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أين ذهبت دوالرات الدعم؟ هل هناك بدائل؟
محمد وهبة
ستعص حول االستمرار
سجال ُم
ٍ
يدور ّ
أو الـتــوقــف عــن دع ــم الـسـلــع األســاسـيــة
بـ ـ ــالـ ـ ــدوالرات املـ ـت ــواف ــرة لـ ــدى م ـصــرف
ّ
لبنان .يزعم مصرف لبنان أنــه لم ُيعد
بإمكانه استعمال أكثر من  800مليون
دوالر ،ألن األموال الباقية والبالغة 17.1
مليار دوالر هي أمــوال املودعني التي ًال
بها ،ما يوحي ،احتياال،
يمكن املساس ُ
بـ ّ
ـأن األمــوال التي أنفقت سابقًا لم تكن
من أمــوال املودعني رغم أن كل ما أنفق
سابقًا ُ
وسينفق الحقًا خــارج إطــار ما
يسمى االحتياطات بالعمالت األجنبية
هو من دوالرات املودعني أيضًا.
م ـحــور ال ـس ـجــال مــرتـبــط بـمــن ّ
يتحمل
ّ
م ـســؤول ـيــة اتـ ـخ ــاذ الـ ـق ــرار ع ـبــر حصر
الخيارات املتاحة ّبني االستمرار بالدعم
واسـتـنــزاف مــا تبقى مــن دوالرات لدى
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،ووقـ ـ ــف ال ــدع ــم ال ــذي
يـجــب أن يـتـحـ ّـمــل مـســؤولـيـتــه شـخـ ٌـص

من خارج نادي قوى السلطة .لكن هذا
النادي ،وباستثناء حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة ،ليس لديه أدنى فكرة عن
حقيقة األمــوال املتاح استعمالها للدعم
أو ّ
ألي أمر آخر .فالدوالرات التي أودعها
واستقطبها
أصـحــابـهــا فــي امل ـصــارف
ّ
ليوظفها
الهندسات
مصرف لبنان عبر
ّ
في تمويل الدين واالستهالك ،تبخرت
بمعظمها .ففي منتصف عــام ،2016
وف ـ ــي ح ـي ـنــه ل ــم ي ـك ــن مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
يمارس دعمًا مباشرًا الستيراد السلع
األس ــاس ـي ــة ،ك ــان ل ــدى م ـص ــرف لـبـنــان
م ـخــزون مــن الـعـمــات األجـنـبـيــة بقيمة
دوالر مقارنة مع  17.9مليارًا
 33مليار ُ
اليوم .لكن ما أنفق هو أكبر بكثير من
الرقمني ّ
الفرق بني َ
اإلحصاءات تشير
ألن
ُ
إل ــى صــافــي امل ـخ ــزون وال تـظـهــر حجم
العمليات .هناك تقديرات تشير إلى ّأن
مصرف لبنان دفــع  23.3مليار دوالر
فوائد على ودائــع وتوظيفات املصارف
لديه بالدوالر ،وأقرض الحكومة نحو 13

