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سياسة
تقرير

مشروع موازنة  :2018الوزراء يطلبون زيادة اإلنفاق  2000م
أط َلع وزير المال علي حسن خليل
رئيس الحكومة سعد الحريري وحاكم
َ
مصرف لبنان رياض سالمة على أرقام
مشروع موازنة  2018بما تتضمنه من
زيادات خطيرة على النفقات .فقد
تبين أن الوزارات تطلب مبالغ إضافية
ّ
مبالغًا فيها وتؤدي إلى زيادة النفقات
العامة بمبلغ  2000مليار ليرة عن
يرتب زيادة
سقف موازنة  2017ما ّ
ملحوظة في خدمة الدين العام

ب ـق ـي ـمــة تـ ـتـ ـج ــاوز  3مـ ـلـ ـي ــارات دوالر
مــن لـبـنــان ،إضــافــة إلــى تحجيم قــدرة
مـصــرف لبنان على اجـتــذاب الــودائــع
واض ـط ــراره إل ــى رف ــع أس ـعــار الـفــوائــد
ً
أمــا في كسب الوقت إلتاحة الفرصة
أم ــام اج ـتــذاب الـ ــدوالرات مــن الـخــارج.
اسـ ـتـ ـه ــاك الـ ــوقـ ــت امل ـك ـت ـس ــب بـكـلـفــة
بــاه ـظــة ي ــزي ــد األعـ ـب ــاء ع ـلــى الــوضــع
النقدي الذي ينزف منذ سنوات .يكفي
أن يواصل ميزان املدفوعات تسجيل
عجز متراكم بقيمة  9.2مليار دوالر
منذ  2011حتى نهاية تشرين األول
 ،2017رغم الهندسات املالية املنفذة.
هـ ــذا ي ـع ـنــي أن ص ــاف ــي ح ــرك ــة دخ ــول
وخروج األموال من لبنان سلبية .لذا،

 9.2مليار دوالر
عجز ميزان
المدفوعات المتراكم
منذ  2011حتى
تشرين األول 2017

ّ
فــإن زيــادة خدمة الــديــن ،تمثل مسارًا
خطيرًا على املالية العامة التي باتت
ت ـح ــت م ـج ـه ــر امل ــؤسـ ـس ـ ّـات ال ــدولـ ـي ــة.
ه ــذه األخ ـيــرة تــراقــب بــدقــة املــؤشــرات
األس ــاسـ ـي ــة وال ـت ـف ـص ـي ـل ـيــة وأبـ ــرزهـ ــا
ارتـفــاع نسبة الــديــن إلــى الناتج فوق
 %140في ظل معدالت ّ
نمو اقتصادي
ّ
م ـت ــدن ـي ــة ،ومـ ـ ـع ـ ــدالت نـ ـم ــو ل ـل ــودائ ــع
ض ـع ـي ـفــة ج ـ ـدًا .ف ـب ـح ـســب إحـ ـص ــاءات
مـصــرف لـبـنــان ،ازدادت الــودائــع لدى
املـصــارف بمعدل  %4.4فقط ،اي بما
يغطي بــالـكــاد الــزي ــادة التلقائية من
الفوائد! وهــذا النمو ال يلحظ هروب
أكثر من  3مليارات دوالر إلى الخارج
بـسـبــب أزمـ ــة ال ـح ــري ــري األخـ ـي ــرة ،ما

