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لبنان يعيش أزمة مالية تاريخية 

ندعو اىل عدم إقرار موازنة 2020 بصيغتها الحالية واسرتدادها لوضع مرشوع مالئم بأرسع وقت ممكن.

موقفنا باختصار

دعي مجلس النواب اىل جلسة مناقشة املوازنة العامة التي ستنعقد يف 27 و28 كانون الثاين 2020. ويرتكز مرشوع 
الدين  أساس  معالجة  دون  من  عالية،  وبنسبة  الدين  خدمة  لكلفة  مصطنع  تخفيض  عىل  أسايس  بشكل  املوازنة 
املرتاكم، مام يدعو للقلق كون هذا النوع من الحلول املؤقتة من شأنه أن يؤدي اىل تأجيل األزمة املحتمة مع زيادة 

كلفتها عىل املجتمع من خالل التضخم وتدهور سعر اللرية.

يهم مجموعة »كلنا إرادة« أن تنبه من إصدار قانون موازنة عامة ال يقوم مبعالجة األزمة الكربى التي متر بها البالد. 
فالحاجة امللحة اليوم هي اىل وضع حل فوري وشامل لألزمة عىل الصعيد النقدي واملايل واالجتامعي. ال يجوز 
هدر املزيد من الوقت عىل محاوالت جديدة لتأجيل الحلول، بينام يفقد املواطنون اللبنانيون وظائفهم يوما بعد 

يوم ويتجهون نحو الفقر املدقع. 

لذلك،

ندعو مجلس النواب اىل عدم التصويت ملرشوع قانون املوازنة هذا. 

وندعو الحكومة الجديدة اىل اإلرساع يف إنجاز البيان الوزاري من أجل نيل الثقة واملبارشة بالعمل عىل معالجة 
األزمة املالية امللحة. كام ندعوها يف هذا اإلطار اىل اسرتداد مرشوع املوازنة وااللتزام بتقديم مرشوع جديد يأيت 
ضمن إطار خطة عادلة وشاملة للخروج من األزمة تحايك مطالب وتطلعات الشعب اللبناين وتتضمن إعادة هيكلة 
للدين وللقطاع املرصيف، وذلك يف مهلة أقصاها شهر واحد، علام أنه يف شهر آذار املقبل ينتظرنا استحقاق كبري 

للدين.

٢٦ كانون الثاني، ٢٠٢٠
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جدول رقم 1: أرقام الموازنة

*مبا أّنه مل يتم نرش الحسابات املالية لشهري ترشين الثاين وكانون األول 2019 بعد، افرتضنا ان اإليرادات لهذين الشهرين انخفضت 

بنسبة 30% مقارنة مع عام 2018. ولكننا افرتضنا توزيعا خطيا بالنسبة لعائدات االتصاالت وبالنسبة للنفقات.

مالحظات عامة حول مشروع الموازنة 

عاد املسؤولون لتخطي املهلة الدستورية التي نصت عليها املادة 32 يف ما يتعلق بإقرار املوازنة، وهي تشكل خارطة 
الطريق ألعامل الحكومة خالل سنة معينة. ومع الرتكيز عىل إقرار قانون املوازنة قبل انقضاء املهلة اإلضافية التي 
وضعتها املادة 86 من الدستور يف آخر كانون الثاين، أىت مرشوع املوازنة األخري بشكل ال يعالج أزمة لبنان امللحة 

والثالثية األبعاد )أزمة ميزان املدفوعات وأزمة التخلف عن دفع الديون السيادية واألزمة املرصفية(.

كان من املتوقع ان تكون موازنة 2020 من الركائز األساسية لخطة إدارة االزمة املتعددة األوجه والتي نزل املواطنون 
واملواطنات اىل الشوارع للمطالبة بها. ولكن مرشوع املوازنة املوضوع بني أيدينا اليوم ال يفشل فقط ألن يرقى اىل 

مستوى الوضع امللح الذي يواجهنا، بل ال يتطرق حتى اىل موضوع األزمة املالية يف سياق النص القانوين.

