
ما هو مسار إقــرار املوازنة كما ّ
ينص
عليه الدستور اللبناني؟ وماذا يعني
إقرار املوازنة بمرسوم؟
يـ ـ ـب ـ ــدأ مـ ـ ـس ـ ــار إقـ ـ ـ ـ ـ ــرار املـ ـ ـ ــوازنـ ـ ـ ــة ب ـعــد
إع ــداده ــا ف ــي وزارة املـ ــال وإرس ــال ـه ــا
إل ــى مـجـلــس ال ـ ــوزراء قـبــل أول أيـلــول
م ــن ك ــل س ـنــة تـطـبـيـقــا ل ـل ـمــادة  17من
قــانــون املـحــاسـبــة الـعـمــومـيــة .وتـنـ ّـص
املادة  83من الدستور على أنه في كل
«ك ــل سـنــة فــي ب ــدء عـقــد تـشــريــن األول
تقدم الحكومة ملجلس النواب موازنة
شــام ـلــة ن ـف ـقــات ال ــدول ــة ودخ ـل ـه ــا عن
السنة الـقــادمــة ،ويقترع على املــوازنــة

ع ـ ــادي ـ ــن .ال ـع ـق ــد األول ي ـب ـت ــدئ ي ــوم
الثالثاء الــذي يلي الخامس عشر من
ش ـهــر آذار وت ـت ــوال ــى ج ـل ـســاتــه حتى
نهاية شهر أيار ،والعقد الثاني يبتدئ
يوم الثالثاء الذي يلي الخامس عشر
م ــن ش ـهــر ت ـشــريــن األول ،وتـخـصــص
ج ـ ـل ـ ـسـ ــاتـ ــه بـ ــال ـ ـب ـ ـحـ ــث ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة
والتصويت عليها قبل كل عمل آخر،
وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة».
أم ـ ــام هـ ــذا املـ ـس ــار ال ــدسـ ـت ــوري ،بــدت
شروط إقرار املوازنة واضحة؛ االلتزام

بـ ـه ــذا امل ـ ـسـ ــار ي ــوج ــب ع ـل ــى مـجـلــس
الــوزراء ،بعد أن أحيلت عليه املوازنة
م ـ ــن وزارة املـ ـ ـ ــال ف ـ ــي م ـن ـت ـص ــف آب
املاضي ،مناقشتها وإعــداد صيغتها
ال ـن ـهــائ ـيــة ث ــم إرس ــال ـه ــا إلـ ــى مجلس
النواب قبل بدء عقده العادي في 18
تشرين األول .وال تكفي إحالتها على
مـجـلــس الـ ـن ــواب ،ب ــل ي ـجــب إدراج ـه ــا
ع ـل ــى ج ـ ــدول أعـ ـم ــال ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
ك ـش ــرط أس ــاس ــي ي ـس ـبــق مـنــاقـشـتـهــا
وإقــرارهــا .وال يمكن إقــرارهــا إال بعد

إقـ ــرار قـطــع ح ـســاب الـسـنــة الـســابـقــة،
وهـ ــو أمـ ــر يـتـطـلــب وج ـ ــود ح ـســابــات
مهمة...
فـ ــي الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،ال ت ـن ـط ـب ــق امل ـع ـط ـي ــات
الفعلية على هــذا املسار الدستوري،
ّ
ما يعقد عملية تطبيقه وإقرار موازنة
 .2017فلبنان ليس لديه موازنة ّ
مقرة
مـنــذ  2005إل ــى ال ـي ــوم ،ول ـيــس هـنــاك
ق ـط ــوع ــات ح ـس ــاب "ن ـه ــائ ـي ــة" مــدقـقــة
ومــوافــق عليها مــن دي ــوان املحاسبة
م ـنــذ  1993إل ــى الـ ـي ــوم ،إذ إن جميع

َّ
املصدق عليها في
قطوعات الحساب
مجلس النواب خضعت ملوافقة أولية
مــن ديـ ــوان املـحــاسـبــة بــانـتـظــار البت
بميزان الدخول لسنة  ،1993أي بعد
تـصـفـيــر ال ـح ـســابــات يــوم ـهــا .وهـنــاك
قسم من حسابات املهمة مفقود.
إزاء ه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـن ــاق ــض ب ـ ــن الـ ـق ــاع ــدة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة وامل ـع ـط ـي ــات ال ــواق ـع ـي ــة،
وجدت القوى السياسية أن مصالحها
ال تنسجم مع تحقيق كل هذه الشروط
التي تتطلب نبشًا فــي دفــاتــر املاضي

منذ أكثر من  11سنة لم تجد السلطة في لبنان ّ
جوًا مريحًا إلقرار موازنة (مروان طحطح)

كان على رئيس الحكومة
تعيين موعد جلسة مخصصة
لمناقشة مشروع الموازنة
بندًا بندًا» .وتضيف املادة  86أنه «إذا
لم يبت مجلس النواب نهائيًا في شأن
مشروع املوازنة قبل االنتهاء من العقد
امل ـع ــن ل ــدرس ــه ،فــرئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
بــاالت ـفــاق مــع رئ ـيــس الـحـكــومــة يدعو
املجلس فورًا لعقد استثنائي يستمر
لـغــايــة نـهــايــة ك ــان ــون ال ـثــانــي ملتابعة
درس املـ ــوازنـ ــة ،وإذا ان ـق ـضــى الـعـقــد
االستثنائي هــذا ولــم يبت نهائيًا في
م ـش ــروع امل ــوازن ــة فـلـمـجـلــس الـ ـ ــوزراء
أن يتخذ ق ــرارًا ،يصدر بـنـ ً
ـاء عليه عن
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،م ــرس ــوم يجعل
بموجبه املشروع بالشكل الــذي تقدم
ً
بــه إل ــى املـجـلــس مــرعـيــا وم ـع ـمــول بــه.
وال يجوز ملجلس الوزراء أن يستعمل
هذا الحق إال إذا كان مشروع املوازنة
قد طرح على املجلس قبل بداية عقده
بخمسة عشر يومًا على األقل».
وت ـحـ ّـدد امل ــادة  32بــدايــة عقد املجلس
الـنـيــابــي عـلــى الـنـحــو اآلت ــي« :يجتمع
املـ ـجـ ـل ــس ف ـ ــي ك ـ ــل سـ ـن ــة ف ـ ــي ع ـق ــدي ــن

