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تقرير

اللعب بالنار 12000 :مليار ليرة عجز موازنة 2018
ّ
ّ
تبني ترشيح ربـيــع ع ــواد .علمًا بــأن
األخ ـي ــر ق ــال ل ــ«األخ ـب ــار» ف ــي مقابلة
سابقة (عدد السبت  13كانون الثاني
« :)2018إذا لم أكن خيار الثالثة (حزب
الـلــه ـ ـ حــركــة أمــل ـ ـ الـتـيــار) أنـسـحــب».
أوسـ ــاط وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة تـنـقــل عنه
سؤاله «إن كان األفضل ترشيح عواد
أو ح ـك ـمــت ال ـ ـحـ ــاج ع ـل ــى ال ــائـ ـح ــة».
داخ ــل الـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر ُ
«عـقــاء»
ّ
ي ـن ـص ـحــون رئ ـي ـس ـهــم ب ــأن ــه ف ــي حــال
ّ
اقـتـنــاعــه ب ــأن مصلحته االنـتـخــابـيــة
ُ ّ
تـحــتــم عليه عــدم التحالف مــع حزب
ّ
ُ
الـ ـل ــه ،ع ـلــى األق ـ ــل أن ال ي ــرش ــح عـلــى
الئ ـح ـتــه ُم ــرش ـح ــا ش ـي ـع ـيــا ،ويـحـصــل
االنـفـصــال بــالـتــراضــي كحالة بعبدا.
ّ
ُيدركون أن من غير املمكن إحداث أي
ّ
في هذه «البيئة» ،ولكن باسيل
خرق
«ي ـظ ـ ّـن ّأنـ ــه ب ـهــذه الـطــريـقــة يـ ـ ّ
ـرد على
إصــرار حــزب الله على ترشيح نقوال
فتوش في زحلة ،وألبير منصور في
البقاع الشمالي».
ب ـعــد «ال ـت ـن ـ ّـص ــل» ال ـع ــون ــي م ــن حــزب
ال ـ ـ ـلـ ـ ــه ،حـ ـ ـ ـ ــاول األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ـحـ ــث مــع
النائب السابق فريد هيكل الـخــازن،
بالتحالف .لــم يقبل ُمــرشــح كسروان
بــذلــك .ورغــم التماهي السياسي ّ بني
ّ
الفريقني ،إال أن الخازن يعتقد أنــه ال
يقدر على أن يتحالف مع حزب الله من
شريك آخر في كسروان .والسبب
دون
ٍّ
حملة
يقود
السابق
النائب
أن
الثاني،
ّ
ضـ ّـد ترشيح روك ــز فــي كـســروان ألنــه
من بلدة شاتني (البترون) .فالقاعدة
التي ُت ّ
طبق على روكــز ،تسري أيضًا
شـيــخ حـســن زع ـي ـتــر ،وإال يـ َـر
عـلــى الـ ّ
الخازن أنه يكون قد فقد صدقيته.
أمام هذا الواقع ،لم تعد خيارات حزب
ٌ
أخبار
الله واسعة .تنتشر في املنطقة
عـ ــن تـ ــواصـ ــل «الـ ـ ـح ـ ــزب» مـ ــع ال ــوزي ــر
السابق جان لوي قرداحي في جبيل،
والنائبني يوسف خليل وجيلبيرت
زوي ـ ـ ــن فـ ــي ك ـ ـس ـ ــروان ،ب ـغ ـي ــة تــأل ـيــف
ّ
الئحة ،تتمكن أقله من تأمني حاصل
انتخابي.

(مروان طحطح)

مسار الدين العام ليس«
مستدامًا» .بهذا الوضوح حذر
صندوق النقد الدولي في
تقريره األخير ،لكن تحذيرات
الصندوق عادت إلى الواجهة
أمس في مناقشات مشروع
موازنة  2018حيث ّ
تبين
أن العجز ّ
تورم كثيرًا ليبلغ 8
!مليارات دوالر
محمد وهبة
سقطت محاولة تجميل مـشــروع قانون
مــوازن ــة  ،2018إذ تـبـ ّـن أم ــس فــي جلسة
الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة املـكـلـفــة درس املـشــروع
ً
أن العجز سيبلغ  12000مليار ليرة بدال
مــن  7569م ـل ـيــارًا ،كـمــا ورد فــي النسخة
التي رفعها وزيــر املــال علي حسن خليل