يكمن  لبنان  ومرصف  املصارف  وجمعية  املالية  وزارة  بني  رسمي  غري  اتفاق  عىل  أسايس  بشكل  املوازنة  وترتكز 
بتخفيض كلفة خدمة الدين بالنسبة للخزينة من دون وضع ذلك ضمن اسرتاتيجية دين واضحة متوسطة األمد تدخل 
يف إطار خطة إلدارة االزمة. ويؤول هذا االتفاق اىل تخفيض 50 باملئة من كلفة خدمة دين الخزينة من دون أي إشارة 

اىل نوع العملية التي سيتم من خاللها أو اىل آثار هذه العمليات عىل سعر اللرية ومستوى التضخم.

نهاية  أكرب يف  مايل  تصحيح  واىل  االزمة  تفاقم  اىل  يؤدي  ان  يتوقع  عليه،  كام هو  املوازنة  إقرار مرشوع  تم  إذا 
املطاف، كونه ال يرتكز اىل مصادر متويل واضحة ودقيقة. ان االعتامد مرة اخرى عىل املرصف املركزي من أجل 

متويل عجز غري مستدام يعّرض البلد اىل خطر التضخم املفرط وهو السيناريو األسوأ للبنان.

أرقام قانون 
موازنة 2019

أرقام 2019* أرقام مرشوع املوازنة 2020 
املقدمة من قبل وزارة املالية

أرقام مرشوع املوازنة 2020 كام 
وضعتها لجنة املال واملوازنة

االرقام مبليار لرية 
لبنانية

18,783 15,066 19,009 13,396 االيرادات

25,605 22,338 24,100 19,732 النفقات

24,150 22,697 17,878 النفقات الجارية

8,312 7,419 9,219 4,719 ومنها خدمة الدين

2,499 2,363 1,500 1,500 ومنها التحويالت 
اىل كهرباء لبنان

1,456 1,402 1,003 نفقات استثامرية

(6,823( (7,273( (5,091( (6,336( عجز املوازنة

ال ينطبق (1,111( ال ينطبق ال ينطبق عجز الخزينة

ال ينطبق (8,384( ال ينطبق ال ينطبق العجز العام



Kulluna Irada
Beirut Digital District ı BDD 1281, Ground Floor ı Syriac Patriarche Street ı Bachoura, Beirut, Lebanon
T +961 1 640 020 ı E info@kulluna-irada.org

مالحظات محددة حول مشروع الموازنة

عجز غري مستدام من دون خطة متويل واضحة باستثناء االعتامد عىل مرصف لبنان

تهدف هذه املوازنة اىل عجز بقيمة 6،336 مليار ل.ل. أي 8،73% من الناتج املحيل. إن خفض العجز هذا مرده اىل 
االنكامش الذي بنسبة 15% من الناتج املحيل. أما التخفيض املقرتحة يف النفقات، فهي ال تتمتع بسمة املصداقية أو 

االستدامة.

• تعتمد الخزينة بشكل كامل عىل مرصف لبان من أجل تغطية العجز منذ الفصل الثالث من عام 2018. ان استعامل 
السياسة النقدية من أجل االنفاق املايل وتحويل العجز من الخزينة اىل مرصف لبنان قد أودى بالبالد اىل وضعيته 
لبنان لتصل اىل مستويات متدنية بدرجة مقلقة.  الحالية واستنفد احتياطي العمالت األجنبية لدى مرصف  املالية 
ويجدر اإلشارة اىل ان مرصف لبنان لديه وضعية سلبية يف صايف العمالت األجنبية تقّدر ب30 مليار دوالر أمرييك.

