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مجتمع وإقتصاد
تقرير
لوال اقتراح وزير المال علي حسن خليل إقرار الموازنة العامة بمرسوم ،وفق المادة  86من الدستور ،لكانت جلسة مجلس الوزراء ،أمس ،كما سابقاتها،
ّ
ّ
مجرد مناسبة لتكرار مواقف مكونات الحكومة من المسائل المالية العالقة ،وال سيما تسوية حسابات الدولة وسلسلة الرواتب واإلجراءات الضريبية .الكل على
موقفه ،فيما الشهية مفتوحة على اإلنفاق والوضع المالي يزداد تدهورًا

وزارة المال تطرح إقرار الموازنة بمرسوم
محمد وهبة
ع ـقــد مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،أمـ ــس ،جلسة
خصصت الستكمال مناقشة الوضع
امل ـ ــال ـ ــي .تـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذه ال ـج ـل ـس ــة تـتـمــة
للجلسة السابقة ،التي ّ
قدم فيها وزير
املـ ـ ــال ع ـل ــي ح ـس ــن خ ـل ـيــل ع ــرض ــا عــن
ّ
أوض ــاع املــالـيــة الـعــامــة ،قبل أن يــوزع
ً
تـقــريـرًا مـفـ ّـصــا أمــس بـعـنــوان «نظرة
عـ ــن الـ ــوضـ ــع االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وامل ــالـ ـي ــة
الـعــامــة مــع اق ـتــراحــات» .أب ــرز مــا ورد
ف ــي ال ـت ـقــريــر ه ــو اآلتـ ـ ــي« :ع ـ ــدم إقـ ــرار
امل ــوازن ــة مـنــذ سـنــة  2005إل ــى ال ـيــوم،
ّ
يـشــكــل أب ــرز ّ ال ـث ـغــرات فــي أداء املالية
العامة ،ويمثل تحديًا جديًا للحكومة
في عملها إلرســاء القواعد القانونية
للمالية العامة ،وقد ّأدى غيابها إلى
مشاكل كثيرة في عملية اإلنفاق ونقل
االعـتـمــادات مــن االحتياط وفتح باب
ال ـط ـلـبــات بـطــريـقــة ع ـشــوائ ـيــة لــزيــادة
اعتمادات وزارات وإدارات بطريقة ال
تضبط اإلج ــراءات وفــق األصــول ،هذا
باإلضافة إلــى غياب الــدور األساسي
للموازنة في أن تعكس رؤية الحكومة
فــي التنمية واالسـتـثـمــار .وقــد قامت
وزارة امل ــال بــإعــداد مـشــاريــع املــوازنــة
ل ـعــامــي  2015و 2016وقـ ّـدم ـت ـهــا إلــى
مجلس الــوزراء في املهلة الدستورية
قبل نهاية آب من العام الــذي يسبق،
وط ـ ـل ـ ـبـ ــت مـ ـن ــاقـ ـشـ ـتـ ـه ــا وإق ـ ـ ـ ــراره ـ ـ ـ ــا،
وأرسـلــت كتاب تذكير ملمارسة الحق
الدستوري في إصدارها بمرسوم في
ح ــال لــم يـقـ ّـرهــا املـجـلــس الـنـيــابــي في
املهلة الدستورية».
ك ــام خـلـيــل ك ــان كــافـيــا ل ــإش ــارة إلــى