محمد وهبة
مبالغات ال ــوزراء فــي اإلنـفــاق وزي ــادة
خدمة الدين العام ّ
تحولت إلى محور
االجتماعني اللذين عـقــدا فــي الـســراي
ال ـح ـكــومــي أول م ــن أم ــس ب ــن رئـيــس
الحكومة سعد الحريري ووزيــر املال
ع ـل ــي ح ـس ــن خ ـل ـي ــل وحـ ــاكـ ــم م ـصــرف
ل ـب ـن ــان ري ـ ــاض س ــام ــة .خ ـل ـيــل وض ــع
أرقـ ـ ـ ــام م ـ ـشـ ــروع مـ ــوازنـ ــة  2018عـلــى
ّ
الطاولة بما ترتبه من نتائج جسيمة
على املالية العامة ،إذ تطلب الوزارات
زيادة انفاقها بمبلغ  2000مليار ليرة
فيما الوضع ال يحتمل هــذا «التبذير
السياسي» غير املـبـ ّـرر بعد اتـفــاق في
السنة املاضية على أن تكون موازنة
« 2018إصالحية تقشفية».
خ ـطــورة ارت ـف ــاع خــدمــة الــديــن ال ـعــام،
أنـ ـ ـه ـ ــا ت ـ ــأت ـ ــي ب ـ ـعـ ــد ضـ ـ ـغ ـ ــوط نـ ـق ـ ّ
ـدي ــة
س ـب ـب ـت ـهــا أزم ـ ــة اس ـت ـق ــال ــة ال ـح ــري ــري
األخ ـي ــرة واح ـت ـج ــازه ف ــي الـسـعــوديــة.
هــذه األزمــة فرضت أعباء كبيرة على
ال ــوض ــع امل ــال ــي ،مـنـهــا خـ ــروج ودائ ــع

ميريل لينش :السعودية غير قادرة على معاقبة لبنان
يشير تقرير صادر عن شركة «ميريل لينش»
ّ
اللبنانية
التابعة لـ«بنك أوف أميركا» إلى أن «املصارف
ّ
سجلت خسائر في الودائع» ،كما سحبت املصارف
خالل األزمة «نحو  1.4مليار دوالر من ودائعها
لدى مصرف لبنان ،وأعادت جدولة قروض بقيمة
 1.3مليار دوالر لتوفير حاجتها من السيولة» .أما
مصرف لبنان فقد «خسر  1.6مليار دوالر من
ّ
الخارجية خالل تشرين الثاني املاضي
أصوله
ّ
وشجع املصارف على رفع أسعار الفائدة على الودائع
ّ
بالليرة اللبنانية بني  7%و .»9%ويتوقع التقرير أن
ّ
«تعوض املصارف خسائرها خالل أشهر عبر زيادة
الفائدة على الودائع ،فيما مصرف لبنان قادر على
تعزيز ميزانيته من خالل محفظة سندات يوروبوندز
بقيمة  1.7مليار دوالر حصل عليها بعد مبادلة
ديون بالليرة مع وزارة املال» .ويلفت التقرير إلى
ّ
االقتصادي املترتب على استقالة رئيس
أن «األثر

الحكومة سعد الحريري ،قابل للعالج على نطاق
ّ
رضاها عن
السعودية ،ورغم عدم
واسع ،كون
ّ
ّ
التنازالت املتواضعة التي قدمها حزب الله ،إل أنها
ّ
اقتصادية على
لن تكون قادرة على فرض عقوبات
ّ
وتعزز «ميريل لينش» كالمها باإلشارة إلى
لبنان».
التصنيف السوقي للسندات اللبنانية التي تعادل
 CCCو +CCCرغم أن تصنيف لبنان الفعلي هو
واستبعدت أن تكون للسعودية
أقل ويبلغ .-B3/B-/B
ّ
القدرة على فرض خيارات مؤثرة على حزب الله كون
« 75%من حملة سندات اليوروبوند في أيلول املاضي
هم محليون (مصارف وغيرها) ،وال وجود لودائع
ّ
سعودية لدى مصرف لبنان ،فيما الودائع السعودية
ّ
في املصارف اللبنانية محدودة» ،ويحصر التقرير
ّ
السعودية الخطرة بـ«التحويالت اآلتية منها
التأثيرات
والبالغة نحو  1.5مليار دوالر ،على افتراض أن 40%
من التحويالت إلى لبنان مصدرها دول الخليج».

