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على الغالف

ُ ّ
ّ
عداد كورونا «يحلق» 37 :إصابة في يوم واحد

ملـخــالـفـتــه ق ـ ــرارات الـتـعـبـئــة .فـيـمــا ال
تزال الحكومة تبحث في آلية لتقديم
مساعدات وفي كيفية توزيعها ،في
ّ
ظُ ــل غ ـيــاب «ال ــدات ــا» الــدق ـي ـقـ ُـة بـشــأن
األكثر فقرًا والعمال املياومني
األسر ُ
والفئات املتضررة.
وإل ـ ـ ــى حـ ــن بـ ـ ـ ُ ّـت تـ ـل ــك اآللـ ـ ـي ـ ــة ،رم ــت
الحكومة كــرة املـســاعــدات فــي ملعب
ال ـب ـل ــدي ــات وال ـس ـل ـط ــات امل ـح ـل ـيــة ،إذ
ّ
أقرت أمس مشروع قانون يرمي إلى
تـعـلـيــق ب ـعــض م ـ ــواد م ــوازن ــة 2020
« ُب ـم ــا ي ـس ـمــح ل ـل ـب ـلــديــات وامل ـصــالــح
املـسـتـقـلــة ب ــأن تـنـفــق أو تـســاهــم ألي
جهة ُعامة أو خاصة ،على أن تكون
ه ــذه امل ـس ــاع ــدات لـتـقــديــم ال ـخــدمــات

تمديد التعبئة العامة حتمي
والحكومة أمام امتحان «دعم المحجورين»
لم ُيعلن مجلس الوزراء ،أمس ،بشكل
التعبئة العامة التي
واضح تمديد ُفترة ّ
تنتهي األحد المقبل .إل أن تسجيل 37
إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في
يوم واحد ينبئ بأن التمديد حتمي،
مصادر في وزارة
وفق
تقديرات ّ
ُ
الصحة .وفيما يمثل التزام تدابير الحجر
السلطة األول في
والوقاية ُهاجس ّ
ُ
المرحلة المقبلة ،فإن الحكومة م ّلزمة
بتزويد الفئات األكثر ّهشاشة بما ُيمكنها
من البقاء بشكل يتخطى «التكافل
االجتماعي» و«تقاسم رغيف الخبز»
هديل فرفور
ل ـي ــل ال ـج ـم ـعــة الـ ـف ــائ ــت ،ك ــان ــت امل ــرة
ُ ّ
«يحلق» فيها املنحنى
األولــى التي
الــوبــائــي الـخــاص بــاألعــداد اليومية
لإلصابات بفيروس كورونا .حينها،

 %93من ُ
المصابين
لبنانيون
بحسب أرقــام تقرير الغرفة الوطنية إلدارة الكوارث،
ُم ــن أصـ ــل  304ح ـ ــاالت إص ــاب ــة ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا
املستجد ،هناك  281مصابًا من الجنسية اللبنانية،
أي  .%93أما الـ %7فتتوزع بني ُمصابني من النمسا
(حــالــة واحـ ــدة) ،بـنـغــادش ( ،)2مصر ( ،)3إنكلترا
( ،)1إثيوبيا ( ،)2فرنسا ( ،)1إيران ( ،)2العراق (،)1
هولندا ( ،)2قطر ( ،)1السعودية ( ،)1السودان (،)2
توغو ( )1وسوريا (.)3