تقرير

صندوق النقد الدولي :الدين العالمي  152تريليون دوالر
ناصر األمين
أظهر تقرير املرصد املالي الصادر عن
صندوق النقد الدولي ،أن حجم الدين
الـعــاملــي بـلــغ  152تــريـلـيــون دوالر في
 ،2015مشيرًا إلى أنه تضاعف مقارنة
مع ما كــان عليه مطلع القرن الحالي.
يـشـمــل ه ــذا ال ــرق ــم ديـ ــون ال ـح ـكــومــات
بنسبة الثلث والشركات الخاصة غير
املالية واألسر بنسبة الثلثني.
ث ـم ــان ــي س ـ ـنـ ــوات م ـ ـ ـ ّـرت ع ـل ــى األزم ـ ــة
املالية التي نجمت عن انفجار فقاعة
القطاع العقاري في الواليات املتحدة

عــام  ،2008والتي كانت لها تداعيات
عــاملـيــة ط ــاول ــت غــالـبـيــة االق ـت ـصــادات
بـشـكــل أو ب ــآخ ــر .م ــن وق ـت ـهــا ،يـعــانــي
الـعــالــم مــن أزم ــة دي ــون غـيــر مسبوقة
لـ ـجـ ـه ــة ح ـج ـم ـه ــا وس ـ ــرع ـ ــة نـ ـم ـ ّـوه ــا.
وبحسب تقرير صندوق النقد ،لم يكن
يوجد ،حتى اآلن ،صورة واضحة عن
الــديــن الـعــاملــي ،إال أن التقرير يكشف
ألول مـ ـ ّـرة ع ــن امل ـس ـتــوى الـ ــذي بلغته
هذه الديون في القطاعات غير املالية،
إذ وصــل إلــى  152تريليون دوالر في
السنة املاضية ،أي إنــه تضاعف منذ
مـطـلــع ال ـق ــرن .كــذلــك يـظـهــر أن الــديــن

مستمر فــي منحاه التصاعدي .ثلثا
التزامات الدين العاملي ،الذي يساوي
 %225مــن ال ـنــاتــج املـحـلــي اإلجـمــالــي
ال ـعــاملــي ،تـكـمــن فــي الـقـطــاع ال ـخــاص،
والباقي دين عام .أما نسبة الدين إلى
الناتج املحلي اإلجمالي العاملي فقد
ارتفعت إلى  %85في السنة املاضية،
ً
مقارنة بما كانت عليه سابقًا بنسبة
.%70
واع ـت ـبــر ال ـت ـقــريــر أن أدلـ ــة ال ــدراس ــات
التجريبية الجديدة ،تؤكد أن األزمات
املــالـيــة «غــالـبــا مــا تقترن بمستويات
مفرطة مــن الــديــن الـخــاص ،س ــواء في

االق ـت ـصــادات املـتـقــدمــة أو اقـتـصــادات
األس ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـصـ ــاعـ ــدة» ،مـ ـش ــددًا عـلــى
أن ارت ـف ــاع ال ــدي ــن ال ـع ــام ال يـخـلــو من
املخاطر أيضًا ،إذ إن الدخول في أزمة
مــال ـيــة ،بـيـنـمــا تـعــانــي املــال ـيــة الـعــامــة
مــن الـضـعــف ،ي ــؤدي إل ــى تـفــاقــم عمق
ال ــرك ــود الـ ــذي تـسـبـبــه ه ــذه األزم ـ ــات،
وإطالة مدة استمراره.
وأوضــح التقرير أن غياب الهوامش
ال ــوق ــائ ـي ــة ف ــي امل ــال ـي ــة ال ـع ــام ــة قبيل
وقوع أزمــة ،يعوق بنحو كبير إدارة
س ـيــاســة امل ــال ـي ــة ال ـع ــام ــة ع ـلــى نحو
مضاد لالتجاهات الدورية ،وخاصة

فــي اق ـت ـصــادات األسـ ــواق الـصــاعــدة.
كــذلــك ت ـبـ ّـن أن الـنـتــائــج ال ـ ــواردة في
تقرير صندوق النقد «تؤيد ضرورة
تقوية امليزانيات العامة الحكومية
ف ــي فـ ـت ــرات ال ـص ـع ــود الـ ـ ـ ـ ــدوري ،مــع
تــوج ـيــه ال ـع ـنــايــة ال ـكــاف ـيــة ل ـل ــدورات
تقييم مركز املالية العامة
املالية عند
ً
لكل بلد» ،إضافة إلى «ضمان املراقبة
الــدق ـي ـقــة ل ـلــديــن الـ ـخ ــاص م ــن خــال
األطر ّ التنظيمية والرقابية املالئمة».
وح ـ ـ ــذر م ــدي ــر إدارة ش ـ ــؤون املــال ـيــة
الـعــامــة فــي ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي،
فـيـتــور غــاس ـبــار ،ف ــي م ــدون ــة مرفقة