ّ
التورم الكارثي
إلى مجلس الــوزراء .هذا
ف ــي ال ـع ـجــز أرب ـ ــك ال ـل ـج ـنــة ال ـت ــي بـ ــدل أن
تخفض األرق ــام بنسبة  20فــي املـئــة كما
ط ـلــب رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة ،وجـ ــدت نفسها
أم ــام مـهـمــة صـعـبــة لـجـهــة إعـ ــادة هيكلة
املوازنة على أساس خفض العجز وزيادة
الواردات.
في مــوازنــة  2017كــان العجز يبلغ 7490
مليار لـيــرة ،أي قيمة الــزيــادة فــي العجز
خــال سنة واح ــدة بلغت  4510مليارات
ل ـي ــرة ،أو م ــا نـسـبـتــه  .%60ه ــذه ال ــزي ــادة
خ ـط ـي ــرة ج ـ ـ ـدًا ،ل ـك ــن امل ـش ـك ـل ــة ت ـك ـمــن فــي
م ـصــادر ه ــذه ال ــزي ــادة وف ــي ال ـق ــدرة على
ّ
خ ـف ـض ـهــا .فــال ـلـج ـنــة اط ـل ـع ــت أمـ ــس على
تفاصيل العجز ّ
املقدر لعام  ،2018وتبيّ
أنـ ــه ُرص ـ ــد م ـب ـلــغ  600م ـل ـيــار ل ـي ــرة على
سـنـتــن ل ـبــواخــر ال ـك ـهــربــاء ،وأن ارت ـفــاع
أسعار املشتقات النفطية التي تستعمل
ملـعــامــل ال ـك ـهــربــاء يـصــل إل ــى  500مليار
لـ ـي ــرة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى  100م ـل ـيــار لـيــرة
لـلـمــؤسـســة ال ـعــامــة لــإس ـكــان وم ـل ـيــارات
أخ ـ ــرى ل ـت ـط ــوي ــع ع ـن ــاص ــر وضـ ـب ــاط فــي
األجهزة األمنية ،وزيــادة كبيرة في كلفة
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سرقة أمالك سيدة
بعد وفاتها
رضوان مرتضى
أوقــف أحــد ضباط مـفــرزة جونية
ِ
ال ـق ـض ــائ ـي ــة ال ـع ـق ـي ــد ر .م .ب ـجــرم
الـتــزويــر الـجـنــائــي .ج ــاءت عملية
ال ـت ــوق ـي ــف ب ـع ــد م ــواف ـق ــة ســريـعــة
م ــن قـ ـي ــادة امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة فــي
قـ ــوى االم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي ع ـلــى منح
اإلذن بـمــاحـقـتــه قـضــائـيــا ،علمًا
ب ــأن «ط ــرف الـخـيــط» لكشف هــذه
ال ـع ـم ـل ـي ــة أمـ ـس ــك بـ ــه جـ ـه ــاز أم ــن
ال ــدول ــة .وظ ـه ــر أمـ ــس ،اسـتـجــوب
امل ـحــامــي ال ـع ــام االس ـت ـئ ـنــافــي في
جبل لبنان القاضي رامي عبدالله
ال ـضــابــط املـشـتـبــه فـيــه بــالـتــزويــر
واالحتيال لسرقة  ٢٠٠ألف دوالر
أم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــع ذوي
أس ـب ـق ـي ــات ،مل ـ ــدة ث ـ ــاث س ــاع ــات،
ق ـب ــل أن ي ـق ــرر تــوق ـي ـفــه وإح ــال ـت ــه
أم ــام قــاضــي الـتـحـقـيــق .وبحسب
املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ب ـ ـ ــدأت ال ـق ـص ــة قـبــل
م ــدة عـنــدمــا زارت س ـيــدة العقيد

لم يعد مجديًا
«تركيب الطرابيش»

الدولي بعد زيارتهم األخيرة للبنان في
إطار البعثة الرابعة .في بيان الصندوق،
يرد اآلتي:
«ال مفر من إجــراء عملية كبيرة للضبط
املـ ــالـ ــي تـ ـح ــاف ــظ عـ ـل ــى إطـ ـ ـ ــار ال ـس ـي ــاس ــة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـح ــال ــي ال ـ ــذي ي ـق ــوم على
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َ
محامي ْين:
توقيف عقيد ومالحقة

