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سياسة
على الغالف

كي ال تأخذنا االحتفاالت
محمد زبيب
أحالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون موازنة ،2018
متجاوزة كل املهل الدستورية .وسيبدأ مجلس النواب مناقشة هذا
املشروع وإقراره قبل موعد اجتماع باريس 4-في السادس من
نيسان املقبل ،ألن إقراره «شرط» ،وقبل تقديم حسابات الدولة املالية
(قطع الحساب) العالقة منذ تصفير هذه الحسابات في  ،1993وهو
بذلك سيقوم بعمل مخالف للدستور ،على غرار ما قام به العام
املاضي عند إقرار قانون موازنة  2017للمرة االولى بعد  11عامًا.
التذكير بهذا الواقع الذي يحكم املالية العامة منذ  25عامًا ،يبدو
ضروريًا لقراءة أرقام املوازنة ،على االقل ،كي ال تأخذنا االحتفاالت
ّ
ونصدق أن فيه فعل «بطولة» .فما جرى في
الجارية بهذا «اإلنجاز»
مجلس الوزراء ،أمس ،ال يمكن وصفه اال بعملية تجميل من النوع
الذي يترك ندوبًا لبعض الوقت .فاإلنفاق الفعلي (بعد إضافة 1.9
مليار دوالر لدعم أسعار الكهرباء) سيبلغ  17.2مليار دوالر ،بزيادة
 1.9مليار دوالر عن االنفاق املقدر في العام املاضي ،وستزيد
االيرادات  1.7مليار دوالر ،بحسب االرقام الواردة في املشروع الذي

ّ
موازنة  2018بحلة جديدة:

ّقدرت االيرادات املحققة في العام املاضي بنحو  10.7مليارات دوالر،
أي إن العجز الفعلي سيرتفع  1.2مليار دوالر ،ولن ينخفض بأي
قرش ،كما ّ
ردد رئيس الحكومة ووزير املال ووزراء آخرون بعد
الجلسة.
قامت عملية التجميل على إخفاء مبلغ دعم أسعار الكهرباء ،إلظهار
العجز االسمي أقل بـ 200مليون دوالر فقط عن العجز الفعلي
املحقق في العام املاضي ،وهذه هي قيمة التخفيضات الحقيقية،
التي طالت تحديدًا النفقات التشغيلية لالدارات ّ
العامة ،وهو ما
سيزيد من وهنها وضعف إنتاجيتها.
في املقابل ،زاد اإلنفاق على ّخدمة الدين العام  300مليون دوالر،
من  5.1مليارات دوالر (محقق عام  )2017الى  5.4مليارات دوالر،
وباتت قيمته تتجاوز قيمة االنفاق على الرواتب واالجور ومعاشات
التقاعد ،التي بلغت نحو  5.2مليارات دوالر.
ّ
تشكل خدمة الدين العام ثلث املوازنة تقريبًا ،وهي كانت ستزداد
أكثر ،بحسب املشروع السابق للموازنة ،لوال أن عملية التجميل
طالتها أيضًا .فقد قرر مجلس الوزراء ،باالتفاق مع مصرف لبنان،
على إجراء عملية «سواب» ،عبر استبدال سندات دين تستحق هذا