ارتفع ّ
املعدل من  14إلى  67إصابة في
اليوم الواحد قبل أن «يهبط» األحد
ّ
ويستقر على ّ
ّ
معدل يقل عن
املاضي
العشرين إصابة .إال أن املنحنى عاد
لـ«يشمخ» مجددًا ،أمس ،بعد تسجيل
 37إصابة دفعة واحــدةُ ،ليقفل ّ
عداد
إصابات ُس ّجلت
«كورونا» على 304
ُ
منذ  21شـبــاط املــاضــي ،شـفــي منها
ثـمــانــي ح ــاالت وتــوفــي أرب ـعــة أف ــراد،
ليستقر العدد اإلجمالي ُ
للمصابني،
حتى ليل أمس ،عند  ،292وفق املوقع
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ال ـ ـخـ ــاص ب ــال ـف ـي ــروس
التابع لوزارة اإلعالم.
ه ــذه األرق ـ ــام غـيــر صــادمــة لكثيرين
مــن املعنيني الــذيــن تــوقـعــوا ارتفاعًا
ُم ـس ـت ـم ـرًا ل ــإص ــاب ــات نـتـيـجــة زي ــادة
الـ ـ ـق ـ ــدرة عـ ـل ــى إج ـ ـ ـ ــراء ال ـف ـح ــوص ــات
املـخـبــريــة ،وه ــم ،بــالـتــالــي ،يتوقعون
تـ ـسـ ـجـ ـي ــل امل ـ ـ ــزي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات
ومواصلة ارتفاع ّ
العداد مع تجهيز
ُ
املستشفيات الحكومية في املناطق
ـراء الـ ـفـ ـح ــوص ــات
وت ــأهـ ـيـ ـلـ ـه ــا إلج ـ ـ ـ ـ ـ ُ
وت ــوس ـي ــع م ــروح ــة امل ـش ـت ـب ــه فـيـهــم،
وخصوصًا في املناطق التي تشهد
ّ
«تمردًا» على مقررات التعبئة العامة.
ورغم األجواء اإليجابية التي أوحى
بها وزير الصحة العامة حمد حسن
قـبــل يــومــن ب ـشــأن اس ـت ـمــرار األم ــور
ّ
تحت السيطرة ،إل أن استقرار أعداد
اإلصابات وضبط انتشار الفيروس
س ـي ـب ـقــى رهـ ــن ن ـت ــائ ــج ال ـف ـحــوصــات
املـخـبــريــة ال ـتــي سـيـتــم إج ــراؤه ــا في
املناطق حيث يخضع  773شخصًا
ل ـل ـح ـج ــر ي ـ ـتـ ــوزعـ ــون عـ ـل ــى مـخـتـلــف
امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات ،وف ـ ـ ــق تـ ـق ــري ــر «غ ــرف ــة
العمليات الوطنية إلدارة الـكــوارث»
الصادر ،أمس ،الفتًا إلى إجراء 5285
ّ
فحصًا مخبريًا حتى اآلن .وما ُيعزز
حساسية الــوضــع ،أي ـضــا ،اسـتـمــرار
ارت ـف ــاع أع ـ ــداد اإلص ــاب ــات املـجـهــولــة
املصدر (غير مخالطني ولم يسافروا
ال ــى ب ـلــدان تشهد ان ـت ـشــارًا لـلــوبــاء)،

ارتفعت اإلصابات في
المتن لتصل إلى 51
حالة ،ما يوازي أعداد
ُ
المصابين في بيروت

رمت الحكومة كرة ُ
المساعدات في ملعب البلديات والسلطات المحلية (هيثم الموسوي)

وال ـت ــي وص ـلــت أم ــس إل ــى  53حــالــة!
والالفت ارتفاع اإلصابات في منطقة
امل ــن ال ـ ُـى  51حــالــة ،وه ــو مــا ي ــوازي
أعـ ــداد امل ـصــابــن فــي ب ـي ــروت ،تليها
كسروان ( ،)42فبعبدا (.)30
أمــام هــذه الــوقــائــع التي تشي حكمًا
بـتـمــديــد فـتــرة التعبئة الـعــامــة وفــق

ّ
مـصــادر فــي وزارة الـصـحــة ،تتجلى
أه ـم ـي ــة االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ــال ـح ـج ــر امل ـنــزلــي
وبتدابير التعبئة العامة ،بوصفها
الــوس ـي ـلــة ال ــوح ـي ــدة لـلـسـيـطــرة على
الوباء ،ذلك أن نتائج إعالن التعبئة
العامة ُمنذ عشرة أيــام ستظهر في
األيـ ــام املـقـبـلــة ،عـنــدمــا تـكــون الـقــدرة

عـلــى إج ــراء الـفـحــوصــات قــد تـعــززت
أكثر فأكثر.
ولـئــن ك ــان ّاالل ـت ــزام بـتــدابـيــر الحجر
والوقاية ُّيمثل هاجس السلطة األول
حاليًا ،فإنها ُملزمة في الوقت نفسه
بـ ـت ــزوي ــد ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،وخ ـص ــوص ــا
ّ
الفئات األكثر هشاشة ،بما ُيمكنهم