األس ـبــاب الـتــي دفـعــت رئـيــس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ت ـمــام س ــام ل ـعــرض الــوضــع
املـ ــالـ ــي ع ـل ــى ج ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال مـجـلــس
ال ــوزراء .ففي ضــوء املطالب املتزايدة
من الوزارات واإلدارات لزيادة اإلنفاق
مــن دون أي إج ــراءات لــزيــادة مصادر
تمويل الخزينة ،أصبحت وزارة املال
في وضع حرج إزاء «جفاف» الخزينة
الناجم عن انخفاض اإليرادات وزيادة
الـنـفـقــات .وبــالـتــالــي ب ــات عـلــى وزارة
امل ـ ــال ال ـت ـع ــام ــل م ــع امل ـط ــال ــب ب ـت ـشـ ّـدد
أكـبــر ســرعــان مــا ازدادت وتـيــرتــه مع
ارت ـف ــاع مـنـســوب الـقـلــق ال ــذي الح في
سـلــوك مـصــرف لـبـنــان ،إذ نـفــذ أخـيـرًا
إجـ ـ ـ ــراءات ج ــدي ــدة ل ــرف ــع احـتـيــاطــاتــه
بالعمالت األجنبية خوفًا على ثبات
سعر ال ـصــرف ،انـطــوت على عمليات
اس ـت ـب ــدال واسـ ـع ــة ل ـس ـن ــدات بــالـلـيــرة
ب ـ ــأخ ـ ــرى بـ ـ ــالـ ـ ــدوالر ب ـ ـهـ ــدف تـجـمـيــع
العمالت االجنبية لديه .هذه العمليات
حققت أرباحًا فورية للمصارف بقيمة
ب ـل ـغــت م ـل ـي ــار دوالر ،ب ـح ـســب حــاكــم
مصرف لبنان رياض سالمة ،إال أنها
ساهمت في املقابل في رفــع مستوى
سيولة املصارف بالليرة .اآلن يجري
الـبـحــث فــي امـتـصــاص ه ــذه السيولة
عبر سـنــدات الخزينة التي تصدرها
وزارة املـ ــال ،إذ أب ـلــغ ســامــة جمعية
املـ ـ ـص ـ ــارف فـ ــي االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـش ـه ــري
االخير أن وزارة املــال تــدرس إمكانية
إص ــدار سـنــدات خزينة طويلة األجــل
«المـتـصــاص الـسـيــولــة املـتـبـقـيــة» ،أي
إنها ستزيد الدين العام بهدف تعقيم
س ـيــولــة املـ ـص ــارف ،وه ــو م ــا سيتيح
اإلنـ ـ ـف ـ ــاق ب ـم ـس ـت ــوى أعـ ـل ــى فـ ــي ح ــال
صدرت قوانني من مجلس النواب في
هذا الشأن.
ّ
بحسب التقرير الذي وزعه خليل على
ال ـ ـ ــوزراء ،ف ــإن م ـش ــروع م ــوازن ــة 2016
ي ـق ـ ّـدر ال ـن ـف ـقــات بـنـحــو  22933مـلـيــار
ل ـيــرة م ـقــابــل إي ـ ـ ــرادات بـقـيـمــة 16185
مليار ليرة ،أي إن العجز يبلغ 6748
مليار ليرة .أما بالنسبة إلى احتياط
املــوازنــة فقد لحظ مبلغ  1580مليار
لـيــرة ،ولــم يبق منه ســوى  173مليار