العام ،بفائدة بني  6و ،%7بأخرى يشتريها مصرف لبنان بفائدة
 ،%1أي ،بمعنى أوضح ،سيقوم مصرف لبنان ،كالعادة ،بتسجيل
ً
خسائر في ميزانيته على حساب املال العام بدال من تسجيلها في
املوازنة.
ماذا يعني ذلك؟
تؤكد حسابات وزارة املال ّ
املجمعة منذ عام  1993أن خدمة الدين
هي مصدر العجز الرئيس ،وهي استأثرت حتى اآلن بنصف
الضرائب والرسوم التي ّ
سددها اللبنانيون للدولة ،وهي املسؤولة عن
زيادة الدين العام ،وبالتالي هي ّلب االزمة املالية ،التي يجري الحديث
عنها اآلن.
ّ
باتت املصارف توظف نحو  %60من مجمل موجوداتها لدى
الحكومة ومصرف لبنان ،وبالتالي بات املال العام هو مصدر
ربحيتها شبه الوحيد ،وال سيما في ظل تزايد مخاطر التسليف
العقاري واالسواق الخارجية ،وهي تخشى أن ّ
يؤدي ارتفاع االنفاق
العام الى تقويض قدرة الدولة على السداد.
لقد استحوذ دائنو الحكومة (من دون مصرف لبنان) على 77
مليار دوالر في السنوات الـ 25املاضية ،ما أسهم في زيادة رساميل

تجميل األرقام بـ«هندسات مالية» وإعفاءات ضريبية!
ُ ّ
بعملية تجميلية أخذت ثالثة أسابيع ،خفض العجز في مشروع موازنة
 2018من  12000مليار ليرة إلى  7260مليار ليرة .لم يكن هناك سحر ،بل
ّ
تبين أنه جرت عملية نفخ للنفقات في النسخة األولى لمشروع الموازنة،
ثم جرى «تنفيسها» على مدى عشرة اجتماعات عقدتها اللجنة الوزارية.
كان الهدف التعمية على التغيرات التي طرأت على األرقام بين عامي
 2017و ،2018إذ ّ
تبين أن العجز بقي عند مستواه السابق رغم خفض
النفقات بقيمة  1650مليار ليرة ،كما أن خدمة الدين العام ارتفعت
بقيمة  1114مليار ليرة رغم لجوء وزارة المال إلى تنفيذ «هندسات
مالية» مع مصرف لبنان على سندات بقيمة  6مليارات دوالر ...فما هو
مصدر الخفض بين نسختي مشروع موازنة 2018؟ وعلى حساب من؟
وما هو الفرق بين نفقات وإيرادات موازنتي  2017و2018؟
محمد وهبة
يـصــف أح ــد أع ـضــاء الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة
ال ـت ــي درس ـ ــت مـ ـش ــروع م ــوازن ــة 2018
الخفوضات التي أجريت على نفقات
موازنة  2018بأنها ّ
«حبة دواء تحتوي
ّ
عـ ـل ــى مـ ـس ــكـ ـن ــات ي ـن ـت ـه ــي م ـف ـعــول ـهــا
خـ ــال ف ـت ــرة ق ـص ـي ــرة .ن ـح ــن ل ــم نـضــع
ّ
أي حــل ولــم يكن هـنــاك تغيير جــذري
ف ــي م ـق ــارب ــة ال ــوض ــع امل ــال ــي ل ـل ــدول ــة،
ب ــل أدخ ـل ـنــا بـعــض الـتـحـسـيـنــات على
امل ـقــاربــة ال ـس ــائ ــدة» .فــي ال ــواق ــع ،قــد ال
ّ
يعبر هذا الكالم عن حقيقة ما حصل
بــن أول اجـتـمــاع للجنة ال ــوزاري ــة في
 20ش ـب ــاط ،وإق ـ ــرار امل ــوازن ــة أم ــس في

مجلس الـ ــوزراء ( 12آذار) .بــن هذين
املوعدينّ ،
تغيرت أرقام مشروع موازنة
 2018أكثر مــن م ـ ّـرة .فــي النسخة التي
رفعها وزيــر املــال إلــى مجلس ال ــوزراء
ك ــان ال ـع ـجــز يـبـلــغ  7569م ـل ـيــار ل ـيــرة،
ثــم تـبـ ّـن أن الـتـحــويــات إل ــى مؤسسة
كهرباء لبنان بقيمة  2100مليار ليرة
مــوضــوعــة خ ــارج امل ــوازن ــة ،ول ــم يلبث
أن ارتفع العجز في أول جلسة للجنة
الوزارية إلى  12000مليار ليرة .بعدها
بـ ــدأت األرق ـ ــام ت ـت ـغـ ّـيــر ف ــي ك ــل جـلـســة.
ي ـق ــول أح ــد أع ـض ــاء ال ـل ـج ـنــة إن أرق ــام
بـعــض الـنـفـقــات تـغـ ّـيــرت أكـثــر مــن مـ ّـرة
كلما ّ
تعمق النقاش فيها ،فيما أبــدى
ّ
ب ـعــض الـ ـ ـ ــوزراء اس ـت ـي ــاءه م ــن ت ـســرب