ّ
من البقاء في بيوتهم بشكل يتخطى
«ال ـت ـك ــاف ــل االج ـت ـم ــاع ــي» و«ت ـق ــاس ــم
رغيف الخبز» ،وفــق ما قالت وزيــرة
اإلعـ ـ ـ ــام مـ ـن ــال ع ـب ــد الـ ـصـ ـم ــد ،عـقــب
انتهاء جلسة مجلس ال ــوزراء أمس،
فيما كان أحد سائقي األجرة يضرم
النار في سيارته بعد تلقيه ضبطًا

االجتماعية والصحية ملواجهة وباء
ك ــورون ــا» ،علمًا بــأن وزي ــر الداخلية
والـ ـبـ ـل ــدي ــات م ـح ـمــد ف ـه ـمــي أص ـ ــدر،
أول م ــن أم ـ ــس ،قـ ـ ــرارًا ط ـلــب ف ـيــه من
البلديات واتحادات البلديات تقديم
املساعدات لذوي الحاجة وللعائالت
األك ـثــر ف ـق ـرًا «ال ـتــي ت ـضــررت نتيجة
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـ ـت ـ ـخـ ــذة ملـ ـن ــع ت ـف ـشــي
الفيروس».
وب ـم ـع ــزل ع ــن ص ـعــوبــة امل ـه ـمــة على
ُالبلديات التي ال تزال تنتظر أموالها
ُامل ـس ـت ـح ـقــة م ــن الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـب ـلــدي
ّ
ّ
ُاملـسـتـقــل مـنــذ ع ــام  ،2018ف ــإن خيار
املساعدات الغذائية في ظل الظروف
ّ
الــراه ـنــة لـيــس ال ـحــل األم ـثــل فــي ظــل
أزمـ ـ ــة اق ـت ـص ــادي ــة ون ـق ــدي ــة تـعـصــف
ب ــال ـب ــاد م ـن ــذ خ ـم ـســة أشـ ـه ــر ،فـيـمــا
امل ـط ـل ــوب اتـ ـخ ــاذ إجـ ـ ـ ــراءات بـنـيــويــة
ضمن خطة ورؤية اقتصادية شاملة.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان املـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ق ــد دعـ ـ ــا ،أمـ ـ ــس ،إل ــى
ت ـق ُــدي ــم ُمـ ـس ــاع ــدات ُم ــال ـي ــة ُم ـب ــاش ــرة
لــأســر األكـثــر فـقـرًا ملساعدتها على
ت ـج ــاوز األزم ـ ـ ُـات ال ــراه ـن ــة« ،ع ـلــى أن
يـكــون املبلغ املـقـتــرح لكل منها 500
أل ــف لـيــرة شـهــريــا عـلــى شـكــل بطاقة
تموينية أو نـقـدًا وملــدة ثــاثــة أشهر
(.»)...

سلة غذائية للمواطنين
مصانع تعود إلى العمل
م ــع تــأك ـيــده ع ـلــى أول ــوي ــة م ــازم ــة املـ ـن ــازل لــأغـلـبـيــة
الساحقة من املواطنني ،قرر رئيس الحكومة ،بناء على
اقتراح وزير الصناعة ،استثناء مصانع املواد الغذائية
على أنواعها ،إضافة إلى مصانع األدويــة واملنتجات
الطبية واملعقمات واملنظفات وكل الصناعات املكملة
لها ،من قرار التعبئة العامة.
وع ـل ـمــت «األخـ ـب ــار» أن وزيـ ــر ال ـص ـنــاعــة ،ع ـمــاد حب
الله ،اقترح السماح لكل املصانع بالعودة إلــى العمل
األسبوع املقبل ،شرط مراعاة كل متطلبات الوقاية من
«كورونا» ،إال أن رئيس الحكومة طلب التريث في البت
بهذا االق ـتــراح ،فــي انتظار اتـضــاح مسار اإلصــابــات
بالفيروس في األيام املقبلة.
(االخبار)

