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 نية الحكومة في إجراء اإلصالحات المطلوبةالموازنة الجديدة تحكم على 

 اميل خوري

لمطلوبة توصاًل الى خفض العجز فيها ألنه ما دام هناك عجز في هي التي تكشف حقيقة نيات السلطة في اجراء االصالحات ا 2019يمكن القول إن موازنة 
لتحسين مستوى عيش الموازنة فإن هناك زيادة في مجموع الدين العام وزيادة في خدمته. ولتحقيق ذلك ينبغي تفعيل الدورة االقتصادية وزيادة الناتج المحلي 

 .اليرادات لتحسين واردات الخزينةالمواطنين وايجاد فرص عمل، كما ينبغي خفض االنفاق وزيادة ا

موازنات للعجز يضاف الواقع أن الجميع يشكون من العجز في الموازنة ومن تفاقم الدين العام، ولكن ال تعاون بين السلطات لمعالجة هذه المشكلة، فيتم اقرار 
 موارد، وان يكون ممة توازن بين الضريبة والمردود وبين الدولة والمواطن اليها عجز جديد بانفاق من دون موارد خالفًا للقاعدة التي تقول بأن ال يكون انفاق بال

 .وبين الحق والواجب

في المئة من الراتب لمدة سنة واحدة فقط  75لقد اقترح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الحجميل الغاء تعويضات النواب السابقين مدى الحياة واالكتفاء بدفع 
مليار ليرة سنويًا. وطالبت النائبة بوال يعقوبيان بخفض مخصصات النواب  29ا أخذت السلطة بهذا االقتراح فإنه يوفر على الخزينة وبعدها يتوقف راتبه. فاذ

ًا وحسم مبالغ مليارات ليرة سنويًا تقريبًا، وكذلك خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الى النصف تقريب 107والوزارء السابقين وتعويضاتهم التي يبلغ مجموعها 
 .مليون دوالر في السنة 25من رواتبهم في حال تغّيبهم عن الجلسات، فيتحقق بذلك وفر يبلغ 

خليل سالم عارض  إن هذه االقتراحات تعيد التذكير باألسباب التي دعت الى تخصيص الرؤساء الوزراء والنواب السابقين براتب. فمدير المال سابقًا المرحوم
د هذه التعويضات واقترح النظر في حالة كل رئيس ووزير ونائب سابقين التخاذ القرار الالزم. وقيل يومها إن عائلة الرئيس حبيب باشا السعبشدة في حينه دفع 

كم كما الح وعائلة الرئيس شارل الدباس وزوجة الرئيس فؤاد شهاب في حاجة الى مساعدة. فإذا كان ذلك يصح مع اولئك الرؤساء النزهاء الذين خرجوا من
 دخلوه، فهل يصح مع رؤساء ليسوا في حاجة الى اي مساعدة، وال بأس إن هم ساعدوا الخزينة كي تستطيع االنفاق على أصحاب الحاجة فعاًل؟

سابقًا يستفيد من  إن التعويضات المخصصة للنواب السابقين مدى الحياة أغرت أحزابًا بأن جعلتها تغير مرشحها في كل انتخاب كي يصبح النائب الحالي نائباً 
 .يستفيدون منها مدى الحياة وبعد وفاتهم زوجاتهم 250التعويضات، وهو ما جعل عدد النواب السابقين يرتفع ليبلغ ما يقارب 

على هرمها، أي السلطات موازنة تتضمن بنودًا اصالحية تشكل انقالبًا على الواقع االداري في كل دوائر الدولة وفي أ 2005لقد اقترح الرئيس فؤاد السنيورة عام 
منية والمؤسسات العامة العامة )رئاسة الجمهورية، مجلس النواب والحكومة والوزراء( مرورًا بموظفي الفئة األولى وبالوزارات والمجالس واألسالك العسكرية واأل

 .والموظفين فيها

كما وضعه الرئيس السنيورة لكنه بقي مشروعًا  2005سبة عجزها، فإن مشروع موازنة عام واذا كانت الموازنات العامة غالبًا ما تقاس بأرقام إنفاقها وايراداتها وبن
ائب من الرسوم، بسبب استقالة الحكومة، تضّمن اجراءات تخفض العجز منها: الغاء مخصصات النواب في البنزين ورسوم المخابرات الهاتفية واعفاء سيارة الن

مخصصات السلطات العامة وتعويضاتها، وتعديل نظام التقاعد والصرف من الخدمة، وتعديل نظام الموظفين  والغاء مخصصات النواب السابقين، وتعديل
، واحداث جهاز واعتماد نظام لتقويم اداء الموظفين وتعيينهم من طريق التعاقد، والغاء وزارة شؤون المهجرين ومجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين

زارة المال، واالجازة للحكومة تحويل المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري أو الصناعي شركات مساهمة مملوكة من الدولة، وتعديل الدارة الدين العام في و 
 .بعض أحكام قانون الضمان االجتماعي، وتجميع المدارس الرسمية وخفض عدد دور المعلمين

ي المئة اذا توافرت االرادة السياسية واستعداد الشعب لبذل التضحيات اذا ما لمس أن هناك جهدًا ف 5إن اعتماد ممل هذه االجراءات وغيرها يحقق نموًا يفوق الـ
حالي واالنفاق الحاصل حقيقيًا تقوم به الدولة في كل إداراتها ومؤسساتها للخروج من األزمة االقتصادية والمالية التي ال خروج منها في ظل الوضع االداري ال

 .لفساد والفاسدين والمفسدينوالذي يفتح األبواب ل

آخر، بل تكون عدالة إن الناس ال يهمهم أن تكون الحكومة العتيدة متوازنة، بل أن تكون موازنة الدولة متوازنة، فال يكون خفض يمّس قطاعًا وال يمس قطاعًا 
ة وتحول دون فتح اعتمادات اضافية، ووقف سلفات الخزينة ومساواة في االجراءات االصالحية الشاملة والجريئة التي تضع حدًا لالنفاق من خارج الموازن

 .واالهدار المقونن واحترام االلتزامات حيال مؤتمر "سيدر"، وال سيما منها ما يتعلق بايجاد حل نهائي لمشكلة الكهرباء
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