المقبول والمرفوض ومجهول المصير
تقول مصادر وزارية إن مجلس الوزراء لم ّ
يقر مجموعة من األمور التي كان قد اتفق عليها في
اللجنة الوزارية؛ فعلى سبيل املثال ،رفض الوزراء خفض سقف تقديمات املنح املدرسية ملوظفي
القطاع العام وتوحيدها بقيمة مليوني ليرة ،بل بقيت التقديمات على ما كانت عليه سابقًا .كذلك
رفض املجلس زيادة درجات للقضاة ،ألن هذا األمر سيزيد ّ
التوسع في اإلنفاق وقد يفتح الباب على
مصراعيه في هذا املجال .ولم يتضح مصير بعض األكالف التشغيلية األخرى ،مثل تعويضات
اللجان واملكافآت والساعات اإلضافية ،وحجم املساعدة التي ستقدمها الدولة للمؤسسة العامة
لإلسكان بعد االتفاق على أن املوازنة ال ّ
تتحمل دفع مبلغ  100مليار ليرة للمؤسسةّ ...
وأهم جزء
لم تتضح حقيقته بعد ،هو ما يتعلق باإلنفاق اإلضافي على الكهرباء .فهناك تقديرات بأن العجز
الناتج من شراء املحروقات سيرتفع من  2100مليار ليرة إلى  2400مليار ليرة ،وأن هناك مبلغ
 1000مليار ليرة مخصصًا للتعاقد مع البواخر لم يدرج في املوازنة ،رغم وجود اتفاق سياسي
على هذه الصفقة.