إذا ل ــم تـ ـس ــرع ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي تـنـفـيــذ
خـطــة لـتـعــويــض ال ـن ــاس ع ــن إلــزامـهــم
مالزمة منازلهم ،فإن االلتزام بالحجر
الطوعي لن يكون قادرًا على الصمود
ف ــي وجـ ــه ح ــاج ــة األغ ـل ـب ـيــة الـســاحـقــة
م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن إل ـ ــى ال ـع ـم ــل ل ـتــأمــن
مـعـيـشـتـهــم .ول ــذل ــك ،ب ـ ــدأت الـحـكــومــة
البحث في آليات للتعويض عن الناس،
مستبعدة ،حتى الـيــوم ،ألسـبــاب غير
مقنعة ،خيار تقديم منحة مالية إلى
العائالت الفقيرة ،والتي ّ
تقدر بنحو
 400ألف أسرة.
بحسب املداوالت التي تجريها اللجنة
الفنية املكلفة متابعة املواضيع الطارئة
املـتـعـلـقــة بــال ـشــأن االج ـت ـم ــاع ــي ،الـتــي
يترأسها وزي ــر ال ـشــؤون االجتماعية
رم ــزي مـشــرفـيــة ،فــإنــه سـيـعــرض على
الحكومة اقـتــراح تــوزيــع سلة غذائية
لجزء كبير من األســر اللبنانية (وفقًا
لعملية تقييم أوضــاع املواطنني التي
ستتم مــن خــال الـبـلــديــات واملخاتير

وق ـ ــوى االم ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ،إض ــاف ــة إلــى
«الداتا» املوجودة لدى وزارة الشؤون
االجـتـمــاعـيــة) .وتـحـتــوي الـسـلــة ،التي
ستوزع بالتعاون مع الجيش ،وربما
البلديات واملخاتير ،على مواد غذائية
رئ ـي ـس ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى مـ ــواد تنظيف
وتعقيم .وتـقــدر قيمة هــذه السلة بما
يراوح بني  ١٠٠و ١٢٠دوالرًا.
يــوضــح م ـصــدر مـطـلــع أن الـسـبــب في
اسـتـبـعــاد خ ـيــار املـنـحــة املــالـيــة يعود
إلى الخشية من تطور انتشار فيروس
كــورونــا ،وبــالـتــالــي ،االض ـطــرار الحقًا
إلــى منع الـنــاس نهائيًا مــن الـخــروج،
ب ـم ــا ي ـع ـي ـق ـهــم مـ ــن ت ــأم ــن حــاجــات ـهــم
بأنفسهم.
وإذا كانت الحكومة مطالبة بمساعدة
ال ـنــاس ،فــإن الــرئـيــس حـســان دي ــاب لم
ي ـن ـكــر ،ف ــي الـجـلـســة ال ـح ـكــوم ـيــة الـتــي
تــرأسـهــا فــي الـســرايــا الـحـكــومـيــة ،هــذا
الــواجــب ،إال أنــه دعــا أيضًا إلــى تكافل
اجتماعي بني اللبنانيني .وفيما طالب

دياب الوزراء باتخاذ قرارات ضمن كل
وزارة لتعليق املـهــل املــالـيــة ،وتأجيل
دف ـ ــع الـ ــرسـ ــوم وال ـ ـضـ ــرائـ ــب املـتـعـلـقــة
بالكهرباء واملياه والهواتف والضمان
وامل ـي ـكــان ـيــك وال ـع ــدل ـي ــة ،قـ ــرر مجلس
الوزراء:
 تقديم مـشــروع قــانــون معجل بعدمفــرض الضريبة على القيمة املضافة

الحكومة تؤجل كل
الرسوم والضرائب
والفواتير المستحقة

 TVAملدة ستة أشهر ،وذلــك بالنسبة
إل ــى الـهـبــات املـقــدمــة لـ ــادارات العامة
وامل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات
واملـ ـم ــول ــة م ــن مـ ـص ــادر داخـ ـ ــل لـبـنــان
نتيجة انتشار فيروس كورونا.
 تقديم مـشــروع قــانــون معجل يرميإلى تعليق بعض أحكام املــادة  32من
قــانــون مــوازنــة عــام  2020بما يسمح
ل ـكــل امل ــؤس ـس ــات ال ـع ــام ــة وال ـب ـلــديــات
وات ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادات ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات واملـ ـج ــال ــس
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق وامل ـ ـصـ ــالـ ــح امل ـس ـت ـق ـلــة
وأشخاص القانون العام أن تنفق أو
تساهم أو تمول ســواء بمبالغ نقدية
او تـبــرعــات عينية ألي جهة عــامــة أو
خ ــاص ــة ع ـلــى أن ت ـك ــون هـ ــذه األم ـ ــوال
مخصصة حـصــرا لتأمني املـســاعــدات
الصحية أو الغذائية على أنواعها في
مواجهة فيروس كورونا املستجد وأال
ت ـصــرف وال تـخـصــص ف ــي أي وجـهــة
إنفاق أخرى.
 -خـ ـف ــض الـ ـتـ ـع ــرف ــة عـ ـل ــى الـ ـس ــاع ــات

