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  ٢٠٠٣مشروع موازنة 
  ندوة في مركز الحزب التقدمي االشتراكي

  ٢٠٠٢ كانون أول
  

أن ثمة نطلق من ال يمكن أن تأمامكم من المفيد القيام بها أرى أود التأكيد على أن المقاربة التي 
 ذلك أن الشأن المالي واالقتصادي واالجتماعي ليس شأناً خاضعاً ، سياسييناخبراء وثمة أطراف

هو يخضع لعدد من الخيارات بل  ، او لوصفات مجردة كما في العلوم الطبيعيةلمعايير
 أتم ، سواء  والمواقف التي تتخذ حيال هذا الخيارات المفروضة،المفروضة بحكم الواقع

 في ،االعتراف بوجود هذه الخيارات أو تم لسبب أو آلخر تغطية أن ثمة خيارات مطروحة
ال يستقيم  وفي المقابل . سياسيةنطلقاتممن واقف منها تنبع هذه الخيارات والمفإن الحالتين 

مع  ،المالي واالقتصاديالّ إذا كان مستنداً الى خبرة ووضوح في التشخيص إالعمل السياسي 
المجال المتروك للعاملين في الحقل السياسي لتحديد المواقف التي يرونها خصوصيات تقدير 
  .للوقائع الموضوعيةومعرفة  إنما على أساس قراءة ،مناسبة

داة األ الموازنة باعتبار ٢٠٠٣من هذه الزاوية سوف أحاول تقديم قراءة لمشروع موازنة عام 
ال سياسية وهي بالتالي أداة واالقتصادي واالجتماعي ساسية لعمل الحكومة في المجال المالي األ

أساس هذه األداة على قدم الوضيعة العامة التي تُمعرفة يمكن تحديد موقف منها االّ من ضمن 
ما تتضمنه من خيارات اجتماعية واقتصادية من ضمن  معها، وأبعد من ذلك تعاملأنها تحاول ال

  .أساسية

  .أكثر حساسية مما كان في األمسسياسيا  بهذا الشأن بات اليوم تعاملاُضيف أن ال

ح للمشاركة فيه وكلنا مدرك لحساسية الموضوع لذلك أظن اوالً أن عرضاً ونقاشاًَ كالذي أطم
الليلة يجب ان يتوخى بقدر الممكن الدقة في المعطيات وفي األرقام الى جانب تحسسه لدقة 

 األرقام التي يتم التداول بها في مجال المالية العامة ليست ممثلة أن ذلك .ائل المطروحةالمس
  .لواقع األمور وذاك عائد لتراكم عدد من العوامل

األرقام المالية المتداولة ضمن تتقصد أال تكون ن القوانين اللبنانية كأو هذه العوامل قانوني، بعض
فهي تستثني أجزاء من . مؤسستي مجلس الوزراء والمجلس النيابي ممثلةً لواقع المالية العامة

 وهي تعتمد كأساس للمحاسبة األساس النقدي ، في الموازنةهاردواإليرادات ومن النفقات فال ت
 ال واإليرادات، فالنفقات اعتبر ديناً حتى تسديدهت وال إنفاقاًعتبر ت السداد ال ةجبأي أن المبلغ المتو

  .تنسب الى المراحل التي تتم  فيها االعمال التي تنجم  عنها هذه االيرادات والنفقات

مختلفة  أخرىتمويهية  إجراءات ، وتأتي إضافة إلى مفاعيل األطر القانونية الناقصةهذا قانوناً
 وهذا ليس اختصاصاً لبنانياً ،عدةمحاسبية يتم استخدامها على مستويات د الممارسة العلى صعي

 دارج في مختلف بلدان العالم عندما تكون االوضاع المالية صعبة لتغطية جزء غير كبير بل هو
من تراكم المتأخرات إلى : غير أن الحالة اللبنانية شهدت تماديا في هذه الممارساتمن النفقات، 

  .ير نفقات من خالل مصرف لبنان وتحميله أعبائها، إلى غير ذلكتمر

 ضمن هذه المقدمة أن اشير الى ان االرقام التي سوف ترد هي ارقام تم تدقيقها كي أودلذا 
كي يكون التشخيص لوحدها، الموازنة على أرقام تشتمل على كامل معطيات المالية العامة وليس 

وال بد من التذكير ان ثمة ضرورة في وقت من . قانونيةوة قائماً على قراءة واقعية وشامل
   .االوقات إلعادة النظر بقانون المحاسبة العمومية
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 أقله في نظري ، بالموازنة والمالية ال تخضعتعاملأخيراً في هذا المقدمة أن مسألة الأضيف و
لمعاينة  وال تخضع أقله في مرحلة التشخيص وا،لتصنيف بسيط بين متفائلين ومتشائمين

العتبارات التأييد والمعارضة التي تبقى قائمة في مجال استخالص المواقف أمام الخيارات 
أظن أن التفاؤل يتصل أكثر بموقف من يصر على إعطاء الصورة شاملة  ويحاول . المطروحة

ية مواجهتها على حالها بينما قد يكون اقرب الى التشاؤم موقف من يخشى او ال يثق بما فيه الكفا
  .فيعمل على تمويههابالقدرة على معالجة االوضاع لمعرفته بدرجة صعوبتها 

  : ثالث محطاتخالل ومهما يكن من أمر سوف اتناول فيما يلي الموضوع المطروح من 

 االمحطة االولى هي المعالجات المطروحة والتي يتجسد قسم منها في الموازنة ارقام 
  وعنوانين وشعارات 

 على جامد ومرتكزي توصيف لالوضاع المالية ليس فقط بشكل والمحطة الثانية ه 
   إنما من خالل ديناميكية تراكمها وتطورها ٢٠٠٢الوضع الحالي أي في سنة 

 المدلوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية إلىلمحطة الثالثة في المحاولة الخلوص  
  .لالوضاع المالية وللمعالجات معاً

  في المعالجات المطروحة

االيجابية أن االهتمام الديمقراطية فيما خص المعالجات، من المفيد ال بل من المؤشرات 
 وهذا مؤشر جيد ومهم بالمطلق ألنه ،بالموازنة وبشأن المال العام عموماً يزداد سنة بعد سنة