• بناء عىل مرشوع املوازنة هذا، سيشهد عام 2020 استمرارا بهذا االتجاه وسوف يتم متويل العجز من خالل إصدارات 
جديدة ملرصف لبنان باللرية اللبنانية، مع فوائد تناهز الصفر باملئة. ومن شأن ذلك أن يؤدي اىل ارتفاع حاد يف 
التضخم: فمع انخفاض الطلب عىل العمالت وغياب السيولة لدى املصارف، قد ال يتمكن مرصف لبنان من تعقيم 

هذا الضخ الجديد للسيولة كام كان يفعل يف السابق.

بعد  عنه  الرتاجع  تم  ولكنه  مامثل  اتفاق  عىل   2019 عام  موازنة  مرشوع  بناء  تم  قد  كان  انه  اىل  اإلشارة  يجدر   •
تحذيرات من صندوق النقد الدويل ووكاالت التصنيف االئتامين. ولكن تم العودة اىل االتفاق يف الفصل الرابع من 

العام 2019 وقام مرصف لبنان بإعطاء الدولة دينا بقيمة 4500 مليار ل.ل. بكلفة %1.

• علام ان النظام املايل اللبناين يواجه نقصا متواصال يف السيولة وأن عائدات ديون الدولة الخارجية تخطت درجة 
شبه التخلف عن الدفع، ال ميكن إقرار املوازنة يف غياب خطة واضحة إلعادة هيكلة الدين.

اإليرادات الرضيبية املتوقعة تؤكد االنكامش االقتصادي بأكرث من %10

• تبلغ اإليرادات املتوقعة 13396 مليار ل.ل. وهو رقم ملفت، يعكس انخفاض 29% بالنسبة ملوازنة 2019 و11% بالنسبة 
للنفقات الفعلية. وتعكس األرقام املتوقعة انكامشا اقتصاديا يفوق 10% ينعكس سلبيا عىل النسيج االجتامعي اللبناين 
ويجب ان يتم معالجته من قبل السلطات. اال ان مرشوع املوازنة ال يتضمن أي اشارة قد تعكس فهام او إقرار من 

قبل السلطات بحجم االزمة أو اي سياسات ملعالجتها.

• تسجيل االنكامش يف اإليرادات ليس كافيا، خاصة بشكل اجاميل كام هو ملحوظ يف مرشوع موازنة 2020. فمن دور 
الحكومة أن تلحظ بشكل دقيق ما هي اإليرادات املتوقع أن تنخفض وأن تعالج أسباب تدهور من هذا الحجم.

• اتت أرقام املوازنة لتعكس بشكل صحيح حقيقة االنكامش االقتصادي، ولكن يبقى ان ازدياد حركة االحتجاجات 
الشعبية والعصيان املدين والرضيبي قد تحد من إمكانية جباية الرضائب من قبل وزارة املالية.

• ال تهدف هذه الورقة اىل مناقشة كل تدبري رضيبي عىل حدى، كالرضيبة الجديدة االستثنائية عىل نشاط املصارف 
واملؤسسات املالية. ولكن يجدر اإلشارة اىل أهمية ان تصطحب هذه التدابري بأسبابها املوجبة، وهو ما ال نجده 
التدابري  تقييم آلثار كل من  أو  اليه غياب ألي توقعات حسابية  الوضوح هذا يضاف  يف مرشوع املوازنة. وغياب 

املقرتحة.
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تخفيض للنفقات يشري اىل انقطاع متزايد يف التيار الكهربايئ وشبه إعادة هيكلة للدين
 

مع  مقارنة  النفقات  من   %29 بنسبة  تخفيضا  املوازنة  مرشوع  يتضمن  ل.ل.،  مليار   18232 بقيمة  نفقات  مع   •
.2019 2019 و18% مقارنة مع النفقات الفعلية1 لعام  موازنة 

 
• والعامل األسايس يف انخفاض النفقات هو االتفاق بني الحكومة وجمعية املصارف ومرصف لبنان عىل تخفيض 
4500 مليار ل.ل. من كلفة خدمة الدين. وليس هناك أي إشارة واضحة اىل ما يرتكز اليه هذا االتفاق. ولكن اذا إخذنا 
بعني االعتبار ان كلفة خدمة دين الدولة املوجود يف االسواق هو حوايل 9500 مليار ل.ل.، فان االتفاق يتضمن »قصة 

شعر« بنسبة 80% عىل سندات الدين بالعملة املحلية.