الوزيران جبران
ومحمد
باسيل
فنيش ّأيدا
طرح خليل
بإقرار اإلجراءات
الضريبية
(مروان طحطح)

ليرة ،في مقابل احتياجات تبلغ 1113
مـلـيــار ل ـي ــرة ،أي أن مـجـلــس الـ ــوزراء
مضطر إلى اللجوء الى مجلس النواب
مـ ـج ــددًا إلص ـ ـ ــدار ق ــان ــون اسـتـثـنــائــي
لفتح اعتمادات إضافية بهذه القيمة،
في ظل عدم إقرار مشروع املوازنة.
يـشـيــر الـتـقــريــر إل ــى أن الـعـجــز املــالــي
م ــا زال مــرت ـف ـعــا ّ
وأدى إل ـ ــى ارتـ ـف ــاع
ّ
مستويات الدين العام (املصرح عنه)
إلى  %139من الناتج املحلي اإلجمالي
في  2015مقارنة مع  %131في .2012
ورغ ـ ـ ــم أن تـ ـح ــوي ــات ال ـخ ــزي ـن ــة إل ــى
مــؤسـســة كـهــربــاء لـبـنــان قــد تراجعت
بسبب انخفاض أسعار النفط (املبالغ
التي تدفعها الخزينة لتغطية العجز
ف ــي مــؤس ـســة ك ـهــربــاء ل ـب ـن ــان) ،إال أن
ال ـن ـف ـقــات ارت ـف ـع ــت بـنـسـبــة  %12بني
 2012و ،2015منها  %5خ ــال 2015
وحدها.
ف ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،سـ ـ ّـج ـ ـلـ ــت اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
انـكـمــاشــا أدى إل ــى اس ـت ـمــرار مشكلة
تنامي العجز رغــم انـخـفــاض أسعار
النفط« .فقد تراجعت معظم املصادر
الرئيسية لإليرادات الضريبية خالل
الفترة املمتدة بني  2010و ،2015وذلك
يعود إلى تدهور الوضع االقتصادي،
إذ ت ـ ـ ـ ــده ـ ـ ـ ــورت إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ض ــريـ ـب ــة
الـ ـقـ ـيـ ـم ــة امل ـ ـضـ ــافـ ــة خ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
املاضية ،وتراجعت إي ــرادات الرسوم
الجمركية».
ويـ ـلـ ـف ــت الـ ـتـ ـق ــري ــر إلـ ـّ ــى أن ال ـن ـف ـق ــات
االس ـت ـث ـمــاريــة ال ت ـمــثــل س ــوى نسبة
 %8.4من النفقات العامة ،في حني ان
دفـعــات الـفــائــدة «تستنزف الخزينة،
ّ
إذ تشكل  %45من إيــرادات الدولة في
 ،2015وه ــي مــن األع ـلــى فــي الـعــالــم».
ّ
ّ
وتـ ـح ــل هـ ــذه ال ــدف ـع ــات م ـح ــل نـفـقــات
اسـتـثـمــاريــة وإن ـف ــاق اجـتـمــاعــي «كما
تسهم فــي إس ــراع تفاقم الــديــن العام،
فالخزينة ّ
سجلت فــوائــض أولـيــة 12
مــرة فــي السنوات ال ــ 15األخـيــرة ،غير

أن ال ــدي ــن ب ـق ــي ع ـل ــى ارت ـ ـفـ ــاع بـسـبــب
دفـعــات الـفــائــدة ...وقــد ّ
سجلت نفقات
خــدمــة الــديــن الـعــام ارتـفــاعــا تدريجيًا
خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـخ ـم ــس امل ــاض ـي ــة
لتبلغ نسبتها  %23بني عامي 2012
و ،2015ن ـظ ـرًا إلـ ــى ارتـ ـف ــاع مـسـتــوى
الدين العام».
في غمرة هذا الوضع ،لعب وزير املال
ورقة كانت مرفوضة حتى اآلن .اقترح
خليل إقرار املوازنة بمرسوم ،أي وفق
املـ ــادة  86م ــن ال ــدس ـت ــور ،ال ـتــي تـنـ ّـص
على إمكان إصــدار املــوازنــة بمرسوم،
ول ـك ــن بـ ـش ــروط ي ـج ــدر االل ـ ـتـ ــزام بـهــا؛
فاملادة املذكورة تعالج مسألة عدم ّ
بت
مجلس ال ـنــواب م ـشــروع امل ــوازن ــة في
مهلة أقـصــاهــا نهاية كــانــون الثاني،
«فلمجلس الـ ــوزراء (فــي هــذه الـحــال)
أن يتخذ ق ــرارًا ،يصدر ً
بناء عليه عن
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة م ــرس ــوم يجعل
بموجبه املشروع بالشكل الــذي تقدم
ً
به إلى املجلس مرعيًا ومعموال به .وال
يجوز ملجلس الوزراء أن يستعمل هذا
الحق إال إذا كــان مـشــروع املــوازنــة قد
طرح على املجلس النيابي قبل بداية
عقده بخمسة عشر يومًا على األقل».
التصريحات التي خرجت بعد جلسة
مجلس الــوزراء ّ
شددت على «ضرورة
إقــرار املوازنة» .أما في داخل الجلسة
ف ـقــد جـ ــرى ن ـق ــاش هـ ــذه «ال ـ ـضـ ــرورة»
انطالقًا من العقد التي عرقلت إقرارها
منذ آخــر قانون للموازنة صــدر لعام
( 2005صدر في عام  .)!2006فقد بات
معروفًا أن تيار املستقبل يعرقل إقرار
قانون املوازنة من دون إيجاد تسوية
لــإنـفــاق غـيــر املـقــونــن ال ــذي قــامــت به
حكومة الرئيس فــؤاد السنيورة بني
ع ــام ــي  2006و ،2009أو م ــا ُي ـع ــرف
بـقـضـيــة «ال ـ ــ 11مـلـيــار دوالر» .وب ــات
م ـعــروفــا أن ال ـص ــراع الـ ــذي دار تحت
عنوان هــذه القضية ساهم في إعــادة
فـتــح ال ـح ـســابــات املــال ـيــة ل ـلــدولــة منذ