 وأذكر أن االمور لم تكن كذلك .يسهم في رفع مستوى الثقافة االقتصادية لدى اللبنانيين عموماً
ياً تكن أ ، معضلة، أو مشكلة، أوأزمةن ثمة أنذ سنوات قليلة، بتنا في وضع يقر فيه الجميع م

ار راحت منذ بضعة سنوات تتكاثر وبشكل مالزم لهذا اإلقر.  في مجال المالية العامة،المفردات
طروحات التي تعرض لمعالجة هذه المشكالت االزمات المعضالت، ومن الواضح أن وتيرة األ
 وهي تتسارع الى حد ان الكثيرين يفقدون ، هذه المعالجات تتسارعأوطروحات هذه األنتاج إ

 إذان لطيها ، إرباتجال من لإلفادةقله أ يذكرون ما سبق وطرح من معالجات نالذاكرة فال يعودو
  . تت على بعض النجاحألم تنجح او للتوسع بها ان 

ح المالي فقدمناه الى الحكومة  في وضع برنامج التصحي١٩٩٩ت بتجربة شخصية عام رمر
قرار بأن هناك ازمة في المالية إ لم يكن ثمة في ذلك الوقت. فعملت به ما رأته مناسباً في حينه

طروحات التي ان األ. العامة ولم يكن االهتمام بالشأن المالي وبالموازنة مقابالً لما هو عليه اليوم
 ١٩٩٧ في منتصف عام أتتطروحات  األأولى :قُدمت لمعالجة اوضاع المالية العامة عديدة

عندما عقدت سلسلة من الخلوات على اثر مشاورات مع مؤسسات مالية دولية كانت قد اوصلت 
 ،١٩٩٧لتقشفي في صيف  النهج ا فبدأة الماليالسياساتالحكومة الى ضرورة اعادة النظر في 

صور لمعالجة في المالية  وضع ت، كما ذكرنا، تم١٩٩٩خالل عام .  بالكامل١٩٩٨وغطت سنة 
من قبل   التطبيقإلى طريقه  ولم ير،العامة قائم على ركيزتين ركيزة ضريبية وركيزة مالية

، مسلحة بمقولة ٢٠٠٠الحكومة القائمة وال من قبل المعارضة التي أتت إلى السلطة خالل عام 
ال يكون من معاً بشقيها  ، الدين كتراكم والعجز كدفقا، المالية العامة بشقيهأوضاع معالجة إن

بسياسة توسعية عول خالل المحاوالت التقشفية او االصالحية الضريبية وإنما يكون على العكس 
تقليص الضرائب (قابل للتحقيق بالتوسع اإلنفاقي  أن النمو أساسعلى عليها إلطالق النمو، 

وضع البيان الوزاري  وعلى هذا االساس .كفيل بحل مسألة الدينوهو بدوره ) وزيادة االنفقات
 وبالفعل .الذي كان صريحاً بشكل كامل حول اعتماد خيار النمو كحل لمسألة الدين والعجز
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 ٦ و٣وضعت الموازنة في هذا العام على هذا االساس وطبق هذا النهج فعلياً لفترة طالت بين 
  . أشهر

تقدم به منكم ال يتطابق مع  الذي أبمن المفيد إنصافاً للتاريخ ولألشخاص التأكيد على ان التحقي
التوصيف السياسي التقليدي في لبنان ألن التقشف بدأ مع حكومة كان يرئسها رفيق الحريري 

حكومة يرئسها سليم الحص وأتت حكومة برئاسة رفيق الحريري على أساس سياسية مع واستمر 
التبسيط في هذا إن ف وبالتالي . على النمو وانقلبت هي على سياستها بعد فترةساعيةانفالشية 

  . المجال ال يقدم في المعرفة

 ال لسبب االّ ألن االوضاع ،أكثر في دورة كاملة الى المقولة السابقة ال بل بتشدد نذإعدنا 
 ٢٠٠٠وهذه الموازنة ليست االّ استمراراًَ في هذا المنحى الذي انطلق منذ اواسط عام . اصعب
طروحات التي تتضمنها الموازنة او من النصوص  الكثير من الشعارات ومن األأن الفتومن ال

المواكبة لها مستعارة او مقتطعة من برنامج العمل للتصحيح المالي الذي كنا قد كتبناه في عام 
نما خالل هذه السنة حصل عدد من األمور األساسية التي قد تكون إ.  وهذا امر طبيعي وجيد٩٩

صدار القانون المتعلق بفتح حساب يدعى حساب خدمة  اذكر منها إ،ابعد اثراً من الموازنة ذاتها
 على اكان واضحاً ان القانون الذي أنشأ هذا الحساب لم يكن حائز. وتخفيض وإطفاء الدين
 من صياغته  وتعديله في ، مع الشأن المالي واالقتصادي في لبنانتعاملإجماع ضمن الفريق الم

تقتطع حكماً : لك ان هذا القانون يقول اآلتي ذ.المجلس الى عدم األخذ به في مشروع الموازنة
تشغيل عوائد إيرادات التخصيص وتقتطع طوعاً ان ارادت الحكومة بعض إيراداتها من رسوم و

 فال تعود تظهر كإيرادات تتحكم بها وزارة المالية من خالل عمل نظام الماليةهنالك والى ما 
 بشكل تفضيلي لهدف خدمة بند محدد في  العقاري مربوطة إنما تصبح كما في التأمين،العامة

ال اثر بتاتاً في . هئه فيا ليتنا نستطيع النظر حتى الى إطفاؤطفاإ وأما ،االنفاق هو خدمة الدين
مشروع الموازنة ألي شيء من هذا القبيل مع العلم ان وزارة المالية ما زالت محتفظة لنفسها 

 انما من الواضح ان وزير المالية يعاني ،اداتبحكم هذا القانون بامكانية اقتطاع جزء من االير
ما يكفي كي ال يقتطع من ايراداته الشحيحة شيئاً بيومياً من عدم توازن اوضاع المالية العامة 

  . ليحولها الى مصدر آخر او الى عنوان آخر هو مصرف لبنان

لدين على سائر ابواب ي خدمة اهذه اآللية التي ال اتصور انها كانت مناسبة في االساس ألنها تبد
اإلنفاق أي انها تقر قانوناً أن من يحمل ديناً على الدولة له من الحقوق على الدولة وعلى 
. إيراداتها  اكثر مما للموظف والمواطن وأي طرف آخر ومورد ومقاول من حقوق على الدولة