عبد الحليم فضل الله

الدعم واجب
وتحرير أموال المودعين أيضًا
ي ـج ــب األخ ـ ـ ــذ فـ ــي االعـ ـتـ ـبـ ــار حـجــم
امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودات ال ـف ـع ـل ـ ّـي ــة ب ــال ـع ـم ــات
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة والـ ـسـ ـي ــول ــة امل ـ ـتـ ــوافـ ــرة
ل ــدى م ـصــرف لـبـنــان وإدارت ـه ــا بما
ي ـت ـن ــاس ــب مـ ــع احـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ــدع ــم
الفعلية والضرورية بعد ترشيده.
يـ ـمـ ـك ــن خـ ـف ــض كـ ـلـ ـف ــة ال ـ ــدع ـ ــم إل ــى
ال ـن ـص ــف مـ ــع األخ ـ ــذ فـ ــي االع ـت ـب ــار
ّ
وجود هدر ال يمكن التخلص منه،
أي م ــن دون ّ
أي افـ ـت ــراض ــات غـيــر
واقعية ّ .لكن األساس أن دعم الفئات
ّ
ـروري جـدًا؛ هناك
املستحقة أمــر ضـ
ف ـئ ـتــان م ــن املـسـتـحـقــن ل ـلــدعــم :من
هم مشمولون بنسب الفقر املزمن،
واملستحقون مؤقتًا الذين أصبحوا
فقراء بسب األزمة ،وهم قد يكونون
مــن الـطـبـقــة الــوسـطــى أو الــوسـطــى
الـعـلـيــا .الـجــانــب االجـتـمــاعــي مـهـ ّـم،
ل ـكــن يـمـكــن أي ـضــا دع ــم املـ ّ
ـؤس ـســات
ألهـ ــداف اجـتـمــاعـيــة لتمكينها من
ع ـبــور األزمـ ــة ب ـشــرط ال ـح ـفــاظ على
مستوى التشغيل والعمالة .كذلك
ي ـم ـك ــن ّ الـ ـتـ ـف ــاوض مـ ــع امل ــؤس ـس ــات
املـ ـتـ ـع ــث ــرة وال ـ ـعـ ـ ّـمـ ــال لـ ـت ــاف ــي ش ـ ّـر
الصرف من الخدمة.
األفـضــل أن يـكــون الــدعــم عـبــارة عن
تـقــديـمــات نـقــديــة لـهــذه األس ــر ،لكن
ك ـي ــف ي ـم ـكــن ت ـح ــدي ــد هـ ــذه األسـ ــر؟
ّ
سيتم تمويل الدعم؟ هناك
ومن أين
ّ
ثــاث نـقــاط أســاســيــة يجب درسها
سريعًا:
 ت ـ ـحـ ــديـ ــد األسـ ـ ـ ـ ــر األكـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر ف ـ ـق ـ ـرًا:ه ـن ــاك ج ـه ــود ف ــي وزارة ال ـش ــؤون
االجتماعية لتحديد املعايير التي
ّ
ت ـمـ ّـيــز هـ ــذه األس ـ ــر ع ــن غ ـي ــره ــا ،إل
أن األم ــر ق ــد يـسـتـهـلــك م ــدى زمـنـ ّـيــا
أطـ ـ ــول ،ف ـي ـمــا ه ـن ــاك ح ــاج ــة م ـلـ ّـحــة.
لــذا ،يمكن القيام بعملية التحديد
عـبــر مـنـهـجـ ّـيــة االس ـت ـب ـعــاد بحسب
ً
املــداخـيــل م ـثــا ،أص ـحــاب الــوكــاالت
ويمكن
وأعضاء مجالس اإلدارة…
ّ
تحديد معايير أوسع ،أي أن نضخ
ً
أمواال للمودعني بما يساوي مبالغ
ّ
الدعم النقدي املباشر.
 هناك حدود في ترشيد الدعم هلي ـم ـكــن تــرش ـيــد اس ـت ـه ــاك الـبـنــزيــن
ً
م ـث ــا ع ـبــر ب ـط ــاق ــات ذك ـي ــة وض ـمــن
س ـ ـقـ ــوف م ـع ـ ّـي ـن ــة رب ـ ـطـ ــا ب ـح ــاج ــات
ال ـع ـمــل طــاملــا ل ـيــس ه ـنــاك ن ـقــل عــام
ونظام مواصالت.

ّ
مخيرين فــي مسألة الدعم
 لسناّ
النقدي ،ولسنا مخيرين بني األسر
وامل ــودع ــن ،بــل هــو واج ــب السلطة
ال ـن ـق ــدي ــة أن ت ـس ـت ـق ـطــب امل ــزي ــد مــن
ال ـ ـ ـ ــدوالرات لـتـغـطـيــة الـ ـح ــاج ــات .ال
أظــن أنـهــا تــريــد ،لكنها ق ــادرة على
تعبئة املزيد من العمالت الصعبة.
ومن واجب املصارف أن تكون جزءًا
من العمل اإلنقاذي واإلغاثي .علمًا
بأن هذا الطرح ال يأخذ في االعتبار
التمويل الخارجي املطروح.
إع ـ ــادة أم ـ ــوال امل ــودع ــن ه ــو واج ــب
النظام املصرفي بكاملهّ ،أما الدعم
فهو يقع على عاتق الحكومة ،ومن
ّ
واجـ ـ ــب مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان أن ي ـغــطــي
املوازنات ّبقيم حقيقية.
ُ
ع ـنــدمــا ن ــف ــذت ال ـه ـن ــدس ــات املــال ـيــة
قـ ــررت الـسـلـطــة ال ـن ـقــديــة اسـتـعـمــال
األم ـ ـ ـ ــوال ،ل ـك ــن جـ ـ ــزءًا أس ــاسـ ـي ــا مــن
االسـتـنــزاف كــان عـبــارة عــن تحويل
ه ــذه األم ـ ــوال إل ــى الـ ـخ ــارج .يــومـهــا
اس ـت ـع ـم ـل ـن ــا أم ـ ـ ـ ــوال امل ـ ــودع ـ ــن فــي
ّ
ات ـ ـجـ ــاهـ ــات ث ــانـ ـي ــة ،ولـ ـك ــن ع ـنــدمــا
ّ
وص ـل ـنــا إل ــى االس ـت ـح ـقــاق املـتـعــلــق
ب ــاملـ ـسـ ـتـ ـهـ ـل ــك واألس ـ ـ ـ ـ ـ ــر املـ ـه ـ ّـمـ ـش ــة
ً
طرحنا سؤاال خاطئًا عن استعمال
االح ـت ـي ــاط ــات ال ـت ــي ن ـح ـتــاج لـهــا…
ُاملشكلة في عشرات املليارات التي
أنفقت سابقًا.