1 مبا أّنه مل يتم نرش الحسابات املالية لشهري ترشين الثاين وكانون األول 2019 بعد، افرتضنا ان اإليرادات لهذين الشهرين انخفضت 

بنسبة 30% مقارنة مع عام 2018. ولكننا افرتضنا توزيعا خطيا بالنسبة لعائدات االتصاالت وبالنسبة للنفقات.

• وهناك عامل أسايس آخر يف تخفيض النفقات هو تخفيض بنسبة 40% من التحويالت ملؤسسة كهرباء لبنان مقارنة 
مع 2018. تم تخفيض االعتامد من 2500 مليار ل.ل. يف ميزانية 2019 اىل 1500 مليار ل.ل. يف مرشوع املوازنة الحايل. 
ونظرا اىل االرتفاع املرتقب يف سعر النفط وغياب أي تغيري رميس يف منوذج التسعري، هذا يؤدي طبعا اىل املزيد 
من االنقطاع يف التيار الكهربايئ. ومن الرضوري اعالم املواطنني بشكل واضح عن هذا التغيري الجذري يف توفري 
الخدمات العامة، وليس اجراؤه فقط من خالل بند اعتامد يف امليزانية، خاصة فيام يقوم عدد من كبار املسؤولني 

بإعطاء وعود واهية حول إصالح هذا القطاع.

• يجدر اإلشارة اىل انه تم تخفيض النفقات الجارية بشكل عام من دون أخذ بعني االعتبار مدى تأثري التخفيضات 
عىل عمل اإلدارات املعنية.

• نحن ال زلنا بحاجة اىل توزيع أفضل للنفقات الحكومية. ويف وقت الركود، يجدر تخصيص املوارد لربنامج ضامن 
اجتامعي لتأمني الخدمات العامة األساسية ومعالجة مشكلة الفقر الذي يرتفع مستواه برسعة كبرية بسبب األزمة 

الحالية.

• سوف يؤدي االنخفاض الحاد يف النفقات االستثامرية اىل املزيد من الضغط عىل البنى التحتية املتعرثة أصال يف 
لبنان. فان تخفيض النفقات التي كان قد تم اعتامدها ضمن برنامج ميتد عىل مدى أعوام وتأجيلها اىل عام 2021 ال 
ميكن اعتباره مبثابة سياسة جدية. تكشف هذه املقاربة عن عدم قدرة السلطات عىل تحديد أولويات وسياسيات 

االنفاق العام.
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قراءة قانونية

يتجه مجلس النواب نحو إقرار قانون املوازنة بشكل عاجل قبل انتهاء املهلة اإلضافية التي نصت عليها املادة 86 
من الدستور أي قبل آخر كانون الثاين. ولكنه بذلك يتناىس مسألتني دستوريتني أساسيتني.

املوافقة عىل  تقتيض  التي  الدستور  من  املادة 87  أخرى  مرة  تخالف  موازنة  إقرار  بصدد  أنه  األويل هي  املسألة 
حسابات اإلدارة املالية النهائية للسنة الفائتة )قطع الحساب( قبل إصدار قانون املوازنة الجديد.