ان هذا النمط من  إنما اقصد من التوقف عنده .ان هذا الوضع التفضيلي يثير تساؤالت اساسية
 المالية هو نمط محدد وواضح المعالم من المعالجات المالية النه يعني اذاً األوضاع مع تعاملال

واحد لمواجهة مسؤولية واحدة بين ر التقاء او تجنيد جزء عزيز من ايرادات قليلة لتفادي خط
جهة سائر مسؤوليات الدولة وهي التخلف عن سداد الدين، هذا يعني مضاعفة صعوبة موا

  .المسؤوليات االخرى

 مصرف لبنان بعد ان شحت موارد اقتراض الدولة قد تحول الى المقرض أن هو الفتشيء ثانٍ 
هذا ايضاً يعود بنا الى .  ليس فقط بالليرات وإنما بالعمالت االجنبية،شبه الوحيد للدولة اللبنانية

التسليف يرتكز كمرتكز ن قانون النقد ومسألة ربط السلطة النقدية بالمسؤوليات النقدية، علماً ا
 فهو يقيد مصرف لبنان إن أراد ،قامة الفصل بين مصرف لبنان والمالية العامةاساسي على إ

ن قانون النقد والتسليف وضع على أساس حصر مخاطر أ ذلك .تمويل الحكومة بقيود شديدة
كامل القطاع المالي، القطاع تتفشى لتطال ال المالية العامة في إطار المالية وحاول جعلها 

و فتح ثغرات في هذا الجدار بين االثنين، أخلط ال إن . والودائعواألسعار ،المصرفي وما وراءه
عتماد شبه الكامل على اال من خالل حساب خدمة الدين او من خالل أكان ،بين الوظيفتين



  ٢٠٠٢آانون أول   ٤  شربل نحاس

ا خطيرا على األسس تعديمصرف لبنان من خالل خلقه للنقد كمصرف يمول عجز الدولة، يعني 
  .الناظمة للمؤسسات العامة الرئيسة في البلد

 ومنها ما زال اتطبيقيما بات  منها ،ويمكن تعداد خيارات اخرى تم اتخاذها خالل هذه السنة
 يكاد يكون الخلويالهاتف بينما  ،الخلوي اذكر منها بسرعة مسألة تخصيص الهاتف ،متداوالً

 مسألة الريجي المطروحة اآلن على نار أما. لخدمات العامةالقطاع الخاص الوحيد في مجال ا
بداً مسألة تخصيص لمؤسسة معينة إنما هي قبض مسبق إليرادات ضريبية أهي ليست فحامية 

ال الحقة ألن إيرادات الريجي هي إيرادات رسوم وضرائب تفرضها الدولة على التبغ، وبالتالي 
 وال بد من .ما هو بيع مسبق لضرائب الحقةتخصيص الريجي بالتخصيص بتاتاً إنلعالقة 

 لهذا النوع من اإلجراءات وحتى لو  اإلشارة الى ان الحساب الذي سبق واشرت اليه قد صمم
ن الحاالت التي تقوم فيها الدول ببيع إ : من تكرارهضررال فسبق ان أشير مراراً الى هذا المثل 

كارها، فذلك ما حّل في مصر وبالدولة العثمانية إيراداتها الضريبية الالحقة حاالت ال بد من استذ
وانتهى بوضع بريطانيا يدها على قناة السويس وبوضع شركات مختلفة فرنسية وانكليزية يدها 

  .على مؤسسة اصدار النقد العثماني يعني على البنك المركزي

 لذي يبدي إليه وا الحساب الذي اشرت ا، من بما يتعدى تقنياتهعن هذه التوجهات المختلفة،
 يزيلاعتماد دور جديد لمصرف لبنان ، إلى  على سائر نفقات الحكومة ومسؤولياتهائنينالدا

بيع اإليرادات المالية الالحقة خيار إلى الحاجز بين مخاطر المالية ومخاطر القطاع المالي، 
 مجرد ا على أنهاو تقليص شأنه أبعادها أ تغييبال يجوز بمعنى أنه ة، خطيراتخيارللدولة، 
بيع ف. بل هي في صلب إدارة مصير البالد تقنية، ليست هذه عمليات تقنية بتاتاً، اتعملي

 يستأهل ةتقطيع مرحلة قصيرمثال، يعني أن اإليرادات الالحقة لدعم ظرف قصير محدد 
ويستحق ان يضحى من اجله بموارد الحقة على سنوات طويلة، هذا خيار قد يكون مصيباً وقد 

  . إنما هو خيار خطيريكون خاطئاً

 في هذه المواضيع جميعاً أن المعالجات التي تطرح للمسألة المالية تجمع بينها صفة تكاد الفتال
تكون مالزمة وهي انه في كل مرحلة تطرح معالجات لمسائل تكون في الغالب قد مرت بينما 

أننا في وضع تخلف فكلها، في اللحظة ال نسمع عن معالجات فعليا المسائل التي تكون مطروحة 
 تحول تثبيت : إلى ما أقصدنركض وراء التطورات، واشير بسرعة هنا الى بعض المؤشرات

 شئتم فقط بعد ان أصبحت الدولرة االليرة اللبنانية الى شأن محوري مالي واقتصادي وسياسي وم
 ةكبير نسبة في االقتصاد الخاص وبتعامل يطال بشكل شبه كامل ال، في لبنان متكامالانظام
واستمرت الدولرة واستمر شأن التثبيت النقدي وكأنه محور الموضوع .  في المالية العامةتعاملال
 نتكلم عن هيكلية الدين واستبدال الدين بين الليرة والدوالر وما الى ذلك متى لم ،شيء ثان. كله

نهيكل وبين من يعد عملياً من مقرض للدولة اللبنانية االّ ذاتها يعني مصرف لبنان، فأي دين 
 ان مسألة االستبدال ليست االّ مغالطة لغوية ألن االستبدال يعني إزالة شيء إلى إضافة ؟ومن

نعم كانت مسألة الهيكلة . واحالل شيء آخر محله وال يعني االستبدال إضافة شيء على شيء
نتكلم اليوم عن . ل اليوم لم يعد من مجال ال للهيكلة وال لالستبدا،مسألة جدية في بداية التسعينات