ال يزال تيار المستقبل يسعى الى
تسوية قضية الـ 11مليار دوالر
ع ــام  ،1993إذ تـبــن أن هـنــاك مشكلة
جــوهــريــة ف ــي ه ــذه ال ـح ـســابــات تمنع
دي ــوان املـحــاسـبــة مــن املــوافـقــة عليها
ن ـهــائ ـيــا ،وج ـ ــرت الـ ـع ــادة أن ي ـصــادق
مجلس الـنــواب على قطع الحسابات
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ــواف ـق ــة الـ ــديـ ــوان املــؤقـتــة
ب ــان ـت ـظ ــار ال ـت ــدق ـي ــق ف ــي ال ـح ـســابــات
وتنظيمها .لم يصادق مجلس النواب

على أي قطع حساب يعود إلى ما بعد
سنة  ،2003وه ــذه عـقــدة أســاسـيــة ،إذ
ي ـنــص ال ــدس ـت ــور وق ــان ــون املـحــاسـبــة
العمومية على عدم جواز إقرار قانون
املوازنة إال بعد تصديق قطع حساب
السنة التي تسبق سنة إقرارها (على
سبيل املـثــال إن إق ــرار قــانــون مــوازنــة
عــام  2017فــي املهلة الــدسـتــوريــة ،أي
فــي أواخـ ــر ع ــام  ،2016يقتضي قطع
حساب سنة  2015حتمًا).
مصادر وزاريــة أوضحت لـ«األخبار»
أن النقاش فــي الجلسة ،أمــس ،حــاول
تـجــاوز هــذه الـعـقــدة بــاسـتـعــادة طرح

اإلنفاق اإلضافي «غير القانوني»
أعـ ّـدت وزارة املــال مشروع قانون لتغطية االنفاق االضافي في مشروع موازنة 2016
بقيمة  877.9مليار ليرة ،ولتغطية املوازنات امللحقة بقيمة  235.7مليار ليرة ،وأرسل إلى
مجلس الوزراء في حزيران املاضي لدرسه وإقراره.
إذًا ،تطلب وزارة املال إصدار قانون يجيز لها صرف نحو  1113.6مليار ليرة إضافية
لتغطية الحاجات امللحوظة لهذا العام .فمنذ توقف مجلس النواب في  2006عن إقرار
قوانني املوازنة العامة ،أصبحت النفقات واإليــرادات تخضع لـ«القاعدة االثني عشرية»،
التي ال تجيز أي إنفاق أو تحصيل إضافي يفوق املبالغ الواردة في آخر موازنة ّ
أقرها
مجلس النواب (علمًا بأن النص الحرفي للمادة  86من الدستور تعني أن القاعدة االثني
عشرية مجازة لشهر واحد فقط ،هو شهر كانون الثاني ،وليس ألكثر من  11سنة).
بحسب تقرير وزي ــر امل ــال علي حسن خليل «اتبعت طــرق عــديــدة لتغطية الحاجات
اإلضافية فوق اعتمادات قانون موازنة  2005البالغة  10آالف مليار ليرة فقط «كل هذه
الطرق لم تراع األصول القانونية في اإلنفاق ،وبالتالي تقرر وقف العمل بها ،واعتماد
قانون املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام  2005سقفًا لإلنفاق ،أي  10آالف مليار
ليرة للموازنة العامة و 1702مليار ليرة للموازنات امللحقة ،ويضاف الى اعتمادات قانون
موازنة  2005االعتمادات اآلتيّ :
 القانون  2012/238الذي يغطي  %80من سلف الخزينة املعطاة لوزارة املال (9249مليار ليرة).
 القانون  2014/1لتغذية بند الرواتب ( 627مليار ليرة). القانون  2015/15لتغذية بند االحتياط ( 340مليار ليرة). القانون  4569( 2015/39مليار ليرة). -القانون  2015/40لتغذية بعض بنود الرواتب وملحقاتها ( 862مليار ليرة).