الكاثوليكي أن أبتعد ،فلن أرفض».
ّ
سيضحي
ملاذا يفترض أسود أن التيار
به وليس بأبو زيد؟ «ربما بسبب أمواله
ورب ـمــا بسبب ديـبـلــومــاسـيـتــه» ،يـقــول.
يـتــوقــف كـثـيـرًا عـنــد اتـهــامــه بالتطرف،
ف ـي ـت ـســاءل« :ه ــل كـنــت مـتـطــرفــا عندما
دافعت عن املقاومة في مجلس النواب
حينما كان رأسها تحت السكني؟ وهل
ّ
تطرفت عندما دافعت عن الرئيس سعد
الحريري خالل احتجازه في السعودية،
أم يوم وقفت مع سليمان فرنجية ضد
سمير جـعـجــع؟» .يؤكد أن دمــج صيدا
وجــزيــن فــي دائـ ــرة واحـ ــدة لــم يحرجه.
زي ــارت ــه لبعض ال ـقــوى ال ـص ـيــداويــة لم
«أعامل باملثل وأزور من
تكن مصطنعة.
ِ
يزورني» .وهنا ،يشكو عدم التوازن بني
القضاءين« .ملاذا على القوى الجزينية
زي ــارة الـقــوى الـصـيــداويــة ،ولـيــس على
الصيداويني زيارة جزين؟ املشهد ليس
باتجاه واحد» .وإذا كانت طريق أسود
إلى صيدا ليست ّ
معبدة ،فإن طريقه إلى
جبل الــريـحــان أكـثــر سـهــولــة« .يـظــن أن
جزءًا من الناخبني الشيعة سوف يقترع
للتيار» ،بصرف النظر عن التحالفات،
خـصــوصــا أن ــه ل ــم يـكــن مـسـتـعـدًا يــومــا
إلدارة ظهره للمقاومة ،كما أدار ظهره
لتفاهم معراب بني «التيار» و«القوات».

ً
سلسلة الرتب والرواتب ،فضال عن زيادة
فــي خــدمــة الــديــن ال ـعــام ...هـكــذا بــات على
اللجنة أن تــأخــذ وقـتــا أط ــول مــن املعتاد
ل ـ ــدرس املـ ــوازنـ ــة ،ن ـظ ـرًا إلـ ــى م ــا تتطلبه
عملية خفض النفقات وزي ــادة ال ــواردات
من قرارات جريئة وجذرية.
ّ
يأتي هذا النقاش في ظل غياب أي خطة
اق ـت ـص ــادي ــة م ـتــوس ـطــة وط ــوي ـل ــة امل ـ ــدى،
م ــا يـعـنــي أن األفـ ــق امل ـت ــاح أمـ ــام الـلـجـنــة
يقتصر على نـقــاش سياسي بــن ّ
حصة
هـ ــذه ال ـ ـ ـ ــوزارة وتـ ـل ــك .ه ــي ل ـع ـبــة تــركـيــب
«طــرابـيــش» هدفها مــؤقــت وظــرفــي ،مثل
ق ـ ّـص ــة تـعـمـيــم رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة خـفــض
 %20من نفقات اإلدارات العامة ،إذ ّ
تبي
أن مثل هــذا الطلب ّ
يعد «نكتة» سمجة،
ّ
ألن اعـتـمــادات املــوازنــة تـتــوزع بــن ثالثة
أقسام هي الرواتب واألجور وملحقاتها،
كلفة دعم الكهرباء ،وخدمة الدين العام.
العبرة إذا في كيفية تنفيذ الخفض ّ
وأي
أبواب سيطال.
هذا يعني أن «تركيب الطرابيش» لم يعد
مـجــديــا .بـعــض الـ ــوزراء ي ــرون أن ارتـفــاع
ال ــدي ــن الـ ـع ــام وخ ــدم ـت ــه إلـ ــى م ـس ـتــويــات
تفوق  %150من الناتج املحلي اإلجمالي
أم ــر بــالــغ ال ـخ ـطــورة ،ويـتـطـلــب أن يـكــون
هناك ّ
نمو اقتصادي بمعدل  %15لفرملة
الدين والحيلولة دون ارتفاعه ،وهذا أمر
مستحيل حاليًا.
ّ
ّ
متهيب هــذا النقاش ،لكن خطورته
الكل
تكمن فــي املـعـطـيــات ال ـ ــواردة فــي البيان
األخير الصادر عن خبراء صندوق النقد