مليار دوالر وباع نحو  4مليارات دوالر
م ــن س ـن ــدات ال ـي ــوروب ــون ــدز ،واسـتـعـمــل
نحو  12.9مليار دوالر من احتياطاته.
ّ
ي ـت ـمــنــى ك ـث ـي ــرون ل ــو ان ـف ـج ــرت األزمـ ــة
ّ
ف ــي ع ــام  2016ألن ذل ــك يـلـغــي فــرص
حـ ـ ـ ـص ـ ـ ــول سـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن وج ـ ـهـ ــة
اس ـت ـع ـم ــال االحـ ـتـ ـي ــاط ــات ف ــي مـســائــل
مـثــل دع ــم اس ـت ـيــراد الـسـلــع األســاسـيــة.
ل ـك ــن ش ـ ــاء س ــام ــة ،ت ـح ــت أع ـ ــن ق ــوى
وبرعايتها ،أن يشتري الوقت
السلطة ُ
ح ـت ــى اس ــتـ ـن ــزف ال ـق ـس ــم األك ـ ـبـ ــر مــن
أم ــوال املــودعــن الـتــي استقطبها بفعل
الهندسات واإلغراءات ّ
املالية.
عمليًا ،بــدأ الــدعــم فــي  30أيـلــول 2019
ح ــن أص ـ ــدر م ـص ــرف ل ـب ـنــان تـعـمـيـمــا
ُيتيح استيراد البنزين والغاز واملــازوت
واألدويـ ـ ــة وال ـق ـمــح وف ــق سـعــر الـصــرف
الثابت بنسبة  %85من قيمة االعتمادات
املفتوحة السـتـيــراد هــذه امل ــواد .الحقًا،
شمل الدعم املستلزمات ّ
الطبية والسلع
الغذائيةّ ،
ّ
وتعدلت اآلليات وبعض نسب

ّ
الدعم أيضًا ،كما أن سالمة اتخذ قرارات
منفردة بتمويل بعض عمليات استيراد
السلع والخدمات الحكومية أيضًا.
هناك سياسة واضـحــة للدعم.
لــم تكن
ّ
فالحكومة ظلت تطالب سالمة بكشف
حساب عــن قيمة األم ــوال املـتــوافــرة من
دون أن تـحـصــل عـلـيــه ،ك ــان هــو ينفق
الــدوالرات لشراء الوقت ولتخفيف ّ
حدة
ـوجـهــة ض ـ ّـده وضــدّ
ّ
الشعبية املـ ّ
النقمة
ّ
ق ـ ــوى ال ـس ـل ـط ــة .لـ ـ ــذا ،فـ ـ ــإن قـ ـ ــرار وق ــف
الــدعــم هــو بـمـثــابــة م ـســار نـحــو تأجيج
االح ـت ـجــاجــات الـشـعـبـ ّـيــة وس ــط انـهـيــار
من
سعر الـ ّصــرف ،لكن االسـتـمــرار بــه ً
دون خــطــة واض ـح ــة ب ــات ق ـ ــرارًا قــاتــا
يستنزف األم ــوال على االستهالك بال
أف ــق .ه ــذه هــي امل ـعــادلــة الـحـقـيـقـ ّـيــة التي
يجب نقاشها.
ف ــي جـلـســة ال ـل ـجــان امل ـش ـتــركــة ملجلس
الـ ـن ــواب األخ ـ ـيـ ــرة ،أوف ـ ــد س ــام ــة نــائـبــه
الثالث سليم شاهني .هــذا األخـيــرّ ،قدم
جــردة عن الدعم في عــام ّ ،2020
وتبي

أنــه منذ مطلع هــذه السنة ولغاية نهاية
ش ـهــر ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي ،أن ـفــق مـصــرف
لـبـنــان نـحــو  5.7مـلـيــارات دوالر ،منها
 2.7مليار دوالر الستيراد الفيول أويل
واملشتقات النفطية ،و 1.2مليار دوالر
الستيراد األدوي ــة ،و 450مليون دوالر
الس ـت ـيــراد الـسـلــع ال ـغــذائ ـيــة الـصـنــاعـيــة
والزراعية ،و 150مليون دوالر الستيراد
املستلزمات الطبية ،و 150مليون دوالر
الستيراد القمحّ ،
وسدد متوجبات على
الحكومة اللبنانية بقيمة  100مليون
دوالر شهريًا.
كل املقيمني في لبنان استفادوا من دعم
املشتقات النفطية بنسب متباينة تبعًا
لـقــدراتـهــم االسـتـهــاكـيــة ،أي ّإن األكـثــر
ق ــدرة عـلــى االسـتـهــاك ك ــان لــه نصيب
أكبر من الدعم .وهذا األمر يسري على
ال ـق ـمــح أي ـض ــا ،لـكـنــه يـخـتـلــف بــالـنـسـبــة
إلــى دعــم األدوي ــة واملـسـتـلــزمــات الطبية
والسلع الغذائيةّ .
معدل الدعم باألدوية
لـ ــأسـ ــرة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة بـ ـل ــغ  880دوالرًا

