
عجاقةمجلس الوزراء

السبت ١٧ آب 2019 العدد 21024 إقتصاد ومال      12

الحكومة على موعد مع إستحقاقات مالية وإقتصادية
أبرزها تقارير وكاالت التصنيف العالمية والتعيينات

حي البص في صور يرفض تحويل 
المنطقة إلى مكب لنفايات المحال 

مسعد: موازنة العام ٢٠٢٠ 
مفصلية ماليا واقتصاديا 

املنطقة  البص- قضاء صور، وتحديدا يف  تحول حي 
وقرى  بلدات  إىل  للنقليات  العام  للموقف  املجاورة 
أقضية صور وبنت جبيل والزهراين وصيدا وبريوت، 
روائح  منها  تنبعث  التي  للنفايات  مكب  شبه  إىل 

كريهة وتتسبب بانتشار الذباب والبعوض.
واتهم سكان الحي أصحاب املحال التجارية واملالحم 
واملسالخ وأبناء عدد من األحياء املجاورة برمي هذه 
بهذه  «املستببني  بقمع  البلدية  مطالبني  النفايات، 

الكارثة البيئية والصحية».
نقبل  «لن  الحي:  سكان  أحد  أيوب،  أمين  وقال 
باستباحة حينا مهام كلف األمر، فاألمر أصبح مأسويا 

وال يطاق، ألن حاويات النفايات العادية باتت مكبا 
نفايات  إىل  إضافة  وأحشائها،  األبقار  عظام  لبقايا 

املنازل واملحال التجارية».
عىل  «العمل  إىل  صور  وبلدية  البيئة  وزارة  ودعا 
رمي  عىل  يقدم  من  كل  ومحاسبة  الوضع  معالجة 
النفايات، ألن األمر يؤثر عىل صحة جميع أبناء الحي 
وخصوصا األطفال، وأصحاب السيارات العمومية يف 

املواقف وقاصدي هذه املواقف».
وختم باالعالن ان سكان الحي سيتجهون إىل حراك 
االستجابة  املقبلة، يف حال عدم  األيام  احتجاجي يف 

ملطلبهم مبعالجة هذه املشكلة.

املهندس  العامين  اللبناين  االعامل  مجلس  رئيس  لفت 
التحضري  بدأ  التي   ٢٠٢٠ موازنة  «أن  اىل  شادي مسعد 
الذي  املسار  يف  ومفصلية  حاسمة  فرصة  متثل  لها، 
ستتخذه األزمة املالية واالقتصادية يف املرحلة املقبلة».

مختلف  نهج  «اعتامد  اىل  ترصيح  يف  مسعد،  ودعا 
النهج  عن  املقبل  العام  موازنة  مرشوع  مقاربة  يف 
والذي مل يكن يف حجم  اعتمد يف موازنة ٢٠١٩،  الذي 

التحديات القامئة».
اىل  دعا  ان  الجمهورية  رئيس  لفخامة  سبق  أضاف: 
التضحية ببعض املكتسبات من اجل اإلنقاذ. كام سمعنا 
اكرث من مسؤول يؤكد ان موازنة ٢٠٢٠ ستكون مختلفة 

لالنقاذ،  املطلوبة  واالجراءات  اإلصالحات  وستتضّمن 
وقد حان الوقت لتنفيذ هذه الوعود والتعهدات».

تابع:»املواطن لن يقبل بالتضحية اذا مل يلمس جدية 
ينبغي  لذلك  الفساد.  مكافحة  ملف  مع  التعاطي  يف 
ان تتضمن املوازنة املقبلة إجراءات تؤدي اىل مكافحة 
املناقصات  قانون  وضبط  والتهريب  الرضيبي  التهرب 

العمومية».
ختم مسعد:»ما سرتسمه الحكومة يف موازنة ٢٠٢٠ سيقرر مصري 
الوضع املايل يف لبنان. وما سيحصل نتيجة املوازنة مسؤولة عنه 
الحكومة. إما ستستحق الشكر، او تتحمل مسؤولية دفع البلد 

اىل انهيار اقتصادي سيدفع مثنه الجميع».