توضيح
تعقيبا على مــا نشرته «األخ ـبــار» أم ــس ،يهم إدارة مستشفى مشغرة
التأكيد أن الدكتور عباس رضا لم يصرح أبدا بأن املستشفى غير قادر
على تلبية نداء كورونا ،وجل ما تم التصريح به هو أن املستشفى لم يتلق
سابقا الدعم املادي الالزم قياسا باإلمكانيات الطبية املتوافرة فيه.

الدولية واملحلية واإلضافية املطلوبة
مــن شــركــات االن ـتــرنــت وش ــرك ــات نقل
املعلومات  DSP & ISPوذلــك بصورة
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ومل ـ ــدة مـ ـح ــدودة إلع ـطــاء
التسهيالت إلى مشتركيها في ظروف
التعبئة العامة بشأن فيروس كورونا،
وذلـ ــك ب ـعــد أخ ــذ رأي مـجـلــس ش ــورى
الدولة.
 ت ـمــديــد ال ـع ـم ــل ،ل ـغــايــة  30ح ــزي ــران ،2020ب ــأح ـك ــام املـ ــرسـ ــوم رقـ ــم 6036

تاريخ  23كانون األول  2019واملتعلق
ب ـت ـمــديــد م ـف ـع ــول ب ـ ـ ــراءة ال ــذم ــة ال ـتــي
يصدرها الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي.
 ع ـ ــرض وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـش ــؤونالـ ـط ــاب ف ــي ال ـ ـخـ ــارج وسـ ـب ــل ت ـقــديــم
امل ـس ــاع ــدات الـعـيـنـيــة وامل ــادي ــة إلـيـهــم،
وسيتقدم بناء على طلب دولة الرئيس
بخطة مساعدة اجتماعية لهم.
(األخبار)