سـ ـع ــر ص ـ ـ ــرف ثـ ــابـ ــت ت ــدعـ ـم ــه ت ــدفـ ـق ــات
الــودائــع الداخلة الكبيرة .فقد بلغ الدين
ال ـل ـب ـنــانــي م ـس ـتــوى غ ـيــر م ـس ـت ــدام طبقًا
لـلـسـيـنــاريــو األس ــاس ــي .وف ــي س ـيــاق من
ال ـن ـم ــو امل ـن ـخ ـف ــض فـ ــي ل ـب ـن ــان وأسـ ـع ــار
الفائدة املتزايدة عامليًا ،سـيــزداد تدهور
ديـنــامـيـكـيــة ال ــدي ــن وي ـ ــزداد ال ــدي ــن الـعــام
بسرعة إلى مستوى أقل بقليل من %180
مــن إجـمــالــي الـنــاتــج املـحـلــي بـحـلــول عــام
 2023حسب السيناريو األســاســي ،على
أن يستمر بعدها فــي االرت ـفــاع .وباملثل،
إذا لم يتحقق الضبط املالي ،فسيستمر
ارتفاع احتياجات الحكومة من التمويل،
وتـ ـ ـ ــزداد ك ـث ــاف ــة االعـ ـتـ ـم ــاد املـ ـتـ ـب ــادل بــن
البنوك والكيان السيادي ،ويؤدي اعتماد
ل ـب ـن ــان امل ـت ــزاي ــد ع ـل ــى ت ــدف ـق ــات ال ــودائ ــع
ال ــداخ ـل ــة إلـ ــى زيـ ـ ــادة ت ـع ــرض االق ـت ـصــاد
للتقلبات املفاجئة في ثقة املودعني».
لهجة الـصـنــدوق التحذيرية لــم تقتصر
على هذه الفقرة ،بل تكرر الكالم عن فشل
املــؤسـســات فــي اإلط ــار املــاكــرواقـتـصـ ّـادي
ال ـع ــام ،وه ــو يـقـصــد ب ـهــذا ال ـك ــام صــنــاع
السياسات االقتصادية واملالية في لبنان
الذين التهوا بالفساد .أما توقيت التقرير،
ف ـي ـبــدو م ـحــرجــا أك ـثــر ل ـه ــؤالء ،ألن بعثة
خبراء الصندوق جاءت في وقت يستعد
فـيــه لـبـنــان ملــؤت ـمــرات الــدعــم فــي بــاريــس
وروم ـ ــا ،وبــال ـ ّتــالــي ف ــإن ال ـح ـ ّـد األدنـ ــى أن
يكون لدى صناع السياسات االقتصادية
وامل ــال ـي ــة ف ــي ل ـب ـنــان الـ ـق ــدرة ع ـلــى إق ـنــاع
خ ـبــراء ال ـص ـنــدوق ب ــأن لـبـنــان ق ــادر على
تجاوز هذه األزمة ،لكن العكس حصل ،إذ
تشير املعطيات املتداولة بني املصرفيني
إلى أن اللقاء بني البعثة وحاكم مصرف
لبنان كــان متوترًا ،نظرًا إلــى االنتقادات
التي وجهتها البعثة للسياسات النقدية
ال ـتــي شـ ّـجـعــت اس ـت ـجــاب الـ ـ ــدوالرات من
ال ـخ ــارج وزاوج ـ ــت ب ــن الـقـطــاعــن املــالــي
والـعـقــاري ،فيما تـحـ ّـول الــديــن الـعــام إلى
مصدر لتمويل الفساد السياسي ...هذه
الـتــركـيـبــة أحــدثــت ت ـشـ ّـوهــات واخ ـتــاالت
في الـســوق ،أبــرزهــا «ارتـفــاع سعر صرف
ال ـل ـي ــرة م ـقــابــل ال ـ ـ ــدوالر ال ـف ـع ـلــي بنسبة
 %2.8في  ،»2017وفــق تقرير الصندوق.
أمــا الـحـســاب ال ـجــاري ال ــذي يـعـ ّـد مؤشرًا
ع ـ ـلـ ــى س ـ ـعـ ــر ال ـ ـ ـصـ ـ ــرف الـ ـفـ ـعـ ـل ــي وعـ ـل ــى
استمرار النظام االقتصادي أو ما ُيسمى
«ال ـن ـمــوذج الـلـبـنــانــي» ،فـقــد سـ ّـجــل عجزًا
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فــي مــركــز عـمـلــه .ه ــذه ال ـس ـيــدة لم
تلبث أن توفيت الحقًا وليس لها
وري ـ ــث ،عـلـمــا بــأن ـهــا تـمـلــك ع ـقــارًا
باسمها .العقيد املشتبه فيه أخذ
صك امللكية العائد لها واستعان
ب ـ ـم ـ ـ ّ
ـزوري ـ ــن وسـ ـ ـم ـ ــاس ـ ــرة ل ـي ـق ــوم
بتزوير وكــاالت تفيد بأنها تقيم
في نيجيريا .كذلك عمد ،بالتعاون
مع ّ
مزور ومحاميني وموظف في
وزارة الخارجية ،إلى تزوير حكم
عقد زواج وأحكام حصر إرث في
نيجيريا .واستخدم الجميع هذه
املستندات املزورة لبيع هذا العقار
وق ـب ـضــوا ثـمـنــه ال ـبــالــغ  ٢٠٠ألــف
دوالر أميركي .وعلمت «األخبار»
أن املــوقــوفــن ه ــم جــو م .وشــربــل
ح .وهـ ـ ــو مـ ــن ذوي األس ـب ـق ـي ــات
فــي ال ـتــزويــر .وق ــد طـلــب الـقــاضــي
عبدالله من نقابة املحامني «رفع
الحصانة» عــن محاميني مشتبه
ف ــي تــورط ـه ـمــا بـعـمـلـيــة ال ـتــزويــر
واالحتيال.