أديب نعمة
ّ

هــذه الــزاويــة سيوقعنا فــي ورط ــة أكـبــر من
التي نشهدها الـيــوم .لــذا ،من الـضــروري أن
تكون هناك وجهة ّ
محددة :ما الذي نقوم ّبه،
وما الذي ال نقوم به؟ يجب أن يكون التدخل
عـبــر حــزمــة إجـ ـ ــراءات مـتـكــامـلــة ت ـهــدف إلــى

2020/01/01

دﻋﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن
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 2.7ﻣﻠﻴﺎر $

55.5%
ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ

192

تحسني معيشة املواطنني في املدى املنظور.
أمــا من يقترح إبقاء الــدعــم ،فهو يعتقد أنه
يعالج املشكلة عبر تمديد أجل استحقاقها
بضعة أشـهــر إضــافـيــة ،لكننا سنقع الحقًا
وسنكون في وضع أصعب وأكثر تعقيدًا.
ال ي ـج ــب أن ن ـب ـقــى ف ــي ق ـف ــص ف ـك ــرة ال ــدع ــم
الــذي صنعناه بأيدينا .يجب الـخــروج منه
والبحث في رفع مستوى معيشة املواطنني
وتلبية احتياجاتهم والوسائل املتاحة .ال
يمكن أن تكون هناك وسيلة وحيدة ،وحتمًا
لـيـســت اآلُل ـي ــة الـحــالـيــة ل ـلــدعــم .فـفــي الـفـتــرة
لكن
املــاض ـيــة أن ـف ــق الـكـثـيــر م ــن ال ـ ـ ــدوالراتّ ،
لــم تتحسن معيشة ال ـنــاس ،فـلـمــاذا نتوقع
أن ي ـكــون األم ــر أف ـضــل خ ــال بـضـعــة أشـهــر
إضافية؟ يجب األخــذ فــي االعـتـبــار ،أن عدد
الناس الذين يحتاجون إلى الدعم تضاعف،
بـيـنـمــا ي ـم ـكــن ال ـت ـخ ـف ـيــف م ــن أعـ ـب ــاء ُالــدعــم
عـبــر تـحــريــر قـســم م ــن ال ــودائ ــع .إذا فتحت
إم ـكــان ـيــة ح ـصــول امل ــودع ــن ع ـلــى أمــوال ـهــم،
فسينخفض عدد املحتاجني إلى ّاملساعدة،
ً
فـضــا عــن أن خـطــوة كـهــذه ستحفز بعض
ّ
األعمال الصغيرة املرتبطة بالدعم وستعزز
عملية التشغيل في عــدد ال يستهان به من
املؤسسات.

2020/11/01
ﻣﺘﻮﺟﺒﺎت ﻟﻠﺪوﻟﺔ
 1.1ﻣﻠﻴﺎر $
ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻃﺒﻴﺔ
 150ﻣﻠﻴﻮن $

اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻰ

5.720
 $ﻣﻠﻴﺎر

ﻗﻤﺢ
 150ﻣﻠﻴﻮن $

ﺷﺮﻛﺔ

ﺳﻠﻊ ﻏﺬاﺋﻴﺔ
 420ﻣﻠﻴﻮن $

اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻰ

10%
ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ

سنويًا ،بينما دعم السلع الغذائية خدم
مصالح ّ
التجار حصرًا .املستهلكون لم
يشعروا بــأن السلع املدعومة متوافرة،
ُ
وال ّ
شك بأن أموال الدعم نهبت على يد
الـتـجــار واملحتكرين« .األخ ـبــار» تنشر