الموازنة وعن المالية في وقت كما سبق وأشرت باتت المسألة بوضوح كلي تتعدى المالية 
العامة، تتعداها بآثارها االقتصادية والمالية والمخاطر والى ما ذلك وتتعداها ايضاً بإمكانية 

 هما أود أن أقول أن .معالجة المالية العامة من ضمن اآلليات التقليدية من ضريبية والى ما ذلك
محاولة إصالح المالية العامة دون المساس بالنظام المالي بمجازفة ال ٩٩عام ربما كان ممكناً 
أن هذا ف اليوم وأما. وكانت مخاطرة برأيي.  يعني بالنظام النقدي والمصرفي،العام في لبنان

في وقت .  الى ذلكأخيراً نتكلم عن تقليص دور الدولة وعن ترشيقها وما. األمر من المحال
 ما نكون الى أحوج ،ان االقتصادية واالجتماعية والسياسية الداخلية والمحيطة بلألسباب ،نحن

  . دور اقوى للدولة
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نتكلم عن تخفيض الفوائد في حين أن الفوائد الفعلية المدفوعة على سندات الخزينة بالليرة 
  الفائدة الفعلية المدفوعة على أن في حينو ، في النشرات%14.5 وننشر  %18.5 اللبنانية هي

 بطريقة بسيطة جداً، ان ك؟ كيف يتم ذل%10 ونتكلم عن 13% و  %12سندات اوروبند تفوق 
 إن تم شراؤه ليس بمئة انما بتسعين فتكون العشرة ١٠٠ وقيمته %10السند الذي يحمل فائدة 

السوق المالية بل ، وهذا ما يتم يومياً في ١٣ و١٢على تسعين وليس عشرة بالمئة أي 
 عمل إلىهذا النهج فيه  وفي الوقت الذي يتحول .والمصارف وعمالءهم ومع مصرف لبنان

  . منظم ومستمر يزداد الكالم عن تخفيض الفوائد

ن توضيح هذه المفاصل من خيارات مفروضة ومواقف متخذة حيالها مفيد كنقطة انطالق او إ
 االقتصاد له قوانينه القاسية وان كان ثمة أن ذلك .ةكاطار للبحث في المعطيات الكمية والرقمي

حصول  ، حكماً ولغوياً يفرض، المالية فاالختاللاألوضاع يعتري قرار بأن هناك اختالالإ
 جارٍ فعلياً، السؤال هو هل نترك هذا التصحيح يأتي إنه حاصل وأقول ، والتصحيحالتصحيح

أي هل نقبل بأن تأتي نتائج هذا .  التصحيح طوعياًبحكم هذه القوانين القاسية او ننتقل الى اجراء
التصحيح عشوائية او نحاول ان ننظمها أي ان نوزع اعباءها بين قطاعات االقتصادية 

   ؟واالجتماعية وعلى الزمن كي ال تأتي كما تشاء االقدار

  توصيف األوضاع القائمة وديناميتها

 األرقام التي سوف  مجددا بأنمع التذكيرملخص لوضع المالية العامة، وعرض سريع 
صندوق النقد الدولي ضغوط وبفضل   بنتيجة عمل طويل ومتواصل،نستعرضها هي ارقام تشمل

ويبقى . ، أقله وفقا لما استطعنا االطالع عليه من معطيات ومواد كامل صورة المالية العامة،
 المجمعة للمالية اماألرقوتنشر  كي تعتمدالدولة اللبنانية ضروريا أن نمارس الضغوط على 

  .دفي اإلطار التنميطي الذي يعتمده صندوق النقالحالة اللبنانية بتشويقها العامة كي تدخل 
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خدمة الدين

العجز األولي

إجمالي اإليرادات

 
  . يظهره وفق تقسيم آمل ان يكون مفيداًإنما ، العاماإلنفاقتطور األول  الرسم البيانييظهر 
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ن اإلنفاق موازياً لمستوى لو كاأنه،  إجمالي إيرادات الدولة يعني ، باللون األخضر،والًأ نرى
غير اللون األحمر يمثل كمية اإلنفاق .  لما كان في لبنان ال دين وال عجز،اللون األخضر

 الفائض بين النفقات غير أنهايعني ، لتي لم تغطها االيرادات المتوفرةاولخدمة الدين المخصص 
نصر األحمر هو الذي ولّد ترون هنا شيئاً اساسياً ألن هذا الع. خدمة الدين وكامل االيرادات

اللون المبينة بوهي إضافية الشريحة األولى من الدين ولكونه ولّد ديناً اتى الدين ففرض كلفة 
اللون األحمر وثمن مبين ب ثمن أولي مباشر : متكون من تراكم عنصرينالدين إذن .البرتقالي

   .اللون البرتقاليمبين بمتراكم ثانوي متولد عن األول وهو 

 فارتفع ، أمام هذا الرسم البياني ان حجم إيرادات الدولة قد ارتفع بشكل جدي وملحوظالفتمن ال
نه لو كان إنفاق عام أ الفتمن الو ،١٩٩٩ مليار عام ٤٥٠٠  الى ١٩٩٣ مليار عام ٢٠٠٠من 

 زيادة في ت لما كان قد حصل١٩٩٤ ال بل مع إيرادات ١٩٩٥ قد تواكب مع إيرادات ١٩٩٣
 نرى الشيء ذاته متى قارنا حجم ١٩٩٤و أ ١٩٩٥ أخذنا سنة إذا . السنتينالدين بين هاتين
 هذا الشرخ في الوقت .١٩٩٩و ١٩٩٨ تي السنتين مع حجم اإليرادات في سنينكاإلنفاق في ت

الذي كان في البداية بمدى سنة أو سنتين أود التشديد على الحجم الهائل المتولد عنه تراكمياً حتى 
 ليرات بحكم تراكم ٨و٧اليوم، ذلك أن كل ليرة صرفت هنا باللون األحمر أصبحت اليوم بين 

 أنفقت هنا هي في كل سنة تقريباً الفوائد، وهذا يعني أن الفائدة التي ندفعها اليوم على ليرة واحدة
ليرة، يعني أصبح إنفاق ليرة واحدة بحكم هذا الشرخ واستمراره وتراكمه يكلّف سنة بعد سنة 

  . ليرة كل سنة

 األحمر ألن القسم اإلنفاق الفائض المبين باللونيضاًَ أن ثمة تقلبات حادة في حجم هذا أتالحظون 
 كان فيها ١٩٩٤ن خاضعاً آللية مستقلة، ترون أن سنة البرتقالي بصفته خدمة للدين يكاد يكو