ّ
يــرشــح ه ــذه الـنـسـبــة إل ــى االنـخـفــاض
أكثر.
ف ــي ظ ــل هـ ــذا ال ــوض ــع ي ــأت ــي م ـش ــروع
موازنة  2018بإنفاقه اإلضافي .وليس
ذل ـ ــك ف ـح ـس ــب ،بـ ــل ي ــأت ــي ب ـع ــد ات ـف ــاق
سياسي يوم إقــرار موازنة  2017على
أن تكون موازنة  2018إصالحية وان
يراعى فيها التقشف في الوزارات بعد
اقتطاع وصــل إلــى  %20من املوازنات
ُ
الـتـشـغـيـلـيــة ل ـع ــام  ،2017وأن تـ ــدرج
فيها مشاريع إصالحية لم يكن هناك
متسع من الوقت ملناقشتها وإقرارها
ضمن موازنة .2017
ك ـ ــذل ـ ــك فـ ـ ـ ــإن اي إن ـ ـ ـفـ ـ ــاق إضـ ـ ــافـ ـ ــي أو
زي ــادة فــي خــدمــة الــديــن ال ـعــام تسقط
الـتـعـهــدات الـتــي أطـلـقــت ي ــوم مناقشة
م ــوازن ــة  2017ع ــن أن إق ـ ــرار امل ــوازن ــة
م ــن دون إق ـ ـ ــرار ق ـط ــوع ــات ح ـســابــات
ّ
السنوات املاضية يشكل فرصة إلعادة
االنتظام إلى الدستور واملالية العامة.
لكن تـبـ ّـن ،حتى اآلن ،أنــه ليس هناك
تـقـ ّـدم فــي إق ــرار قـطــوعــات الحسابات،
وأن السلطة ّ
تكرر مخالفاتها السابقة،
إذ ل ــم تـتـقـيــد بـمـهــل إع ـ ــداد ومـنــاقـشــة
مشروع موازنة  2018املنصوص عنها
في املــادة  83من الدستور التي ّ
تنص
عـلــى أن ت ـقـ ّـدم الـحـكــومــة امل ــوازن ــة إلــى
مجلس النواب «كل سنة في بدء عقد
تشرين األول».
ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ي ـق ــول رئ ـي ــس حــركــة
«مواطنون ومواطنات» شربل نحاس،
ّ
إن الـتــأخــر فــي إع ــداد وإحــالــة مــوازنــة
« 2018يـ ـعـ ـن ــي أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة أع ـف ــت
نـفـسـهــا م ــن م ــوج ــب ت ـقــديــم امل ــوازن ــة،
وأن ـه ــا ل ــم تـتـعــظ م ــن ال ـف ـتــرة املــاضـيــة
ومـ ـ ـ ــن مـ ـن ــاقـ ـش ــات مل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة ()2017
مـنـتـهـيــة ال ـصــاح ـيــة ف ــي مـهــرجــانــات
سياسية متلفزة» .توق ال ــوزارات لكل
هــذا االن ـفــاق ليس إال «تــرجـمــة فعلية
لخيارات القوى السياسية» ،وهذا ما
يفرض إعادة ترتيب لألولويات .فعلى