اقتراح مساعدات نقدية طارئة
لتفادي انهيار اقتصادي
واجتماعي شامل
املساعدة القصيرة ( 3الى  6أشهر) غير كافية لتنتج
جاد شعبان *
ارتفاعًا كبيرًا في الطلب العام واألسعار ،خصوصًا أن
اإلغالق القسري الناجم عن تفشي فيروس «كورونا» املبلغ االجمالي يشكل أقــل مــن  %6مــن كتلة العرض
يــأتــي بعد أشـهــر مــن أزم ــات مالية واقـتـصــاديــة حــادة ،الـنـقــديــة ( .)M2وال ــى إن ـقــاذ نـحــو مـلـيــون لـبـ ّنــانــي من
كانت نتيجتها خسائر فادحة في املداخيل ،وارتفاع الـفـقــر وال ـعــوز ال ــى حــن انـحـســار األزمـ ــة ،تــولــد عملية
فــي أعـ ــداد امل ـصــروفــن مــن الـعـمــل وتـخـفـيـضــات على ضخ هذه املساعدات املالية أثرًا إيجابيًا على القطاعات
مداخيل من بقوا في وظائفهم .وإلــزام الناس بالحجر االق ـت ـص ــادي ــة ل ـنــاح ـيــة زيـ ـ ــادة ال ـط ـلــب االج ـم ــال ــي وأث ــر
املنزلي له تبعات كارثية على املياومني واألعمال الحرة املـضــاعــف املــالــي ( )multiplier effectال ــذي ي ــوازي
واألج ــراء ،وكــل من ليس لديه مدخول ثابت .لــذا ،يجب  1900مليار ليرة (نسبة  1,6لكل مبلغ يصرف) .أما
التدخل سريعًا لتأمني سبل الصمود املالية لهذه الفئات ،في ما يتعلق بتسديد الدين االضافي ،فيمكن للحكومة
وتفادي انهيار اقتصادي واجتماعي شامل.
إقرار ضريبة استثنائية على أرباح الفوائد لدى الثروات
هدف هذا االقتراح هو توزيع تعويضات مالية مباشرة الكبيرة ،وهي أكثر من كافية لتغطية هذا اإلنفاق حتى
على لبنانيات ولبنانيني ،فــوق  18عــامــا ،ممن
فقدوا إلى ستة أشهر.
مداخيلهم بعد  21شـبــاط املــاضــي ،أو الــذيــن لــم ّ
يتعد
هذا االقتراح يبقى أفضل من توزيع مساعدات عينية
دخلهم الـشـهــري فــي الستة أشـهــر األخ ـيــرة  675ألف أو حصص غذائية ،إذ إن هناك صعوبات لوجيستية
ليرة ،على أن يكون الدعم املقترح لهؤالء  500ألف ليرة ل ـتــأمــن ت ــوزي ــع شــامــل وع ـ ــادل ل ـل ـم ـســاعــدات الـعـيـنـيــة،
شهريًا ،وعلى مــدى  3أشهر قابلة للتجديد ،تصرف إضافة الى الكلفة املرتفعة للتوزيع مقارنة باملساعدات
ً
ُ
ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن مـنـتـصــف نـيـســان امل ـق ـبــل .وي ـح ـ ّصــر عــدد املالية املـبــاشــرة ،فضال عــن صعوبة تقدير الحاجات
املستفيدين بشخصني فــي كــل أس ــرة كـحــد أقـصــى ،الغذائية لكل عائلة ،وإمكانية ظهور سوق سوداء لبيع
على أن يستثنى من هذا الدعم أي شخص حافظ على امل ـســاعــدات .وعـلــى امل ــدى الـقـصـيــر ،تـ ّ
ـؤمــن املـســاعــدات
دخل شهري يزيد على الحد األدنى لألجور ( 675ألف املالية املـبــاشــرة صمام أمــان للعائالت ومـصــدر دخل
لـيــرة) مــن وظيفته أو عمله أو مــدخــراتــه ،وأي شخص ثــابـتــا لبائعي ال ـغ ــذاء ،ش ــرط مــراقـبــة األس ـعــار وتــأمــن
لديه حساب مصرفي بأكثر من خمسة ماليني ليرة.
البضائع لدى هذه املحال.
يعتمد هــذا املـشــروع على الرقابة الالحقة ال املسبقة ،وال يعتمد ه ــذا االق ـت ــراح عـلــى بــرنــامــج دع ــم الـعــائــات
إذ يمكن وضع معايير واستمارات وطرق لالستهداف الـفـقـيــرة ل ــدى وزارة ال ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة ،ألن لـهــذا
أكـثــر ص ــرام ــة ،لكنها ستستغرق
البرنامج آليات لتوزيع املساعدات
وقـتــا أط ــول للتطبيق وكلفة أعلى،
تستهدف فقط العائالت املسجلة
فـيـمــا ت ــوزي ــع م ـس ــاع ــدات بـطــريـقــة
ل ــدي ــه ،م ــا ي ـج ـع ـلــه غ ـي ــر م ـنــاســب
شــام ـلــة م ــع ض ــواب ــط أول ـي ــة يمكن
لألهداف العامة لهذا املشروع.
التأكد منها بطريقة سريعة (مثل
يشبه هذا النموذج من املساعدات،
مشروع
يعتمد