 منه اجزءفإن  ١٩٩٧ التوسع باإلنفاق عام أما، ١٩٩٦زاد عام و ١٩٩٥إنفاق كثيف تقلّص عام 
بشكل اصطناعي،  ١٩٩٨ تحسيناً ألرقام ١٩٩٧  في نهايةمفتعل ألنه قد تم تعجيل في اإلنفاق

 اوترون تقلص ١٩٩٨عام ة كبيرة في االيرادات ترون قفزف...  البدء بالتقشفتاريخوهذا يثبت 
بمعزل عن األشخاص والفئات السياسية  .شديداً في النفقات التي للدولة إمكانية التحكم بها

 . والمعارضة والمؤيدة
ن أالدين العام، توضيحاً ايضاً إلى لننتقل إن شئتم من الدفق السنوي إلى الصورة التراكمية أي 

لمن هم خارج إطار السلطة المركزية المترتب ل دين الدولة اللبنانية الدين العام هنا هو ك
 ال يشمل الدين في البلديات وإنما يشمل قدر اإلمكان  أنه يعني،وسلطات الدولة المحلية

رغم يقسريا الّ ديناً إ  فعلياالمتأخرات ألن المتأخرات ليست في النهاية إن أردنا تشخيص األمور
  . مقترض للتقديمهالمقرض على 
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قروض بالعمالت األجنبية
سندات يوروبوند
سندات الخزينة غير المصرفية
سندات الخزينة لدى المصارف التجارية
سندات الخزينة لدى المصرف المركزي
متأخرات
الدين العام اإلجمالي

كل ما تم اإلتيان به من أن  يعني ،تكاد تكون آليةالعامة لتزايد الدين ن الوتيرة أوالً أنرى 
 ارتفاع كهناكان طفيف، طبعاً حقيقي ثر الماضية أالعشر إجراءات كان له في مدى سنوات 

نوات تقلب السويبقى  اثانوييبقى تأثيرها ، إنما ١٩٩٦في الـواستمرارها  ١٩٩٥الفوائد في 
  . محدودين وافتراقها عن المنحى العامبعضها عن بعض

 تكوين الدين العام نرى ان الجزء األساسي منه بقي متكوناً من محفظة المصارف إلى نظرنا إذا
ما يسمى يضاف إليها . التجارية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية، وهو اللون األزرق الفاتح

أكثر من ثلثيها ليست سندات للجمهور انما هي اموال في وهي  )باألزرق القاتم(سندات الجمهور 
التي ومدخرات المضمونين وصندوق ضمان مؤسسة ضمان الودائع وعدد من صناديق التعاضد 

 اقلع عنه كل من قراره بيده كما بعدما على هذا الشكل من التوظيفات أموالها إبقاءترغم على 
  . نرى في هذا البلد

 ،١٩٩٧حصل في مفصل ما قد ن شيئاً يظهر جليا أاللون األزرق  األعمدة بإذا نظرنا إلى تطور
 ليس بقرار اتخذه ، لم يعد في السوق اللبنانية ما يكفي من الليرات كي تقترضها الدولةأنههو و

  من يمتلك منهم باتمودعون إذ  إنما لقرار اتخذه ال،وزير المالية وال بقرار اتخذته المصارف
نقول يضاً أ، وهنا بالليرة اللبنانية، فما كان من خيار االّف من االحتفاظ بأمواله يتخوقراره بيده 

استنفدت قد بما أن الليرات و بل فعل أمر مفروض، اليس خيارخيارا بالمعنى المجازي، ألنه 
الوروبند بالعمالت من خالل إصدارات ا فبدأنا نقترض ،الدوالر لالستدانة بلانتق، إال االكلياً

 ألن القروض الخارجية المعقودة مع الفت وترون كيف توسع هذا االقتراض بشكل .يةاألجنب
 باللون األخضر الغامق وهي لم تشهد ارتفاعاً كبيراً ممثلةمؤسسات أو دول أو صناديق عالمية 

ألسباب عديدة أهمها أن الدولة اللبنانية بأجهزتها التقنية لم تكن قادرة على تنفيذ الشروط لتسمح 
 هذه القروض أو أن الدولة اللبنانية لم تكن قادرة على توفير الجزء المحلي الذي من دونه بسحب

 حتى أتينا مؤخراً إلى مشروع قانون يقوم على الطلب من ،ال يمكن سحب هذه القروض
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 بما يسمح لهم أسعارهمزيادة مطالبتهم ب أي بشكل مسطّح ،المتعهدين تحمل كلفة التمويل المحلي
ر وكلفة الدين بالليرة اللبنانية المفروض عليهم مقابل األمل بأن األطراف التي بتحمل مخاط

  .تمولّنا يمكن غشها بهذه اللعبة االنتفاخية وكأننا مولنا  الجزء المحلي، هذا أمر معروف

ن لم تعودا كافيتين ان اآلليا حتى هات٢٠٠١ وتحديداً منذ ٢٠٠٠ منذ عام ه،األهم ربما هو أن
إضافة إلى ذلك راحت المتأخرات و ،جات فراح مصرف لبنان يمول الدولة اللبنانيةلتغطية الحا

  .تتراكم

لما كانت موارد الدولة في نهاية األمر متصلة بحجم االقتصاد ألنها تقتطع منه، فالمقياس 
إنما هو عالقته إلى الناتج دوالر،  مليار ٣٢ وهو بحدود ،األساسي ليس حجم الدين بالمطلق

  . المحلي
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الدين العام اإلجمالي

الناتج المحلي القائم

الدين العام / الناتج المحلي القائم

Linear (الدين العام اإلجمالي)

Power (الناتج المحلي القائم)

ما نبينه هنا هو النمو الذي حصل بالناتج المحلي االسمي وترون كيف انه بدأ بسرعة معينة 
يتصاعد وفق خط مستقيم مما بقي اللون األصفر المبين ب بينما الدين ١٩٩٨وبات مسطحاً منذ 

يعني أن نسبة الدين إلى الناتج والمعبر عنها بالخط األحمر هي على ارتفاع مستمر وأعود 
ر ان هذا المنحى للدين يكاد يكون آلياً وتلقائياً وهذا المنحى في الناتج حتماً جعل من تعزيزه واذكّ