المشهد السياسي

سفارة للبنان ...في القدس
ّ
يصر عــدد مــن مكونات الحكومة أن
االتفاق في مجلس الــوزراء على
يتم
ُ
ال ـع ــرض املـ ـق ـ ّـدم م ــن ائ ـت ــاف شــركــات
«توتال» الفرنسية و«ايني» اإليطالية
و«نوفاتيك» الــروسـيــة ،فــي مــا ّ
خص
ال ـت ـن ـق ـيــب ع ــن الـ ـغ ــاز ف ــي ال ـح ـق ـلــن 4
و ،9كما ورد في البند  46من (أصل
 145بـنـدًا مــن) ج ــدول أعـمــال مجلس
الـ ــوزراء ال ـيــوم .وبحسب املعلومات،
ّ
فــإن رئيس الحكومة سعد الحريري
وال ـت ـي ــار الــو ّط ـنــي ال ـحــر سـ ُـي ـحــاوالن
إقرار هذا امللف قبل عيد امليالد ،حتى
ولو اقتضى ذلك عقد أكثر من جلسة
ملجلس ال ــوزراءُ .وستبحث الحكومة
الـ ـي ــوم الـ ـع ــرض امل ـ ـقـ ــدم م ــن ائ ـت ــاف
ال ـشــركــات ال ــذي يـنــص عـلــى أن يبدأ
الحفر عــام  ،2019وأن تـحــول حصة
الــدولــة مــن النفط والـغــاز فــي البلوك
الجنوبي ( )9ما بني  50و ،%60وفي
البلوك الشمالي ( )4بني  60و.%70
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخـ ـ ـ ـ ــر ،ي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم وزيـ ـ ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ج ـ ـ ـبـ ـ ــران بـ ــاس ـ ـيـ ــل إلـ ــى
مجلس ال ـ ــوزراء ال ـيــوم اق ـتــراحــا بــأن
ت ـع ـلــن ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة اع ـتــراف ـهــا
بــال ـقــدس عــاص ـمــة ل ــدول ــة فـلـسـطــن،
وأن ّ
يقدم لبنان عقارًا إلنشاء سفارة
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة عـ ـلـ ـي ــه ،فـ ــي مـ ـق ــاب ــل أن
ّ
تقدم فلسطني عقارًا في القدس إلى
ُ
الدولة اللبنانية ،لتقام فوقه سفارة
ً
ل ـب ـن ــان ،م ـس ـت ـق ـبــا .وق ــال ــت م ـصــادر
«الخارجية» لــ«األخـبــار» إن باسيل
نــاقــش الـخـطــوة مــع رئ ـيــس السلطة
الفلسطينية مـحـمــود ع ـبــاس ال ــذي

وافق على االقتراح.
من ناحية أخرى ،وفي مقابل حماسة
فرنسا لعقد اجتماع مجموعة الدعم
ال ــدول ـي ــة ل ـل ـب ـنــان ،ف ــي ب ــاري ــس ف ــي 8
كــانــون األول ال ـج ــاري ،كــانــت بعض
ّ
ال ـ ـ ــدول األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ـش ــك ــك بـنـتــائــج
ينطو على
االجتماع ،معتبرة أنه لم
ِ
أي جديد .الـ ّ
ـرد على هذا «التشكيك»
أت ـ ــى مـ ــن م ـ ـسـ ــؤول أوروب ـ ـ ـ ــي أي ـض ــا،
ُ
ّ
ُي ــدرك أن «األمـ ــور لــن تـحــل بــن ليلة
ّوضـحــاهــا ،وه ــذا مـســار طــويــل» ،إال
أنــه يسأل في الوقت عينه« :هل كان
ّ
املـطـلــوب مــن االج ـت ـمــاع ح ــل مشاكل
لبنان؟» .لم يكن ذلك هو الهدف ،بل
«مـنــاقـشــة املـلــف الـلـبـنــانــي ،وإص ــدار
ـان يــؤكــد ال ــدع ــم لــرئ ـيــس مجلس
ب ـي ـ ٍ
ال ــوزراء سعد الحريري ،بعد عودته
ع ــن اس ـت ـق ــال ـت ــه» .وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ــار،
ي ــوض ــح املـ ـص ــدر األوروبـ ـ ـ ـ ــي الـلـغــط
الـ ــذي ح ـصــل ح ــول ع ــدم ذك ــر ال ـقــرار
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ّ
«املـجـمــوعــة» ،مــؤكـدًا أن «الخارجية
اللبنانية لم تطلب عدم ذكره ،واألمر
كان ُم ّ
جرد خطأ ،سبق أن حصل في
اجـتـمــاعــات ســاب ـقــة» .فــالـبـيــان الــذي
نـ ّـصــه السفير الـفــرنـســي ل ــدى لبنان
بــرونــو فــوشـيــه ،بــالـتـعــاون مــع وزيــر
ال ـخــارج ـيــة الـفــرنـسـيــة ج ــان إي ــف لو
دريــان ،نوقش مع املجتمعني باللغة
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة «ولـ ـ ـ ــم يـ ـك ــن ه ـ ـنـ ــاك أي
اعتراض لبناني ،باستثناء السؤال
عـ ّـمــا إذا ك ــان سـيـجــري الـتـطــرق إلــى
سالح حزب الله».