كتب املحّرر اإلقتصادي:

وعودة  األليمة  قربشمون  أحداث  «قطوع»  إنتهاء  مع 
الحكومة إىل اإلجتامع، من املُتوّقع أن يكون عىل جّدول 
الكثري من املواضيع منها ما هو سيايس (مثل  أعاملها 
 ،٢٠٢٠ موازنة  (مثل  إقتصادي  ما  ومنها  التعيينات) 
بحسب  األّولوية  كانت  وإذا  وغريها).  ماكنزي  وخطّة 
ترصيح الرئيس الحريري تبقى للشّق اإلقتصادي واملايل، 
تصنيف  رأسها  وعىل  املُنتظرة  اإلستحقاقات  أن  إال 
وموديز  بورز  آند  ستاندارد  قبل  من  اإلئتامين  لبنان 
خلفها  من  السياسية  والقوى  الحكومة  يضع  وفيتش، 
أمام تحّديات التعايل عىل الخالفات وخصوًصا يف الشق 
إنقسام  من  خلّفته  وما  قربشمون  بأحداث  املُتعلّق 

سيكون موضوع إمتحان يف األيام واألسابيع القادمة.
إقتصاديًا، تبقى موازنة العام ٢٠٢٠ الهّم األكرب خصوًصا 
بعد تعّهد األفرقاء يف إجتامع بعبدا املايل واإلقتصادي 
بإمتامها يف مواعيدها الدستورية. لكن السؤال املطروح 
يبقى ماذا سيكون الفارق بينها وبني موازنة ٢٠١٩؟ وهل 
ستّحوي عىل مزيد من خفض اإلنفاق؟ وإذا كانت األمر 
كذلك، هل سيكون هناك مّس باملكتسبات والتّضحية 

من قبل املواطنني كام ذكر رئيس الجمهورية؟
الربوفسور  واإلسرتاتيجي  اإلقتصادي  الباحث  يقول 
أن  مُيكن  ال   ٢٠٢٠ «موازنة  لـ»الرشق»،  عجاقة  جاسم 
تكون كموازنة ٢٠١٩ ال من ناحية الشكّل وال املضمون. 
أن  العجز، يف حني  كانت موازنة خفض  فموازنة ٢٠١٩ 

موازنة ٢٠٢٠ يجب أن تكون موازنة النهوض اإلقتصادي. 
من هذا املُنطلق، يجب أن تكون هذه املوازنة ترّجمة 
الحكومة وتكون أوسع نطاًقا  إقتصادية تضعها  لخطة 
إجتامع  وقرارات  ماكينزي  خطّة  سيدر،  مشاريع  من 

بعبدا املايل واإلقتصادي».
ويُضيف عجاقة «مشاريع سيدر ال تأخذ بعني اإلعتبار 
ُمشكلة  تُعالج  ماكينزي  وخطّة  التحتية،  البنى  إال 
القطاعات اإلنتاجية وكيفية رفع الناتج املحّيل اإلجاميل، 
املايل واإلقتصادي هي قرارات  وقرارات إجتامع بعبدا 
مالية بحت لكن رضورية جًدا لتمكني الحكومة وتعزيز 
هناك  وبالتايل  مايل،  تحرّك  هامش  خالل  من  وضعها 

شبه نسيان للشقني البيئي واإلجتامعي».
اضاف: «املعروف أن الخطط اإلقتصادية مل تعد تعتمد 
السياسات  وكل  البحت  اإلقتصادي  الشق  عىل  فقط 
اإلقتصادية الحديثة املُتبعة يف الدول املُتطّورة، أصبحت 
ُمتكاملة  نظرة  عىل  تحوي  إقتصادية  خطط  تعتمد 
عن  الحديث  مُيكن  ال  إذ  بيئًيا،   - إجتامعًيا   - إقتصاديًا 
زيادة الناتج املحّيل يف ظل نسبة فقر تفوق الـ ٣٣٪ ويف 
ظل جبال من النفايات ُمنترشة يف كل املناطق اللبنانية».