  عنواناً سياسياً اساسياً 

هي مسألة  الفائض االولي، الفائض و مسألة دخلت حلبة التداول السياسي بقوة  مؤخراً إلىعودةً 
الفائض االولي هو محطة .  االحمرللونبااألولي هو ما أشرت اليه في الرسم البياني االول 

تحليلية مفيدة غير أن الفائض االولي ال يشكّل كتلة مادية محاسبية يمكن وضع اليد عليها 
  .واستخدامها ألي غرض من األغراض، ألنه ليس سوى محطة في تحليل االيرادات والنفقات
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الرصيد األولي المطلوب لتثبيت نسبة الدين إلى الناتج
الرصيد األولي الفعلي
الفارق في اإلنفاق
اإلنفاق األولي
التفيير المطلوب في اإلنفاق األولي
نسبة الدين إلى الناتج

  
 ) اليوماربما ممكنل ما زاو(ما يرمي هذا الرسم الى توضيحه هو الشروط التي كان ممكناً 

ه في السنة ابقى على مستوت الناتج إلى الدين نسبةلى جعل إ نتوصل ،ذا احتُرمتحتى، إاحترامها 
  . هذا المستوى مرتفعاً او متدنياً سواء كان،السابقة

وأصبحت  ١٩٩٤  عام%٥٠بحدود إليها بالخط األحمر، وكانت مؤشر نسبة الدين إلى الناتج 
  . الخ١٩٩٥عام % ٧٥

 مبين باللون أوليفائض اه في السنة السابقة على مستو ا كان مطلوباً تحقيقه كي يبقى الدينم
 أي ان .مبين باللون البرتقاليفهو ) من فائض أو من عجز أولي(، وأما ما حصل فعال األخضر

ون المبين بالل القيام به لالبقاء على المستوى ذاته وما حصل فعالً هو االفارق بين ما كان متوجب
 الشرط الذي يفرض نفسه للمحافظة على نفس نسبة السنة السابقة على أن تالحظون .البرتقالي

  . سنة بعد سنةوأصعب أصعبتدهورها سنة بعد سنة يصبح 

 والذي من ٢٠٠٢ على مستواه عام ٢٠٠٣ننتقل الى المرحلة االخيرة، كي يبقى الدين العام عام 
اللون ب( تحقق المالية العامة فائضاً اولياً أن  يجب،هذه السنة% ٢٠٠المفترض ان يناهز 

ان تحقيق هذا الكم .  نمو قريب من الصفر واسعار ثابتةمع مليار ليرة، ٥٠٠٠ بحدود )األخضر
وبما من الفائض االولي يعني ان ايرادات الدولة ستفوق كل نفقاتها غير خدمة الدين بهذا الكم، 

هذا يعني ان اإلبقاء على الدين العام على فدولة،  إيرادات المعظمأن هذا الكم يكاد يساوي 
خدمة ل ايراداتها الغالبية العظمى منالدولة تخصص ن أ يتطلب  ٢٠٠٣سنة % ٢٠٠مستوى 

 أو أن تعمد إلى حلول شكلية كمراكمة المتأخرات، .الدين وال تنفق ليرة واحدة على شيء
  .وشطب صوري للدين وغير ذلك من األالعيب

  . زاوية القصد من انشاء حساب خدمة الدين، طبعاً هذا مستحيل بشكل مطلقترون من هذه ال

  

  . الخزينة من مكوناتها المختلفةإيراداتبين بنية  إلى اإليرادات، فالرسم يننتقل
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إيرادات الخزينة
ضرائب غير مباشرة أخرى
الجمارك والقيمة  المضافة
الضرائب المباشرة
اإليرادات غير الضريبية

 
، ) األعمدةسفلالمبينة باألخضر في أ(االيرادات غير الضريبية ه، إلى جانب من الواضح ان

فالضرائب المباشرة المباشرة اللون األصفر، غير مباشرة ائب الضريجري االعتماد أساسا على 
ومن . تمثل حصة محدودة ومتراجعة من اإليرادات) وهي باللون األصفر(على اختالفها 

  .وتزيد حدة تفاوت الدخل تنعكس على االسعار  هذا النهج أن الضرائب غير المباشرةخصائص

  

  . الخزينةنفقات هيكليةالرسم بين يى النفقات، وباالنتقال إل
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األجور وتوابعها
خدمة الدين اإلجمالية

  



  ٢٠٠٢آانون أول   ١١  شربل نحاس

     ١٩٩٣خالل السنوات العشر بين  نفقات الدولة إلى نظرنا بشكل تراكمي إذاهذه وبشكل اجمالي 
 ، أيمنها من ايراداتها% ٤٥ مليار ليرة حصلت ٨٥٠٠٠ فإن الدولة اللبنانية قد انفقت ٢٠٠٢و

% ٥٥ ما يمثلة  مليار لير٤٦٠٠٠ واقترضت العجز المتراكم الباقي أي ، مليار ليرة٣٨٠٠٠
من هذا المبلغ % ٤٥  مليار دوالر،٦٠أي بشكل مبسطّ انفقنا ما يفوق او ما يقارب . من النفقات

كان عجزاً واقترضناه ونسبة العجز الفعلي السنوية لم تبتعد عن مروحة % ٥٥تمت جبايته و 
  .طوال هذه السنوات% ٥٥إلى  ٥٠الـ

منها ذهبت خدمة للدين، يعني % ٣٦ر ليرة؟  مليا٨٤٠٠٠كيف استخدمت هذه المبالغ أي الـ 
 مليار دوالر فوائد، انفق على التجهيزات ٢٠ دفع . مليار دوالر٢٠ يعني ، مليار ليرة٣٠٠٠٠

 أ ليس ٢  الجزءألن(لموازنة من اب ٢أي انفاق االنماء واالعمار الممول خارجياً والقسم 
من االنفاق، االجور كانت % ١٠ني  مليار ليرة يع٩٠٠٠ ، مبلغ يقارب)استثمارات بل صيانة

من االنفاق أي % ٢٥من االنفاق وسائر نفقات الدولة كانت % ٢٧ مليار ليرة أي ٢٤٠٠٠كلفتها 
  .  مليار ليرة٢١٠٠٠

 المدلوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية لألوضاع المالية
  وللمعالجات معاً

؟ تقول الموازنة ان خدمة الدين العام ستكون تأتي اليوم الموازنة امام هذه الصورة، فماذا تقول
 مليار ليرة، هذا رقم ال يستند الى ابسط حساب يمكن ان يقوم به أي ٤٠٠٠في السنة المقبلة 

 يعني ،مواطن من خالل ضرب احجام وفئات السندات واالوروبند بمعدالت فوائدها االسمية
ليرة حسب ما هو متوقع في   مليار ٦٠٠٠ و٥٥٠٠عمل حسابي بسيط يوصل إلى مروحة بين 

كل البنود األخرى .  مليار أمر غير محدد٤٠٠٠ مليار تصبح ٦٠٠٠كيف الـ . األشهر الباقية
ما يقال . في الموازنة ال يجوز التوقف عندها ألن حجم األثر المترتب عليها ال يقارن بهذا الشيء

 ومتمرساً خالل السنوات الماضية اوالً ان مصرف لبنان بات قادراً: تبريراً لهذا الخفض ما يلي
   مليار ليرة سنوياً من خدمة الدين العام، كيف؟٧٠٠ الى ٥٠٠على آلية تسمح بإخفاء ما بين 

 في نهاية هذا .بشكل بسيط، لنفترض ان ثمة من يحمل سنداً على الدولة اللبنانية يستحق بعد شهر
زائد الفوائد عن السنوات االخيرة الشهر يفترض ان يدفع الى حامل هذا السند قيمته االسمية 

 وإذا تم ، ١٠زائد ١٠٠حامل هذا السند لنقل على أن يدفع لل مصرف لبنان مالمترتبة، ما يح
 اجتمع مصرف لبنان وحامل هذا إذا وأما . يسجل وزير المالية عشرة في بند خدمة الدين،ذلك

هذا السند واعطيك بدالً عنه اعطني مصرف لبنان السند قبل استحقاقه ولو بيوم واحد وقال له 
وخمسة عشر وهو الفارق، فعندها يمزق مائة  وعشرة قيمته الرأسمالية او قيمته ةسنداً بمائ
  .السند القديم قبل استحقاق الفوائد عليه وال تسجل وزارة المالية دفع فوائدصاحبنا 

ياً وهي ظاهرة  مليار ليرة سنو٦٠٠ الى ٥٠٠هذه اآللية مضبوطة ومعروفة وتغطي ما يقارب 
بشكل بسيط ألن حجم الدين يتزايد، عندما ترون أن حجم الدين قد تزايد خالل فترة معينة بما 
يفوق العجز المعلن، فهذا يعني ان هذا المال قد انفق في مكان ما وهذا حساب بسيط، وال تبرز 

  . األمور هكذا

ماذا يجري؟ او . العملية مليار يفوق قدرة مصرف لبنان من خالل هذه ٢٠٠٠غير ان إخفاء 
 األولى سنخفض :ماذا يتم التداول به في هذا المجال؟ فكرتان أساسيتان تدوران في الساحة

الفوائد على قسم من السندات والمقصود بهذا القسم اساساً أموال صندوق الضمان االجتماعي من 
قاشات طويلة فلننتقل جهة والسندات التي يحفظها لديه مصرف لبنان، مسألة الضمان لنا فيها ن

لما يقرض مصرف لبنان الدولة اللبنانية ويسجل عليها فوائد . إلى مسألة أموال مصرف لبنان



  ٢٠٠٢آانون أول   ١٢  شربل نحاس

منه في % ٨٠شيء من أمرين إما يربح أموال من خالل هذا العمل ويحول هذا الربح بنسبة ف
الت الفائدة بين آخر السنة إلى الدولة وبالتالي ال يتحقق أي وفر بتاتاً من تخفيض او رفع معد

 وأما ،مصرف لبنان والدولة ألن مصرف لبنان مملوك من الدولة ويحول أرباحه في آخر السنة
يجد مصرف لبنان ضرورة في استخدام هذه العوائد من فوائد محفظته فال يحولها إلى الدولة 

 يقبلون  التي دونها ال١٨,٥ و١٦,٥وإنما يستعملها كي يدفع ألصحاب السندات  فائدة هي بين 
، اذاً هذا الفرق من ١٤,٥باالكتتاب بالسندات بينما ال يحمل الدولة سوى الفائدة االسمية التي هي 

الفوائد الذي يأخذه مصرف لبنان هو يتحمله نيابةً عن الدولة لتغطية أمر حقيقي أن الفوائد في 
إلعالنات التي تضعها  ويكفي النظر إلى ا١٨,٥ إنما هي ١٤,٥لبنان على الليرة اللبنانية ليست 

تعرض على زبائنها فوائد على الليرة اللبنانية تفوق فوائد سندات الخزينة بينما فبعض المصارف 
هذه المصارف توظف هذه االموال في سندات الخزينة وعليها ان تغطي مصاريفها وارباحها، 

نان غير اذاً تخفيض عوائد الفوائد لمصرف لبنان هو أضحوكة ومن الواضح ان مصرف لب
موافق عليها كما ان وزارة المالية غير موافقة على حساب خدمة الدين ألن هذا التقاذف في 
المسؤوليات يعني عدم ارتقاء البلد عموماً والمؤسسات المعنية خصوصاً الى مرتبة المخاطر 

  . الفعلية

رادات او اموال  تخفيض الفوائد وأما المقولة الثانية فهي استجالب ايإذن األولىهذه المقولة 
يضاً ال بد من اشارة أ هنا . أصول أو إيرادات يعني من خالل بيع، بدون فوائدأوبفوائد مخفضة 

الى بعض االمور البسيطة، ان بيع ايرادات الحقة من خالل تخصيص هذه االيرادات لخدمة 
  . الدين ال يؤثر اال بشكل هامشي وقد يؤثر سلباً على خدمة الدين

 وعليه فوائد وديون وقرر تمييز دائن عن دائن ١٠٠ كائن، مؤسسة، دولة ايراده لماذا؟ ألن ثمة
آخر فخص األول بحجز معاشه وقال لآلخرين سوف اعطيكم متى تيسر، يستطيع االقتراض من 
المصدر األول بفائدة اقل انما الفائدة التي سيطالب بها الدائنون اآلخرون سترتفع ألن محصلة 

