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 عةإصالحات سريراء بإج لبنان مرتبط بالبدءعم لأي د

 
 لينا الحصري زيلع

التوافق حول خطة االنقاذ المالي الحكومية، واالعراب عن قلقه  لسلطات اللبنانيةلي الذي ناشد او دبين لبنان وصندوق النقد ال مع استمرار جوالت المشاورات     
ال، في ظل عدم استقرار لسعر صرف الليرة مقابل الدوالر االميركي ورواج عمل حيال محاوالت لبنان تقديم خسائر اقل ألزمته المالية المتواصلة باالستفح

ل هذه التطورات االعالن الرسمي لزيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف االستهالكية. كان الالفت وسط كالسعار المواد  السوق السوداء وارتفاع جنوني
المالية، بالتزامن مع تسجيل مشاورات مع المسؤولين اللبنانيين حول تطورات االوضاع ال سيما االقتصادية و لودريان الى لبنان منتصف االسبوع المقبل الجراء 

براهيم نهاية االسبوع الماضي الى دولة الكويت موفدا من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لطلب الدعم عام لالمن العام اللواء عباس ازيارة للمدير ال
  .والمساعدة

 تمع الدولي وصندوق النقد لتقديملى استعداد المجي اكد ان كل المعطيات تشير اوزير االقتصاد االسبق سامي حداد الذ« اللواء»وفي قراءة لكل التطورات التقت 
ولي للبنان مرتبط بالبدء باجراء في الحكومة، ولكنه يرى ان اي دعم د« حزب اهلل»الدعم والمساعدة للبنان وعدم تركه رغم االداء الحكومي السيئ ومشاركة 

 .سلسلة من االصالحات السريعة اقتصاديا
اهمية استكمال المشاورات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من على « حزب اهلل»سية اللبنانية بما فيهم ة االطراف السياد ان هناك توافقا من كافحدا ويرى

ان تقوم الجهات الدولية  ، بعدما اصبحت هناك قناعة لدى الجميع بان ال بديل عن مساعدة الصندوق، مستبعدااجل الحصول على موافقته لتقديم المساعدة لنا
 .ركية واوروبا بوضع فيتوات لمنعه عن مساعدتناالصندوق كالواليات المتحدة االمي ؤثرة على قراراتالم
 

 االزمة االقتصادية تطال وتوحد كل اللبنانيين
نا، باعتبارها االقتصادية توحدذهبية فإن االكيد ان االزمة بق انه على الرغم من الخالفات السياسية التي نعاني منها نتيجة خالفات طائفية ومويؤكد الوزير االس

 .ناء، كذلك االمر بالنسبة الى سعر صرف الدوالر مقابل الليرةتطال الجميع دون استث
 

 لضرورة اعادة النظر بسعر تعرفة الكهرباء
جراء تعيينات وهو ليس فقط بإ العمل اليجاد حل لهذا الملف،تبر حداد ان التركيز االساسي يجب ان يكون اوال على معالجة ملف الكهرباء، من خالل ويع

لية التي نعاني منها، ال لهيئة الناظمة، بل من خالل زيادة التعرفة ورفع الدعم عن هذا القطاع الذي يعتبر سببا رئيسيا للخسارة المالمجلس ادارة القطاع او ل
التعيينات القطاع العام، من هنا يعتبر حداد ان  المرتفعة وتوسيعالتوظيفات وعدم رفع الرواتب سيما ان من شروط صندوق النقد والذي يشدد عليها هو توقيف 

اسيين وتخوفهم من فقدان شعبيتهم نتيجة هذا الطرح، قد تفاقم االزمة، ويشدد على وجوب ضرورة زيادة سعر تعرفة الكهرباء رغم اعتراض عدد كبير من السي
ر رغم اعتباره قطاعا خاسرا بسبب دعمه من ا القطاع، والتي تتجاوز الملياري دوالمنذ سنوات من هذي تتكبدها الدولة اللبنانية جميعنا يعلم الخسارة الت»ويقول 

في لبنان فان الدعم لبعض السلع   لمساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود، ولكن، مشيرا الى ان اي دعم ألي سلعة في دول العالم تكون «قبل الدولة
من قبل جميع المواطنين، مع العلم ان الطبقة الميسورة تستهلك نطبق على الكهرباء حيث يتم استهالكها ء، وهذا االمر ياعات يطال الجميع دون استثناوالقط

سب الشطور، وهذا متوسطة، لذلك يعتبر حداد ان الحل هو بوقف دعم هذا القطاع واعتماد تعرفة تصاعدية حكميات اكبر من الطاقة من الطبقة الفقيرة وال
حدود، الفتا الى ان هذا الموضوع هو موضع مطالبة من قبل الصندوق، مشيرا الى ان معمول بها حاليا للطبقة ذوي الدخل المعلى التعرفة ال االمر يحافظ