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء أص ـ ـحـ ــاب ال ـح ـس ــاب ــات
امل ـق ـت ــرح ه ـن ــا ،م ــا يـسـمــى الــدخــل
ً
المساعدات المالية
والـسـيــارات الجديدة مـثــا) أفضل
األســاســي الـشــامــل (Universal
في حال الطوارئ ،مع إمكانية رقابة على الرقابة الالحقة
 )Basic Incomeم ـ ــع ب ـعــض
ّ
الحـقــة عـلــى عـ ّـيـنــة مـمــن اسـتـفــادوا
ال ـت ـع ــدي ــات .وهـ ــو م ـطــبــق حــالـيــا
ال المسبقة
من املساعدات بعد الشهر األول.
فــي الـعــديــد مــن الـبـلــدان األوروب ـيــة
يقدر حجم القوى العاملة اللبنانية
ال ـت ــي اس ـت ــدان ــت ق ــروض ــا طــارئــة
بنحو  1,7مـلـيــون شـخــص ،منهم
مــن امل ـصــرف امل ــرك ــزي األوروبـ ــي
و700
 170ألــف باحث عن العمل،
لتأمني دعــم للشركات واملواطنني
ً
أل ــف ع ــام ــل غ ـيــر ن ـظ ــام ــي .وإذا احـتـسـبـنــا أن نصف املتضررين .فإيرلندا ،مثال ،رصــدت  3مليارات يورو
العمال النظاميني في القطاع الخاص و 75في املئة من كــدعــم مباشر لـلــدخــل ،وتسعى الــواليــات املـتـحــدة الى
غـيــر النظاميني قــد ف ـقــدوا مــداخـيـلـهــم ،يـكــون مجموع توزيع بني ألف وألفي دوالر للشخص كدعم شخصي
املحتاجني إلى الدعم مع العاطلني من العمل نحو مليون مالي مباشر.
شخص ،علمًا بــأن عــدد الفقراء فــي لبنان يناهز  1,3عمليًا ،يتم تشكيل هيئة خاصة إلدارة املـشــروع لدى
مـلـيــون ،وع ــدد ذوي الـحـســابــات املـصــرفـيــة ال ـتــي تقل رئاسة مجلس الوزراء ،برئاسة قاضي(ة) يتم تعيينه(ا)
عن  5ماليني ليرة يصل الــى  1,7مليون .بذلك ،تقدر مــن قـبــل مـجـلــس ال ـقـضــاء األع ـل ــى ،وعـضــويــة ممثلني
الكلفة االجمالية الشهرية للمشروع بــ 520مليار ليرة عن وزارات املالية ،والشؤون االجتماعية ،واالقتصاد،
( 1560مليار ليرة على ثالثة أشهر) ،مع تقدير كلفة
ـاالت ،والتنمية
والداخلية والـبـلــديــات ،والــدفــاع ،واالت ـصـ ّ
ادارتـ ــه ومــراقـبـتــه بنسبة ال تـتـعــدى  .%3وتـمـثــل هــذه االداري ــة ومصرف لبنان ،إضافة الــى ممثل عن نقابة
املساعدات أقــل من  %8من مجمل االنـفــاق الحكومي املحامني ومدقق مالي مستقل.
املقدر في موازنة  .2020ويمكن أن تقترض الحكومة وبغية تنفيذ املشروع بسرعة وفاعلية ،تقدم الطلبات
املبلغ املطلوب بالليرة اللبنانية من مصرف لبنان الذي عبر تعبئة استمارات إلكترونية من قبل األشخاص
يمكنه شراء سندات خزينة من السوق الثانوية بعملية أو من يمثلهم ،وتتم مراجعة الطلبات وفــق املعلومات
سريعة .كما يمكنها االقتراض من جهات مانحة دولية ،املـقــدمــة وإبـ ــاغ أصـحــابـهــا بأهليتهم لـلـحـصــول على
قروض طوارئ مخصصة ألزمة «كورونا» .كما أن من املـســاعــدة بشفافية وســريــة ،على أن يتم التدقيق في
شأن فرض ضريبة استثنائية قدرها  %1على الودائع أوضاع املستفيدين تحت طائلة فصلهم من البرنامج في
ّ
فــوق املليون دوالر ،أن تؤمن نحو  800مليون دوالر الشهر الثاني إذا كانت معلوماتهم خاطئة .وتتم املوافقة
ّ
سنويًا.
من قبل مقدمي الطلبات على رفــع السرية املصرفية
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إعطاء املستفيدين فترة سماح مجانية لهواتفهم ملدة
ّ
ترتفع الكتلة النقدية بالعملة املحلية ،وتولد ارتفاعًا في ثالثة أشهر ،ويتم تحويل املبالغ للمستفيدين نقدًا عبر
الطلب الـعــام ،الــذي يــؤدي ب ــدوره إلــى رفــع األسـعــار .اال شبكتي ليبان بوست و OMTفي منتصف كل شهر،
ّ
أن الــواقــع يختلف فــي لبنان ،حيث مـكــونــات التضخم وفق وثائق تسلم إلكترونية شخصية يتم إرسالها الى
األس ــاس ـي ــة ه ــي ع ــوام ــل خــارج ـيــة (م ـثــل س ـعــر الـنـفــط كل مستفيد على هاتفه الجوال.
وأسعار الصرف) ،وهــذه حاليًا منخفضة ،فيما فترة
* اقتصادي لبناني.