«األولوية  عجاقة  قال  امللفات  معالجة  أولوية  وعن 
فدخول  التحتية،  للبنى  سيدر  مشاريع  لتمرير  هي 
واملالية  اللبنانية  اإلقتصاد  بإعطاء  كفيل  إستثامرات 
عىل  يجب  بالتزامن  كبرية.  أوكسيجني  نفحة  العاّمة 
ماكينزي  خطّة  سيدر،  مشاريع  جمع  الوزراء  مجلس 

واإلقتصادي ضمن خطّة  املايل  بعبدا  إجتامع  وقرارات 
إقتصادية واسعة تشمل الشق اإلقتصادي، اإلجتامعي 
والبيئي. وكل خطّة ال يكون فيها هذه املكونات الثالث 
ستكون خطّة ناقصة ولن تحّل مشاكل لبنان عىل اآلمد 

البعيد. وبعد اإلنتهاء من هذه الخطّة
التي يجب أن تكون جاهزة بأوساط ترشين األّول (ال 
يجب إختزال الوقت يف هذه املرحلة)، تقوم وزارة املال 
برتجمة هذه الخطّة يف املوازنة ويتّم رفعها إىل مجلس 

الوزراء إلقرارها وبعدها إىل مجلس النواب».
الخالفات  نتيجة  الحكومة  تعطيل  إمكانية  وعن 
السياسية قال عجاقة «هناك ُمشكلة أحداث قربشمون 
التي ما تزال تُلقي بظلّها عىل الساحة السياسية، وقّد 
تعود تداعياتها إىل الظهور يف إستحقاقات سياسية أو 
إقتصادية أخرى تبحثها الحكومة مثل ملّف التعيينات 
الذي يبقى امللّف األكرث إنقساًما بني األطراف خصوًصا 
املجلس  وأعضاء  لبنان  مرصف  حاكم  نواب  تعيني 
اإلنقسام،  الدستوري. وبالتايل ويف ظّل فرضية إحتدام 
اإلقتصادية  اإلجراءات  ومعها  الحكومة  تتعطّل  قد 
واملالية. لكن ما يجب معرفته أن الحكومة تلّعب حالًيا 
الخرطوشة األخرية يف جعبتها وبالتايل فإن أي تعطيل 

من األن وصاعًدا سيكون ُمكلًفا جًدا».
لبنان عىل  الذي سيكون  التصنيف اإلئتامين  ويف ملف 
الجاري،  آب  من  والعرشون  الثالث  يف  معه  موعد 
واإلحتامالت  خليل  حسن  عيل  املال  وزير  بحسب 

قبل  من  اإلئتامين  لبنان  تصنيف  بتخفيض  املُرتفعة 
أن  ولو  «حتى  عجاقة  قال  بورز،  آند  ستاندارد  وكالة 
ُمرتفعة،  اإلئتامين  لبنان  تصنيف  بخفض  اإلحتامالت 
إال أنه يجب معرفة أن األسواق املالية إستوعبت هذا 
التخفيض كام يُثبته تقرير غولدمان ساكس الذي قال 
بأقل من سعرها  ُمقّيمة  اللبنانية  الخزينة  أن سندات 
الحقيقي. أضف إىل ذلك أن املصارف اللبنانية ُمرّسملة 
يكون  لن  وبالتايل  الدّولية  املعايري  متطلبات  من  أكرث 
عىل  وال  العاّمة  الخزينة  عىل  كبرية  تداعيات  هناك 
أن  هو  معرفته  يجب  ما  أن  إال  اللبنانية.  املصارف 
اإلستدانة املُستقبلية ستكون أعىل وبالتايل فإن الكلّفة 
أكبري عىل  يعني مجهود  ٢٠٢٠ مام  العام  ترتفع يف  قد 

صعيد تخفيض العجز يف موازنة العام ٢٠٢٠».
وختم عجاقة حديثه بقوله أن «ُمستقبل لبنان سيكون 
مزدهًرا عىل الرغم من كل الصعوبات وعىل الرغم من 
املخاوف من تطّورات سياسية من قبل الرصاع األمرييك 
الساحة  عىل  تداعيات  له  يكون  قد  والذي  اإليراين 
اللبنانية، إال أننا كلنا أمل أن يكون حكام لبنان واعون 

لهذه املخاطر».
إىل  الحريري  الرئيس  زيارة  إليه  ستؤول  ما  وبإنتظار 
واشنطن، الحكومة اللبنانية عىل موعد مع العديد من 
إبتداًء من األسبوع  التي ستبدأ بنقاشها  اإلستحقاقات 
املقبل يف جلسة سُتعقد يف بيت الدين يف املقّر الصيفي 

لرئاسة الجمهورية.