ّ
ُي ــرك ــز امل ـصــدر األوروب ـ ــي عـلــى ثــاث
ن ـقــاط خ ــرج بـهــا اج ـت ـمــاع مجموعة
الــدعــم .األول هــو مــؤتـمــر «روم ــا ،»2
ويـ ـه ــدف إلـ ــى دعـ ــم ال ـج ـيــش وقـ ــوات
األمـ ـ ـ ـ ــن .ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ي ـت ـع ـل ــق ب ـمــؤت ـمــر
«دعـ ــم مـسـتـقـبــل س ــوري ــة واملـنـطـقــة»
الـ ــذي سـ ُـيـعـقــد ف ــي بــروك ـســل بــدعــوة
م ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ف ــي ش ـبــاط
امل ـق ـبــل .يـتـفـهــم األوروب ـ ـيـ ــون «تــأيـيــد
الحكومة اللبنانية لعودة الالجئني
السوريني ،ولكن ال ُيمكن أن يتم ذلك
ّ
مــن دون ضـمــانــات واض ـحــة تتعلق
باألمن والسياسة» .وردًا على سؤال
«األخ ـ ـبـ ــار» ،ق ــال امل ـص ــدر األوروب ـ ــي
إنــه «بالتأكيد سيكون هـنــاك حــوار
ب ــن ل ـب ـن ــان وسـ ــوريـ ــا ف ــي م ــا خ ـ ّـص
الالجئني .فالتواصل والتنسيق من
االعتراف
أجل إعادة هؤالء ،ال يعني
ّ
ب ـ ـشـ ــرع ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام .ه ـ ـمـ ــا مـ ـل ــف ــان
(مروان طحطح)

مسؤول أوروبي:
بالتأكيد سيتحاور
لبنان وسوريا في ما
خص الالجئين
ّ

منفصالن» .أما النقطة الثالثة ،فهي
«مؤتمر دولــي للمستثمرين» ،أو ما
ُيـعــرف لبنانيًا بــ«بــاريــس  ،»4الــذي
س ـت ـت ــرأس ــه ف ــرن ـس ــا وأمل ــانـ ـي ــا «ال ـت ــي
ّ
تـمـلــك اإلم ـك ــان ــات» .فــي ظ ــل األزم ــات
في املنطقة ،وتشديد العقوبات على
ُ
حـ ــزب ال ـل ـ ُـه ،ت ـط ــرح أس ـئ ـلــة ع ـ ـ ّـدة عن
األطراف املستعدة لدعم لبنان ماديًا.
ّ
ُيجيب املصدر بــأن تمويل املشاريع
«التي تبلغ قيمتها  17مليار دوالر

ُم ـق ـس ـمــة ع ـلــى  8سـ ـن ــوات ،سـيـتــوزع
على ثــاث جـهــات :الـقـطــاع الـخــاص،
امل ــؤس ـس ــات املــال ـيــة ال ــدول ـي ــة ،وع ـ ٌ
ـدد
مــن ال ـشــركــاء ومـنـهــم الـخـلـيـجـيــون».
ويكشف ،فــي هــذا االط ــار ،عــن ســؤال
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــن لـ ـلـ ـح ــري ــري إن ك ــان ــت
ال ـس ـعــوديــة ُم ـس ـت ـعــدة ل ــدع ــم لـبـنــان،
«وفــرنـســا شجعت رئـيــس الحكومة
على التواصل مع الرياض بشأن هذا
ّ
امللف ،فكان جوابه إيجابيًا» .حصل

