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تصميم :سنان عيسى

االشتراكية التي
ستسرق هامبرغر
األميركيين

ّ
ّ
الحكومة تفكر جديًا بتخفيض األجور والتقديمات االجتماعية
بلغت المساومات بين
القوى الرئيسة في
الحكومة مرحلة خطيرة.
فقد أفضت «المشاورات»
الجارية بينها إلى التوافق
على اعتماد موازنة
ّ
تقشفية لعام  ،2019ولكن
من دون زيادة ّ
معدالت
الضرائب المباشرة على ّالدخل
والثروة ،ومن دون المس
َّ
بالد ْين العام وفوائده.
ما يعني أن الحديث عن
تخفيض اإلنفاق العام بات
محصورًا باألجور ومعاشات
التقاعد والتقديمات
االجتماعية ودعم أسعار
الكهرباء

يـجــري رئـيــس الحكومة سعد الحريري
ووزير املال علي حسن خليل مشاورات
مــع ال ـقــوى الــرئـيـســة فــي الـحـكــومــة ،بغية
ال ـت ــواف ــق مـسـبـقــا ع ـلــى مـ ـش ــروع قــانــون
مـ ــوازنـ ــة ع ـ ــام  2019ق ـب ــل ط ــرح ــه عـلــى
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وإح ــال ـت ــه ع ـلــى مجلس
ال ـن ــواب .ووف ــق املـعـلــومــات امل ـتــداولــة ،فــإن
هذه املشاورات تجري تحت سقف هدف
ّ
محدد ،يرمي إلى تخفيض نسبة العجز
املالي من نحو  %11.5من مجمل الناتج
ّ
املحلي في العام املاضي إلى  %9في هذا
العام .أي إن قيمة هذا العجز يجب أن ال
تتجاوز  5.5مليار دوالر ُ ،أو ّأقــل بمليار
دوالر تقريبًا عن العجز املحقق في عام
.2018
ً
هــذا الهدف ال يبدو مستحيال ،إذ يمكن
تحقيقه من خالل تخفيض الفائدة بنسبة
 %1فقط على َّالد ْين القائم (كل  %1من
الـفــائــدة ت ـســاوي  900مـلـيــون دوالر في
خدمة َّالد ْين العام) ،أو يمكن تحقيقه عبر
إلغاء كل اإلعفاءات الضريبية على الدخل
والثروة وفرض ّ
معدالت ضريبة مرتفعة
عـلــى األنـشـطــة الـسـيـئــة ،كــالــريــوع وأرب ــاح
املـضــاربــات العقارية والـهـنــدســات املالية
واالح ـت ـك ــارات واالم ـت ـي ــازات واس ـت ـنــزاف
ال ـب ـي ـئــة وامل ـ ـ ـ ــوارد ال ـط ـب ـي ـع ـيــة واس ـت ـث ـمــار
األمـ ـ ـ ــاك ال ـع ـم ــوم ـي ــة وامل ـ ــراف ـ ــق وال ـ ّب ـن ـيــة
التحتية وال ـخــدمــات األس ــاس ـي ــة ...إل أن

َ
الخيارين :تخفيض الفوائد وزيادة
هذين
الضرائب ،ليسا من الخيارات املطروحة
عـلــى ب ـســاط ال ـب ـحــث ،بــذري ـعــة ع ــدم املـ ّـس
بالتزامات الــدولــة بتسديد ديونها وعدم
تـنـفـيــر االس ـت ـث ـم ــارات ال ـخــاصــة بـفــرض
مـ ـع ـ ّـدالت ضــري ـبــة أع ـل ــى ع ـلــى أربــاح ـهــا،
لذلك ينحو الحديث نحو املـ ّـس بالرواتب
واألجــور ومعاشات التقاعد والتقديمات
االجتماعية للعاملني في القطاع العام.
تـقــول املـعـلــومــات إن هــذا الـحــديــث انطلق
مـ ــن أن إل ـ ـغـ ــاء دع ـ ــم أس ـ ـعـ ــار ال ـك ـه ــرب ــاء
ِّ
سيؤمن تخفيضًا في اإلنفاق ّالعام بما
ّ
ال يـقــل عــن  1.5مليار دوالر ،إل أن هذا
اإلجـ ــراء مـ ّ
ـؤجــل بــانـتـظــار زي ــادة ّالتغذية
الكهربائية في ضــوء تنفيذ الخطة التي
ّ
أقرها مجلس الوزراء أخيرًا ،أي إن زيادة
ّ
أسعار الكهرباء ستتم تدريجيًا ّ اعتبارًا
مــن ال ـعــام املـقـبــل ول ــن يـتـ ّـم الـتـخــلــص من
ّ
املخصص للكهرباء قبل  3سنوات
الدعم
مــن اآلن .فــي هــذا الــوقــت ،يـجــري الـتــداول
بــاقـتــراح وضـعــه فــريــق رئـيــس الحكومة،
ويقضي ّ
بقص نحو  %15من الــزيــادات
التي طرأت على سلسلة الرتب والرواتب،
وتعليق تسديدها مل ـ ّـدة  3س ـنــوات ،على
أن تـعــاد إلــى أصحابها بعد إلـغــاء الدعم
عــن أسـعــار الكهرباء .وفــي هــذا السياق،
منها
ظ ـهــرت اق ـتــراحــات أخ ــرى مـمــاثـلــةّ ،
اقـتــراح يقضي بإلغاء بــدل النقل املؤقت