كمال حمدان
ّ
اإلستمرار بهذه الوتيرة سيؤدي إلى خراب كبير

التدخل عبر حزمة إجراءات متكاملة
أع ـت ـق ــد أن مـ ـج ـ ّـرد طـ ــرح ف ـك ــرة عـ ــدم وج ــود
خ ـيــارات س ــوى رف ــع الــدعــم أو اإلب ـقــاء عليه
واستنزاف االحتياطات بالعمالت األجنبية
ّ
هو أمر خاطئ ،سواء في ظل الدعم الحالي
ّ
أو مــع تــرشـيــده .فاملسألة ال تتعلق بــإجــراء
معزول ،كما يجري إظهارها ،بل هي ناتجة
مــن االنـهـيــار والـتــدهــور فــي معيشة الناس
بسبب ّ البطالة املتفاقمة ،وفـقــدان السيولة
وتضخم األس ـعــار ،وتــدهــور سعر الصرف،
وتـقـلـيــص االس ـت ـي ــراد ،وع ــدم وج ــود نشاط
ّ
اقتصادي ونشاط محلي… كل هذه املسائل
ُ َ
تعالج من زاوية واحدة :استعمال الدوالرات
ّ
امل ـت ــواف ــرة ف ــي ال ــدع ــم الـ ــذي ي ـصــب أك ـثــر من
نصفه في جيوب ّ
املهربني والتجار.
َ
املستغرب أن يكون التعاطي مع كل هذه
من
ّ
املـســائــل انـطــاقــا مــن زاوي ــة ضيقة باعتبار
ّ
ً
أن ـهــا الــوح ـيــدة لـلـحــل ب ــدال مــن الـعـمــل على
رسم سياسات وإجراءات متكاملة .فاإلجراء
الجزئي ال يمكنه بـ ّ
ّ
ـأي شكل من األشكال أن
ّ
املطلوب .حتى من
للحل
ًا
د
ومفي
نافعًا
يكون
ّ
يـقــول إنـنــا مـجـبــرون عـلــى الـتــدخــل السريع
عليه أن يسأل نفسه :إلى ّ
أي مدى يمكن أن
ّ
يستمر الدعم؟ إذا كان األمر ممكنًا لشهر أو
شـهــريــن أو ثــاثــة ،فــاالسـتـمــرار بــالــدعــم من

الدوالرات التي أودعها
أصحابها في المصارف
واستقطبها مصرف
لبنان عبر الهندسات
ّ
ليوظفها في تمويل
الدين واالستهالك،
ّ
تبخرت بمعظمها

والصناعية
لــوائــح دعــم السلع الغذائية
ُ
والزراعية ّ
وحصة الشركات ،التي تظهر
أن  13شركة في لبنان استحوذت على
أكـثــر مــن  200مليون دوالر مــن الدعم
اإلجمالي البالغ  450مليون دوالر .أما
الـسـلــع امل ــدع ــوم ــة ،فـهــي فـضـيـحــة بـحـ ّـد
ذاتها؛ ملــاذا ندعم الـ ّ
ـن ّ
ومبيض القهوة؟
ومل ــاذا ندعم الــزبــدة واألج ـبــان املبسترة
والـبـهــارات والـ ّتــوت واملشمش املجففني
والــدبــس والـخــل والعصفر؟ مل ــاذا ندعم
ش ـف ــرات ال ـحــاقــة وم ـب ـيــدات الـحـشــرات
وال ـب ـط ــاري ــات وورق ال ـتــوال ـيــت ولـفــائــف
األملنيوم؟
إذًا ،م ــا ال ـب ــدي ــل؟ ي ــوم األربـ ـع ــاء املـقـبــل
سيعقد الوزراء األربعة املعنيون بالدعم
(طـ ــاقـ ــة ،زراع ـ ـ ـ ــة ،صـ ـن ــاع ــة ،اق ـت ـص ــاد)
بــاإلضــافــة إل ــى نــائـبــة رئ ـيــس الحكومة
املستقيلة زينة عكر ،وحــاكــم مصرف
لبنان ريــاض ســامــة ،اجتماعًا لتقديم
اق ـت ــراح ــات ـه ــم ب ـه ــذا الـ ـش ــأن ب ـع ــد ق ــرار
مجلس ال ـنــواب ال ـنــأي بنفسه عــن هــذه

املسألة التي يعتقد أنها من اختصاص
َ
متداولة عن
الحكومة .هناك اقتراحات
تقليص الــدعــم وتــرشـيــده عبر بطاقات
تمويلية وتموينية لألسر التي تحتاج
إل ــى دعـ ــم ،لـكــن الـحـكــومــة ال تـعـلــم بعد
مــن هــي هــذه األس ــر .وهـنــاك آراء أيضًا
عن تمويل الدعم بقروض أو مساعدات
خ ــارج ـي ــة ول ـي ــس اعـ ـتـ ـم ــاده ف ـق ــط عـلــى
دوالرات مصرف لبنان.
«األخ ـب ــار» استطلعت بـعــض اآلراء في
هذا املجال ،وقد أجمعت على ضرورة أن
يكون الدعم ضمن رؤية إنقاذية شاملة،
ال أن يكون ّ
قفص
مجرد إجراءات ضمن
ً
ّ
دعم ،سينتهي عاجال
مغلقً .فالدعم ،أي ُ
أم آج ـ ــا ،سـ ــواء اســتـعـمـلــت الـ ـ ــدوالرات
املتبقية في مصرف لبنان ،أو اقترض
لـبـنــان املــزيــد مــن ال ـخــارج .الــدعــم يـ ّ
ـؤمــن
ال ـح ـم ــاي ــة ل ـل ـش ــرائ ــح األق ـ ــل ق ـ ـ ــدرة ،لـكــن
الحماية األســاسـيــة تـكــون عبر اإلنـقــاذ
الشامل لالقتصاد .إنفاق األمــوال على
االستهالك بال أفق هو جريمة.