لمية ت الكهرباء العاتجعل المؤسسات الدولية وشركالبنان تعتبر من االمور الثانوية. ويرى ان التعرفة المعتمدة حاليا من قبل الدولة  التعيينات في مؤسسة كهرباء
 .عغير متحمسة للدخول الى هذا القطا

 
 لضرورة التوقيع مع صندوق النقد قبل انهيار الليرة اكثر

ا مع وجود عدة قد الدولي في اقرب وقت قبل انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدوالر اكثر من ذلك، خصوصوشدد حداد على ضرورة التوقيع مع صندوق الن
نعكس بشكل كبير على الوضع المالي، في ظل عدم وضوح لسعر الصرف الحقيقي، سوق لسعر صرف الدوالر، معتبرا ان ذلك يبها حاليا في الاسعار متعامل 

 .فمشددا على ضرورة توحيد سعر الصر 
 

 وقف التهريب مستحيل في ظل استمرار دعم القمح والمحروقات
حتى مع اتخاذ اجراءات امنية كبيرة على الحدود من قبل  ن المستحيل وقف التهريباد انه ميؤكد حدتهريب فع ضبط الحدود ووقف الاما بالنسبة الى موضو 

بالمواد المدعومة من قبل الدولة مثل المحروقات والطحين، لفرق الكبير في االسعار بين الن التهريب كما يرى حداد محصور بشكل اساسي   الجيش اللبناني،
  .د اساسية مرتفعة السعر في سورياالتهريب طالما الدولة اللبنانية تدعم مواتوقعا ان يستمر لبنان وسوريا لهذه المواد، م



 
 للقيام بإيجاد شبكة امان اجتماعية لمساعدة المواطنين

 
كة اداريا، على ترتيب الشب يعمل من خالل مساعدة الدولة حداد على اهمية ايجاد شبكة امان اجتماعي وهذا ما يسعى الى القيام به البنك الدولي الذيويشدد 

ة للضرائب، وهناك ل المحدود وتقديم المساعدات الشهرية لها بطرق مختلفة، خصوصا ان برنامج صندوق النقد يتضمن زيادلمساعدة جميع العائالت ذوي الدخ
  .عدد كبير من الشعب اللبناني ليس بمقدوره دفع الضرائب

ميسورين، ويعتبر ان دور البنك الدولي هو تقديم المساعدة من من اجل دعمها لمواطنيها غير ال م دول العالم هيالمتبعة في معظ شبكة االمان ويلفت الى ان
 .خالل تنظيم طريقة الدعم

 
 العادة النظر بقطاعات ال لزوم لوجودها

لحديد، مثال لذلك كمصلحة سكة استمرارها ويعطي ة قطاعات وادارات ال لزوم الكما يشير حداد الى ضرورة اعادة النظر بالقطاع العام، في ظل وجود عد
كري. ويتوقع حداد استمرار فرنسا بالوقوف الى جانب لبنان ومساعدته ويّذكر بانه عندما كان وزيرا لالقتصاد تم اتخاذ قرار بالغاء مكتب الحبوب والشمندر الس

 .القيام باالصالحات المطلوبة  على ضرورةمسؤولين خاللها خارجيتها والمتوقع ان يحث الوعدم تركه والدليل على ذلك هي زيارة وزير 
 

 القانون الدولي يعتبر ان سالح حزب اهلل غير شرعي
الجميع  ان يكون هناك توافق سياسي داخلي من اجل ان يكون لبنان بلدا سيدا حرا مستقال، وعلى اهمية تطبيق القانون من قبلويشدد حداد على ضرورة 

 .بيق القانون تسليم سالحه الى الدولةعلى الحزب اذا اراد تطغير قانوني وغير شرعي، اي « حزب اهلل»سالح  لبناني يعتبر انخصوصا ان القانون ال
اكم االصالحات ووقف العجز المتر  اد ان اي مساعدة عربية او دولية للبنان ال يمكن ان تحل االزمة الراهنة اذا لم تقدم الدولة اللبنانية على اجراءويؤكد حد
 .بالخزينة

ذلك بعض الدول االوروبية، ويلفت الى وحول امكانية تقديم الكويت وقطر مساعدات الى لبنان يرى حداد ان لدى بعض الدول العربية نوايا جيدة تجاه لبنان، ك
 .نان كالم السفيرة االميركية االخير لم يتضمن رفض بالدها تقديم المساعدة لبنا

تطلبات صندوق النقد لتوفير الوقت واالستفادة من المساعدات بشكل فضل من الحالية، وتتجاوب بشكل اسرع مع من لدينا حكومة اويختم حداد متمنيا لو كا
 .يرى انه رغم فشل الحكومة اقتصاديا فان صندوق النقد الدولي ال يزال يتحاور معها وهذا امر جيداكبر، و 

 
 
 
 

 