ّ
األرقـ ــام والـتـغـيـيــرات ال ـتــي تــؤثــر على
العجز .الرواتب واألجــور والتقديمات
للمؤسسات العامة لم تكن ملحوظة،
ّ
تسجل
توظيفات في وزارة التربية لم
كـلـفـتـهــا ،م ـســاعــدة بـقـيـمــة  100مـلـيــار
للمؤسسة العامة لإلسكان كانت غير
موجودة« ....كانت هناك حسابات غير
ّ
متحركًا،
دقـيـقــة جعلت سـقــف الـعـجــز
ثــم تـبـ ّـن بـعــد جـلـســات ع ـ ّـدة أن العجز
لم يعد  12000مليار ليرة ،بل انخفض
إلى  10آالف مليار ليرة .كان أمرًا غريبًا
أن تـكــون هــذه املـفــارقــات مــوجــودة في
مشروع املوازنة .نفخ أرقام النفقات قد
ّ
متعمدًا» .الحـقــا ،وبشكل الفــت،
يكون
أعـلــن وزي ــر امل ــال أن ــه لــن يــأتــي باملزيد
من األرقام في انتظار االتفاق على كل
الخفوضات واحتساب الرقم النهائي
ف ــي الـجـلـســة األخـ ـي ــرة لـلـجـنــة (ع ـقــدت
ّ
هذه الجلسة األحد املاضي وسط تكتم
شــديــد عـلــى االرق ــام وكيفية احتساب
الـنـفـقــات واإليـ ـ ــرادات والـعـجــز وخــدمــة
الدين العام).
الـعـجـيــب ف ــي ه ــذه امل ــوازن ــة أن رئـيــس
الحكومة سعد الـحــريــري ووزي ــر املــال
علي حسن خليل عقدا مؤتمرًا صحافيًا
أم ـ ـ ــس بـ ـع ــد إقـ ـ ـ ـ ــرار م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
لـلـمــوازنــة ،للقول إن املــوازنــة تتضمن
إصــاحــات .ال بل ّ
تجرأ الحريري على
ال ـقــول إنــه «ف ــي ه ــذه امل ــوازنــة ابتعدنا
عن أزمــة اليونان» .وفــي املقابل ،يقول
وزراء من اللجنة الوزارية التي درست
امل ـ ــوازن ـ ــة أنـ ـه ــا «ع ـ ـبـ ــارة ع ــن عـمـلـيــات
حسابية إذا لــم تترافق مــع معالجات
ومنهجية عمل حكومية ذات أهــداف
اقتصادية واجتماعية ...فعلى األرجح
سنصل إلى حافة الهاوية مجددًا وقد
نقع».
إذًاّ ،
أي الـبـنــود طــالـهــا الـخـفــض؟ وأي
إصالحات؟
ـ ـ ـ خ ــدم ــة ال ــدي ــن الـ ـع ــام ان ـخ ـف ـضــت بني
ال ـن ـس ـخــة األول ـ ـ ــى م ــن مـ ـش ــروع 2018
والـنـسـخــة الـثــانـيــة بقيمة  249مليار
ل ـ ـي ـ ــرة ،م ـ ــن  8513مـ ـلـ ـي ــار ل ـ ـيـ ــرة إل ــى
 8246مـلـيــار ل ـيــرة .الـخـفــض ج ــاء بعد
إقـ ـ ــرار ال ـل ـج ـنــة بـ ــأن ت ـن ـفــذ وزارة امل ــال
«هـنــدســات مــالـيــة» مــع مـصــرف لبنان
على سندات خزينة بالعملة األجنبية
بقيمة  6مـلـيــارات دوالر .حـ ّـصــة 2018
مـ ــن الـ ـخـ ـف ــوض ــات ال ـن ــات ـج ــة مـ ــن ه ــذه
الهندسات تبدو متواضعة قياسًا إلى
شــرائــح الـسـنــدات املـتــاحــة للهندسات
وآجـ ــال اسـتـحـقــاقــاتـهــا وف ــوائ ــده ــا ،إذ
ّ
تبي أن خدمة الدين ارتفعت باملقارنة
مع  2017بقيمة  1114مليار ليرة ،علمًا

ّ
الهندسات المالية بين مصرف لبنان ووزارة المال وفرت  249مليار ليرة فقط
رغم أن العمليات تشمل سندات بقيمة  6مليارات دوالر (هيثم الموسوي)

بــأن وزارة امل ــال وم ـصــرف لـبـنــان نفذا
هندسات مالية مماثلة في  2017على
سندات بقيمة  1.7مليار دوالر! وهذه
ليست املشكلة الوحيدة املتعلقة بهذه
ال ـه ـنــدســات ،ب ــل ه ــي تـعـنــي أن لـبـنــان
يــزيــد مــن ديــونــه بــالـعـمــات األجنبية
إلــى أكثر مــن نصف الــديــن الـعــام وهو
أمر خطير ،وان متطلبات اإليفاء بهذه
الــديــون بالعمالت األجنبية تــزداد مع
مرور الزمن واستحقاق السندات.
ـ ـ كــانــت قيمة الـنـفـقــات فــي  2017تبلغ
 23906مـلـيــارات لـيــرة ،ثــم ارتفعت في
الـنـسـخــة األولـ ــى م ــن م ـش ــروع مــوازنــة
 2018إلـ ـ ــى  25503م ـ ـل ـ ـيـ ــارات لـ ـي ــرة،
وانخفضت في مشروع املوازنة املحال
إلى مجلس النواب لتبلغ  23854مليار
لـيــرة .عمليًا ،النفقات زادت بــن 2017
و 2108بقيمة  52مليار ليرة ،ولكنها
ت ـكــون انـخـفـضــت ب ــن نـسـخـتــي 2018
بقيمة  1645مليار ليرة .هــذا الخفض
هــو الترجمة العملية التي قامت بها
لجنة املــوازنــة الــوزاريــة على مــدى 10
ج ـل ـس ــات ل ـت ـع ـم ـيــم رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
خـفــض االع ـت ـم ــادات بـقـيـمــة  .%20في
الواقع ،إن «نكتة» الـ %20تكشف بؤس
هــذه املــوازنــة وب ــؤس الـحـكــومــة ،إذ إن
ال ـخ ـف ــض املـ ـس ـ ّـج ــل ب ـع ــد  10ج ـل ـســات
ّ
يشكل  %6.46من النفقات الــواردة في
الـنـسـخــة األولـ ــى م ــن م ـش ــروع مــوازنــة
 .2018واألس ـ ــوأ أن ه ــذه الـخـفــوضــات
ل ـي ـســت إال خ ـف ـضــا إلنـ ـف ــاق تـشـغـيـلــي