دواء
 1.2ﻣﻠﻴﺎر $
اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن

أنــا مــع خـفــض كلفة الــدعــم ،ورفـعــه
ع ــن ب ـع ــض ال ـس ـل ــع وال ـت ـم ـي ـي ــز بــن
ال ـس ـل ــع الـ ـت ــي ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى ال ــدع ــم
وتـلــك الـتــي يمكن تـحــريــر سعرها.
ّ
ففي ظل املعطيات الحالية ال يمكن
أن يحصل هذا األمــر ،لكن باملطلق
حتى ال يكون
يجب ترشيد الــدعّــم
ّ
اعـتـبــاطـيــا .كـمــا كــنــا مـتـيــقـنــن أيــام
الـهـنــدســات أن الكلفة ستتضاعف
ّ
وس ـ ـتـ ـ ّ
ـؤدي إلـ ــى خ ـ ــراب ك ـب ـي ــر ،ف ــإن
االستمرار بهذه الوتيرة من الدعم
سـ ـي ـ ّ
ـؤدي إل ــى ال ـن ـت ـي ـجــة امل ـح ـتــومــة
ّ
نـفـسـهــا .فـمــا ال ــذي سـيـتـغــيــر الـيــوم
أو بعد  4أشهر على سبيل املثال؟
األم ــر م ـنــوط بــرســم رؤي ــة إن ـقــاذيــة
ّ
لـيـتـحـ ّـمــل الـجـمـيــع الـكـلـفــة .يـتـطــلــب
ّ
األم ـ ـ ــر ال ـ ــدخ ـ ــول فـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل ك ــل
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـ ــدعـ ـ ــم سـ ـلـ ـع ــة س ـل ـع ــة.
لـنــأخــذ األدوي ــة عـلــى سـبـيــل املـثــال:

هـ ـ ـن ـ ــاك مـ ـ ــا يـ ـ ـف ـ ــوق ث ـ ـلـ ــث األدويـ ـ ـ ـ ــة
امل ـب ـي ـع ــة ف ــي ال ـ ـسـ ــوق ،ال ُيـس ـت ـه ـلــك
ك ـث ـيــرًا (م ـ ـ ّـرة أو م ــرت ــن ف ــي الـسـنــة
ل ـ ـعـ ــدد م ـ ــن األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص) ،وهـ ـن ــاك
ثلث يتعلق بــاألدويــة املزمنة التي
ُ
تـسـتـهـلــك بــوت ـي ــرة دائ ـم ــة م ــن عــدد
ّ
ّ
معي أيضًا ،وهناك أقــل من الثلث
ي ـت ـع ـل ــق بـ ـ ــاألمـ ـ ــراض امل ـس ـت ـع ـص ـيــة
والسرطانية .أال يمكن االستغناء
ع ــن دع ـ ــم ال ـث ـل ــث األول؟ أال يـمـكــن
أن ي ـك ــون ال ــدع ــم م ـ ّ
ـوج ـه ــا ل ــأدوي ــة
األق ــل سـعــرًا (جـيـنـيــريــك)؟ طـبـعــا ال
ي ـم ـكــن امل ـس ــاس بــال ـف ـئ ـتــن الـثــانـيــة
والثالثة ،لكن يمكن تقليص الدعم
ع ـلــى ال ـف ـئــة األولـ ـ ــى .األمـ ــر يـنـطـبــق
أيضًا على مسألة القمح والطحني
وب ـعــض أن ــواع امل ـح ــروق ــات .ليست
هناك ضرورة ّ
مبررة من أجل إبقاء
ّ
الدعم على كل هذه السلع.