الحص :التطبيع ُينهي القضية
ّ
وجـ ـ ـ ـ ــه الـ ــرئ ـ ـيـ ــس سـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـح ـ ــص نـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـداء إلـ ــى
َْ
َ
الفلسطينيني ،رأى فـيــه أن الـحــق املــغــتــصــب ال
ُيسترد باملفاوضات أو باتفاقات ســام واهية
مــع الـعــدو املحتل ،ألن الـتــاريــخ أثبت أن مــا أخذ
بــالـقــوة ال يـسـتــرد بـغـيــر ال ـق ــوة ،فــا س ــام وال
مساومة وال اعتراف باملحتل .وقــال إن القدس
تمثل نـبــض الـقـضـيــة ،ويـجــب ان تـكــون الـ ّهــدف
ُ
ال ـجــامــع ل ـكــل الـفـلـسـطـيـنـيــن والـ ـع ــرب الــخــلــص
لـلــدفــاع عنها والـعـمــل عـلــى تـحــريــرهــا وبقائها
القلب النابض لفلسطني.
وق ــال الـحــص ردًا عـلــى ال ـقــرار االمـيــركــي بنقل
السفارة االميركية الى القدس :أيها املناضلون
في فلسطني ،أقول لكم بضمير عروبي خالص
ال أم ــل م ــن مـ ـب ــادرات وال م ــن م ـف ــاوض ــات مع
ّ
ـاع
محتل ألرض فـلـسـطــن ،م ــزور لـلـتــاريــخ ،سـ ٍ
الــى تهويد الـقــدس وتغيير مالمحها وهويتها
العربية .أضاف« :فلسطني الساكنة في وجدان
أح ــرار االمــة العربية تتكالب عليها قــوى الشر
والظلم بتواطؤ فاضح من بعض الدول العربية،
تــارة عبر مـبــادرات لم تــؤت أكلها ،أو بالشروع
في مفاوضات عقيمة مع العدو املحتل ،أو عبر
تطبيع إعالمي وسياسي واقتصادي مع الكيان
ال ـص ـه ـيــونــي ال ـغــاصــب ب ـه ــدف إن ـه ــاء الـقـضـيــة
والحقوق الفلسطينية».