أو خ ـف ـض ــا إلن ـ ـفـ ــاق اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري .فــي
كـلـتــا ال ـحــال ـتــن ،إن األثـ ــر ال ـنــاتــج من
هـ ــذا ال ـخ ـفــض ال يـ ـن ــدرج ض ـمــن رؤي ــة
اقتصادية ،بل ضمن رؤيــة محاسبية
تجميلية لــم تـ َـر فــي املــوازنــة أبـعــد من
مــؤتـمــر بــاريــس  .4ه ــذه الــرؤيــة لجأت
إلــى تخبئة بعض أوجــه اإلن ـفــاق ،كما
فعلت بالنسبة إلى دعم كلفة الكهرباء،
أو عمدت إلى تجزئة اإلنفاق كما فعلت
ب ـقــوانــن ال ـب ــرام ــج وأخ ـض ـعــت املـبــالــغ
ّ
املــرصــودة لها لعملية تجزئة تقلص
القيمة املــرصــودة فــي السنة الــواحــدة،
ّ
وتمدد أجل البرامج على سنوات أكثر.
ُ
ـ ـ ـ تـ ـ ــرك اح ـت ـي ــاط امل ـ ــوازن ـ ــة ك ـب ـي ـرًا .فــي
النسخة األولــى كانت قيمة االحتياط
امل ـ ــرص ـ ــود ت ـب ـل ــغ  1086م ـل ـي ــار ل ـي ــرة،
وج ــرى خـفـضــه إل ــى  945مـلـيــار لـيــرة،
أي ب ـمــا قـيـمـتــه  141م ـل ـيــار ل ـي ــرة .في
عــام  2017كــان االحتياط املرصود في
م ـش ــروع امل ــوازن ــة  1388م ـل ـيــار ل ـيــرة،
إال انـ ــه م ــع امـ ـت ــداد م ـنــاق ـشــة م ـشــروع
امل ــوازن ــة حـتــى نـهــايــة  ،2017تـبـ ّـن أنــه
ي ـم ـك ــن خ ـف ــض أكـ ـث ــر مـ ــن  500م ـل ـيــار
ل ـيــرة م ــن قـيـمــة ه ــذا االح ـت ـي ــاط .تـقــول
م ـصــادر وزاريـ ــة إن الـحـفــاظ عـلــى هــذا
املستوى من احتياط املوازنة له عالقة
باإلنفاق االنتخابي الذي تقوم به قوى
السلطة لشراء أصــوات الناخبني عبر
مشاريع خدماتية طارئة .فاالحتياط
بـقـيـمــة  945م ـل ـيــار ل ـي ــرة م ـقـ ّـســم على
النحو اآلتــي 580 :مليار ليرة لتغذية