كميل أبو سليمان ّ
التمويل الخارجي يتطلب صدقية غير متوافرة
ُ
أنــا مــع تصويب الــدعــم إذ أق ـ ّـر للناس
ً
ال ــذي ــن ي ـح ـت ــاج ــون ــه فـ ـع ــا ،وت ـحــديــد
ّ
ه ـ ــذا األم ـ ـ ــر ي ـت ـط ــل ــب وج ـ ـ ــود م ـعــاي ـيــر
واضـ ـح ــة ب ـع ـيــدة ع ــن ال ـس ـيــاســة وعــن
املحاصصة .لــذا ،يمكن أن ُيـقـ ّـر الدعم
بـحـســب م ـعــاي ـيــر ال ـب ـنــك ال ــدول ــي .أمــا
اعتبار الدعم استنزافًا لودائع الناس،
فـهــذا األم ــر يـحـتــاج إل ــى تــوضـيــح .في
ُ
األسـ ــاس إن األمـ ــوال ال ـتــي استعملت
هـ ــي أمـ ـ ـ ــوال ال ـ ــودائ ـ ــع ول ـي ـس ــت قـصــة
قديمة .األمر املستجد في هذه املسألة،

يمكن خفض كلفة
الدعم إلى النصف مع
األخذ في االعتبار ّوجود
ص
هدر ال يمكن
التخلأيّ
منه ،أي من دون
افتراضات غير واقعية

3

الئحة بالشركات التي حصلت على دعم من دوالرات
مصرف لبنان بما يفوق مليون دوالر للواحدة
إسم الشركة

شركة بيطار انترناسيونال
شركة الزيوت ومشتقاتها
شركة مؤسسة ميشال نجار ش .م.ل
شركة مطاحن الجنوب الكبرى ش.م.م
شركة خليفة اليفستوك ترادينغ
شركة مصري للمواشي ش.م.ل
شركة شبارق للتجارة
الشركة لتصدير منتوجات نستله
شركة هواتشيكن  -شركة إنتاج وتوزيع الفروج ش .م.ل
سويسكو لالستيراد والتصدير
شركة دورا اليفستوك
شركة مبسوط وأدريس ش.م.ل
شركة بلبر
شركة KATCO TRADING AND CONTRACTING
شركة سليمان للمواشي
شركة زين جعفر حرب وشركاه
شركة عشي غروب
شركة نخلة الستيراد والتصدير  -ديب نخلة وشركاه
محالت اسبر دعبول التجارية
شركة غندور واوالده
DRAGON LIVESTOCK TRADING
كرم غروب اسطفان سمعان كرم
شركة راسم ترايدينغ كومباني
شركة ماستر شيبس ش.م.ل
شركة سبيركو
شركة حلواني للمواد االستهالكية
M M Sinno& Sons
شركة ديما
شركة انيمل فيدز
شركة برودني ترايدينغ كومباني
شركة خليل فتال واوالده
شركة الكالسي للتجارة
شركة جورج مونس وشركاؤه للتجارة
شركة دكركو فودز اند بروسنغ
شركة غولدن فوود كومباني
شركة البان لبنان
شركة FIRST CO
شركة معلوف ترايدنيغ
شركة بولتيك
Valencia Marketing and Distribution
شركة ترانسميد
شركة املشرق للعصير وااللبان للصناعة
Gray Mackenize Retail Lebanon
شركة الفرسان انترناشونال
شركة طبارة للتجارة والصناعة
شركة اسركو
سي الفندر
املجموعة اللبنانية للتحميص
شركة بردوني ترايدينغ كومباني
OHANNES TRADING
شركة تارغت فود كومباني
شركة CFG
شركة ليبانفيت خزعل وشركاه
شركة يونيفرت
شركة منصور التجارية ش .م.ل
شركة احمد محمد سليمان الديراني واخوانه
شركة كايا انترناشيونال
شركة عامر شعبو
شركة لبنان للغذاء

قيمة الدعم
42,981,961
31,705,741
31,377,687
23,458,354
19,231,122
16,554,472
15,275,358
14,821,889
11,992,882
11,377,237
11,027,664
10,367,794
10,317,601
9,620,398$
9,442,890$
9,169,870$
8,894,966$
7,489,919$
7,309,363$
7,132,348$
7,070,849$
6,272,621$
5,682,962$
4,892,307$
4,433,266$
3,882,993$
3,641,550$
3,358,458$
3,226,000$
2,940,000$
2,873,563$
2,829,563$
2,723,382$
2,708,383$
2,359,762$
2,335,198$
2,312,076$
2,298,278$
2,066,548$
1,896,103$
1,877,488$
1,758,051$
1,744,389$
1,736,812$
1,729,626$
1,706,000$
1,682,219$
1,653,504$
4,564,000$
1,522,553$
1,398,195$
1,358,691$
1,290,623$
1,197,638$
1,116,932$
1,082,067$
1,054,827$
1,044,820$
1,017,045$