َ
واملــنــح التعليمية والـتــدابـيــر االستثنائية
ِ
في الجيش والقوى األمنية ،واقتراح آخر
ي ـق ـضــي بـتـخـفـيــض م ـع ــاش ــات الـتـقــاعــد
وح ــرم ــان بـعــض املـسـتـفـيــديــن مـنـهــا من
أسر املتقاعدين.
تفيد املعلومات أن االعتمادات التي تطلبها
ال ـ ــوزارات (م ــن دون امل ــوازن ــات املـلـحـقــة)
رفعت قيمة اإلنفاق العام في موازنة عام
 2019إلى أكثر من  20مليار دوالر ،وقد
ّ
خــفـضـتـهــا وزارة املـ ــال ف ــي مـشــروعـهــا
املرفوع إلى األمانة ّ
العامة ملجلس الوزراء
إلى  15.8مليار دوالر ،باإلضافة إلى 1.6
مليار دوالر كسلفة خزينة طويلة األجل
ّ
ملؤسسة كهرباء لبنان ،أي ما مجموعه
 17.4م ـل ـيــار دوالر ،أي أق ــل بـنـحــو 2.5
مليار دوالر ّ
مما تطلبه ال ــوزارات للقيام
بــأعـمــالـهــا وت ــأدي ــة و ّظــائـفـهــا وواجـبــاتـهــا
تجاه املواطنني واملوظفني َّ
والدائنني.
ي ـت ـبـ ّـن م ــن أرقـ ـ ــام املـ ـش ــروع أن ال ـفــوائــد
على الـ َّـد ْيــن الـعــام تستأثر بنحو %32.3
م ــن مـجـمــل اإلنـ ـف ــاق ،ف ــي ح ــن يـسـتــأثــر
دع ــم ال ـك ـهــربــاء بـنـحــو  ،%9.5وال ــروات ــب
واألجــور ومعاشات التقاعد والتقديمات
االجـتـمــاعـيــة للعاملني فــي الـقـطــاع الـعــام
بنحو  ،%35.9أي إن هــذه البنود الثالثة
تستأثر وحدها بنحو  %78من مجمل
اإلن ـفــاق ال ـعــام .وال يبقى س ــوى أق ــل من
 %8من مجمل اإلنفاق العام لالستثمار

فــي البنية التحتية وصـيــانــة التجهيزات
واملــرافــق العامة %14 ،لكل اإلنـفــاق على
ت ـش ـغ ـيــل الـ ــدولـ ــة واإلن ـ ـفـ ــاق االج ـت ـمــاعــي
واالقتصادي واإلنفاق السياسي ،أي إن
هامش املـنــاورة خــارج بنود فوائد َّالد ْين
الـعــام واألج ــور ودعــم الكهرباء واإلنـفــاق
االس ـت ـث ـم ــاري يـنـحـصــر ب ــاع ـت ـم ــادات ال
تتجاوز قيمتها  2.5مليار دوالر ،وهي
ُعصرت في مشروع املوازنة إلى أقصى
ّ
حد ممكن.
ان ـطــاقــا مــن ه ــذه الـبـنـيــة لــإن ـفــاق ال ـعــام،
تجري اآلن املفاضلة بني خيار تخفيض
كلفة َّالد ْين العام أو خيار تخفيض كلفة
األج ــور ومـعــاشــات التقاعد والتقديمات
االجتماعية ،أي بمعنى ،تجري املفاضلة
بني مصالح َّالدائنني (وال ّ
سيما املصارف
ومــودعـيـهــا ال ـك ـبــار) وب ــن مـصــالــح نحو
 300أل ــف أس ــرة تـعـيــش مــن دخـلـهــا من
العمل في القطاع العام.
ق ــد ال ي ـك ــون ال ـخ ـي ــار م ـح ـســومــا ،ولـكــن
ق ـ ــوى وازنـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة وم ـج ـ ّلــس
الـنــواب تجاهر بميلها لتحميل املوظفني
وأسرهم كلفة تخفيض العجز ،في حني
أن قــوى ّأخــرى تطرح تــوزيــع هــذه الكلفة
بــن املــوظـفــن والـ َّـدائ ـنــن ،وكــا الخيارين
س ـيــئ ،ألنـهـمــا يـعـ ّـمـقــان ال ــام ـس ــاواة في
ّ
توزيع الثروة والدخل ويخفضان القدرة
الشرائية لشريحة واسعة من األسر.