هذا فيما خص البند األول اما فيما خص االقتراض من . ان في النقطة ذاتهااألمر هو مجرد دور
 مليار ليرة دين عام مرتقب ٥٠٠٠٠مؤسسات او دول خارجية، هنا ال بد من التذكير أن حوالي 

 مليار ليرة، كل المال الذي يمكن الحصول عليه ٥٥٠٠في آخر السنة تكلّف فعلياً فائدة بحدود 
ً على هذه المبالغ وليس استبداالً ألي جزء منها ما دام المبلغ من الخارج سوف يأتي  إضافة

الجديد المضاف ال يتعدى حجم العجز الجديد في السنة المقبلة، يعني أن كان عجز السنة المقبلة 
 مليار ٣ مليار دوالر وثلث، اذا حصلت الدولة اللبنانية على ٣ مليار ليرة يعني ٥٠٠٠بحدود 

 مليار ٣فهذا لن يغير شيئاً بتاتاً في خدمة الدين إنما سيزيد حجم الدين بـدوالر بفائدة صفر 
 مليار دوالر بفائدة صفر كي نبدأ نتحسس األثر اللطيف ٣دوالر، يجب ان يأتينا أكثر من 

  . لتخفيض الفوائد

   لماذا يتم واألمر كذلك وهياألمر هذا أمام

ن بالشأن  المالي والنقدي، وبالتالي تعامليالم معروفة او آمل ان تكون معروفة لدى أمور أقولما 
 نرى، هل يعقل او هل يتصور عاقل طريقة التي بالتعاملان كانوا عارفين لواقع االمور فلماذا ال

 كفيل بتوليد ثقة لدى مؤسسة مثل صندوق النقد الدولي، هل يظن عاقل تعاملان هذا الشكل من ال
 وليس متمرساً في هكذا اوضاع وهكذا معالجات، ال ان صندوق النقد الدولي لم ير حاالت اخرى

 وصندوق النقد الدولي، فمن هو المقصود اذاً من هذا النمط من ٢-اظن ان القصد هو باريس
  . المعالجات ومن الخيارات األساسية والتي حاولت تبيانها في معرض الطرح

 نيطيتم من خالل تحمقصود هم اللبنانيون وليس احد غيرهم، ذلك أن بينما ال من أنظن أ
 وهو السؤال الذي يلهج به الجميع، ،األوضاع كسب بعض الوقت، فلنتوقف قبل التساؤل الى متى

  . ماذا يجري خالل هذا الوقت المكتسب: وهولنتوقف عند شيء آخر
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ان التصحيح يتم خالل هذا الوقت حتى دون انفجار األوضاع بشكل مأساوي : ما أقوله هو التالي
الى العلن، كيف؟ كل زيادة تحصل على الضرائب وكل تقليص يحصل في اإلنفاق ودراماتيكي 

 هو تحديداً الثمن الذي ، فكيف بأي بيع لألصول العامة يحصل خالل هذه الفترة،خالل هذه الفترة
 ؟يدفعه من يدفع هذه الضريبة او من ال ينال هذا العطاء او من يفقد هذه الملكية إنما لخدمة من

  . أي لتأمين استمرا دفع الفوائد ألصحاب األموال الموظفة في تمويل الدين العاملخدمة الدين

 وقد كنت من ،ما يجري اليوم وأظن ان الصورة تشير بوضوح الى ذلك ان اإلجراءات التقشفية
ذلك  لم تعد اليوم مبررة ليس في تفاصيلها بل في مبدأها و،أول من طرح إجراءات تقشفية قاسية

 لو كان ثمة حظ ان تؤدي هذه اإلجراءات إلى حرف المسار والعودة به الى :للسبب التالي
واضح بالحساب البسيط ان سقف الطموح في ، أما وأنه مستويات مقبولة لكانت المجازفة مبررة

 فليس من مبرر البتة القبول بأي ،هذه المعالجة هو كسب أسبوع أو شهر أو فصل أو سنة
ات االقتصادية واالجتماعية ال يتعدى تأمين دفع الفوائد لنفس تضحية إذا كان ثمن هذه التضحي

  .الفترة التي نتكلم عنها

تدفع الضرائب لتمويل خدمات عامة ضرورية في أية دولة، تدفع الضرائب لتأمين مسؤولية 
الدولة المركزية من دفاع وقضاء وما إلى ذلك، تدفع الضرائب لتمويل توظيفات عامة يرجى أن 

إنما أن هذه اإليرادات، دات الحقة وبالتالي تدفع فوائد لدفع ثمن االنتظار حتى تأتي تأتي بإيرا
تحسين اقتصادي وال إلمكانية تصحيح مالي إنما لكسب لتدفع الضرائب فقط ال لتوظيفات وال 

صحاب األموال من أ أي بلغة أوضح االستمرار بدفع فوائد لعدد قليل جداً محصور جداً ،الوقت
تركز هناك ، كل اللبنانيون لديهم أموال إنما ة في لبنانمتركز كم الثروة والودائع نا نعرفألن

 هذا قرار . معه وكأن ال بديل عنهتعامل فهذا قرار ليس من الجائز ال،هائل في هذا المجال
خطير وربما هو اخطر القرارات التي حاولت إبرازها، فيجب هنا التوقف وعدم االستمرار 

 يكن هكذا ماذا يحصل بالليرة، كما تم التهويل على مؤسسة الضمان االجتماعي بالتهويل، وإن لم
انه كيف تطالبون بتنويع محفظة مدخرات المنتسبين هذا سيهدد الليرة، إن كان صحيحاً ان هذا 
سيهدد الليرة لهؤالء المنتسبين فلماذا ال يهدد الليرة لسائر أصحاب األموال الذين ينوعون 

عني اننا لسنا على مشارف التصحيح المالي االقتصادي، ان ارتفاع األسعار  فهذا ي.محفظتهم
الداخلية وتكاثر حاالت البطالة وارتفاع مستوى مديونية ليس الدولة فقط انما المؤسسات وتكاثر 

 هذه هي تحديداً الكلفة التي ،حاالت التعثر لدى المصارف وما ينجم من هجرة وما الى ذلك
 معه وكأنه تعامل لماذا تدفع هذه الكلفة وهل هذا الخيار ما زلنا مضطرين للندفعها إنما السؤال

 .قدر مفروض

 
  