ُ
 450مليون دوالر أنفق نصفها على  13شركة

ّ
أننا اليوم وصلنا إلى حــدود متعلقة
بكمية ال ــدوالرات املـتــوافــرة .بــات لدى
ال ـنــاس ف ـكــرة واض ـحــة عـمــا تـبـقــى من
ودائع الناس لدى مصرف لبنان.
حاليًا ،إن آلية الدعم املعمول بها تتيح
أن ي ـمـ ّـول ه ــذا الــدعــم قسمًا كـبـيـرًا من
عمليات الـتـهــريــب ،بينما هـنــاك قسم
آخر يذهب إلى ناس غير محتاجني له.
فــإذا لجأنا إلــى معايير البنك الدولي
يمكن توفير التهريب وتصويب الدعم
نحو الـعــائــات الـتــي تحتاجه فعليًا.
وهذا األمر ليس نظرية فقط ،بل هناك
نماذج حول العالم قامت بذلك .فعلى
سبيل املثال ،مصر أوقفت الدعم العام،
ثم أعــادت تصويبه بناء على معايير
واضحة استهدافية .صحيح أن هناك

تحديد لوائح
مشاكل في لبنان بشأن
ّ
العائالت التي يجب دعمها ،إنما األمر
يتطلب معايير واضحة بكل األحوال.
ّ
باإلضافة إلــى ذلــك ،فــإن تمويل الدعم
م ـم ـكــن م ــن دون املـ ـس ــار بـ ــالـ ــدوالرات
املـ ـت ــواف ــرة لـ ــدى م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،لكن
األمــر يعتمد على وجــود معايير غير
اس ـت ـن ـســاب ـيــة .ف ـف ــي ب ــرام ــج ص ـن ــدوق
النقد الدولي ،مسموح أن تقوم الدولة،
أي دولـ ــة ،بــاسـتـعـمــال قـســم كـبـيــر من
ال ـت ـمــويــل الـ ــذي سـتـحـصــل ع ـل ـيــه ،من
أجل الدعم االجتماعي .املشكلة أنه ال
ّ
أحد يجرؤ على اتخاذ القرار .التمويل
يتطلب صــدقـيــة .وال ـح ـكــام فــي لبنان
ليسوا ذوي صدقية وعليهم أن يثبتوا
ّ
جديتهم وصدقيتهم.

ّ
م ــن الــاف ــت جـ ـدًا ،أن ي ـتــركــز نـحــو نـصــف الــدعــم
ّ
املخصص الستيراد السلع الغذائية والصناعية
والــزراعـيــة فــي  13شــركــة مــن أصــل  250شركة
اسـتـفــادت مـنــه .مــن بــن الـشــركــات الـعـشــر هناك
ش ــرك ـت ــان ت ـع ـم ــان ف ــي ص ـن ــاع ــة الـ ــزيـ ــت ،وه ــي
بمجملها صناعة تكريرية فــي لبنان قــد يكون
عـلـيـهــا ع ـش ــرات املــاح ـظــات الـبـيـئـيــة والـصـحـيــة.
كــذلــك ،ورد مــن بــن الـشــركــات الـعـشــر محامص
ومستوردو ّ
بن وبذورات .القسم األكبر من القيمة
ُ
ّ
املضافة املنتجة في السلع التي تقدم للمستهلك،
ً
فـضــا عــن أنـهــا ليست سلعًا تحتل أولــويــة في
سلم الهرم الغذائي ،تكمن في التعليب ،أي إنها ال
تقع ضمن الصناعات األساسية أيضًا .واثنتان
من الشركات ذات النصيب األكبر من الدعم ،هما
مطاحن للحبوب تقومان بطحن القمح وتحويله
ً
إلــى الـطـحــن ،وبجمع األع ــاف أيـضــا .مل ــاذا مثال
ّ
يتركز هــذا الكم الهائل من الدعم في شركة هوا

تشيكن ،مــع أن هناك عـشــرات الشركات املعنية
بــإنـتــاج ال ـفــروج؟ تظهر حـصــص الـشــركــات التي
 192شركة من أصل 250
استفادت من
الدعم أن ّ
شركة كانت ّ
حصتها أقــل من  %10من مجمل
قيمة الدعمّ .ثمة مالحظة أساسية اقترحها النائب
م ـي ـشــال ض ــاه ــر :ي ـجــب أن ُي ـس ـت ـبــدل ال ــدع ــم من
دوالرات مصرف لبنان بمليون ليرة نقدية لكل
عائلة على أن ُي ّ
مول األمــر بزيادة ضريبة القيمة
إلــى  .%12هــو ضاهر نفسه الــذي يملك مصنع
مــاسـتــر شيبس ال ــذي اسـتـفــاد مــن الــدعــم بقيمة
 5ماليني دوالر .على هــذا الشكل ُي ّ
قر الدعم في
لـبـنــان وينتقد مــن املنتفعني الــذيــن يـسـعــون إلــى
إفقار الناس بزيادة الضرائب االستهالكية ،وكأنه
ّ
لــم يكفهم أن التضخم الوسطي بلغ  %137في
ّ
نهاية تشرين األول ،فيما التضخم الوسطي لـ11
شـهـرًا بـلــغ  .%73أال تكفي ه ــذه الـضــريـبــة على
ّ
واملهمشني؟
الفقراء