واملسألة الثانية هي أن جلسة التصويت عىل املوازنة بهذا الشكل تتجاهل الوضع الدستوري االستثنايئ الناتج جراء 
التناقض الحاصل بني املادتني 69 و32 من الدستور، والذي تجدر قراءته عىل ضوء روحية املؤسسات ووظيفتها 
وعىل ضوء عاملني أساسيني: عامل التوقيت )بحيث تأيت الجلسة عىل عقب تشكيل حكومة جديدة ويف بدء دورة 
مالية جديدة( وعامل األزمة املالية الطارئة. فاملسار الدستوري الصحي يقتيض بأن يتجه مجلس النواب فورا اىل 
جلسة ثقة وأن تقوم الحكومة الجديدة باسرتداد مرشوع املوازنة وإعادة اقرتاح مرشوع جديد يتالءم مع الوضع 
الحايل ويأيت ضمن إطار خطة معالجة عادلة وشاملة لألزمة املالية، ليصار اىل مناقشته والتصويت عليه يف أرسع 

املهل.

للبحث يف  العقد املخصص  أيام عىل بدء  أي بعد  السابقة يف 29 ترشين األول 2019  الحكومة  استقالة  أتت  فقد 
املوازنة والتصويت عليها، أي يف لحظة مفصلية من الدورة الدستورية. ويشكل هذا التوقيت الدستوري - الذي يأيت 
أيضا يف سياق األزمة املالية واالنتفاضة الشعبية املطالبة بحكومة انقاذ تعطى صالحيات خاصة إلقرار خطة طارئة 
إلدارة األزمة تتطلب مقاربة جديدة لقانون املوازنة – عامال أساسيا يف قراءة وتفسري النصوص الدستورية املشار 

اليها. 

فال ميكن لحكومة تم تشكيلها يف بدء سنة مالية جديدة ويف وسط أزمة مالية واقتصادية تاريخية، أن تنجز مهمتها 
بنجاح اذا كان عملها مقيدا بقانون موازنة سبق أن تم إقراره قبل أيام عىل نيلها الثقة. ويجدر التذكري أنه عمال مببدأ 
التصويت عليها يف مجلس  يتم  بإجراء أي تعديالت إال طفيفة عليها  أن تقوم  للحكومة  وحدة املوازنة، ال ميكن 
النواب عمال بنص املادة 85 من الدستور حول االعتامدات االستثنائية. بناء عىل ذلك، يعترب قانون املوازنة الذي 
سيصّوت عليه مجلس النواب ملزما بفذلكته ومقاربته العامة ومعظم بنوده للحكومة الجديدة ويعيقها بالتايل عن 

إجراء أي إصالحات بنيوية أو عن وضع موازنة مبقاربة جديدة تستجيب لألزمة التي نواجهها.

• نصت املادة 69 فقرة 3 من الدستور عىل أنه عند استقالة الحكومة »يصبح مجلس النواب حكاًم يف دورة انعقاد 
استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.«

• وبينام تنص املادة 32 عىل أن يجتمع املجلس ابتداءا من نصف ترشين األول وحتى آخر السنة بعقد عادي مخصص 
النية يف الحفاظ عىل روحية املؤسسات  للبحث يف املوازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر، يبقى أن حسن 
الدميقراطية كان ليقتيض أوال تشكيل حكومة انقاذ واعطائها الثقة عمال باملادة 69 لتتمكن من تقديم مرشوع موازنة 

جديد يعالج األزمة الحالية، وذلك بوجه العجلة قبل انقضاء عام 2019.

• اليوم، وبعد انقضاء مهلة املادة 32، ال ميكن تقييم أداء الحكومة الجديدة ومحاسبتها، ال سيام وأنها تستلم مهامها 
يف بدء سنة مالية جديدة، عىل أساس قانون موازنة عامة متت احالته قبل أشهر من قبل الحكومة السابقة.

• كام تجدر اإلشارة اىل ان املادة 33 التي تسمح »لرئيس الجمهورية باالتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس 
اتخاذها عذرا ملخالفة اآلليات  افتتاحها واختتامها وبرنامجها« ال ميكن  النواب إىل عقود استثنائية مبرسوم يحدد 
واملهل الدستورية وروحيتها. من الرضوري تفسري النصوص الدستورية وتطبيقها بحسن نية وبهدف الحفاظ عىل 

روحية املؤسسات.
 


