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 دعمفع الللحكومة للسير بر  اء""غطعربيد لـ"النهار": لسنا المجلس االقتصادي "للتفاوض مع المؤسسات الدولية" قةور 

 

 سلوى بعلبكي
على  وميةة المؤسسات الحكللمواطنين، ضعف قدر  #القدرة الشرائية والمالي والنقدي، تدهور قيمة العملة الوطنية، تالشي صادي#االنهيار االقت

للبنانيين، اضافة الى مساهمتها في ازدياد مطَّرد ايجاد شبكة امان اجتماعي للبنانيين، فشل آلية الدعم الطارئة في حماية الفئات الفقيرة من ا
باإلمكان  كلفة باهظة ليس شمولها ما ال يجب دعمه من سلع، والتي أدت الىن ع السلع المدعومة، عدا طاعانقفي حجم التهريب واالحتكار و 

ووضع خريطة طريق هي أصاًل من صلب مهامه  #المجلس االقتصادي واالجتماعي تحّملها... أسباب كافية لتحركمرار في تمويلها و االست
 لدولي والمؤسسات الدولية.ا معيها ودعمها من المجتتبنّ تم تمهيدًا لقيام اقتصاد منتج، يذ المالي والنقدي والمصرفي والتعافي االقتصادي لإلنقا

  
ين صصتخمجموعة من الخبراء المع م #شارل عربيد دها رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعيقالمكثفة التي ع خالصة االجتماعات

سياسية، أفضت بعد شهرين الى وضع تصور يابية واألحزاب الممثلي الكتل النراء المعنيين، و وممثلين عن المؤسسات الدولية وعدد من الوز 
ها اجتماعية بعنوان ربتمقاولدت ورقة تحقيه، وتحويله إلى منطلق لتحقيق سياسة اجتماعية مطلوبة"، الى أن لـ"إعادة توجيه الدعم الى مس

  إلعادة توجيه الدعم: الورقة التشاركية". خلمد"
هّمنا أوال  ذه الورقة كمصير بقية الخطط التي ُوضعت في االدراج، ولكن وفق ما قال لـ"النهار": "كانن يكون مصير هستبعد عربيد اي ال

عداد ورقة اجتماعية تصلح ألن تكون مرجعا في  ولية. نحن لسنا المؤسسات والمنظمات الدادت الدولة التفاوض مع ار  حالمقاربة اجتماعية، وا 
  ن نرفع توصيات ونعّد خريطة طريق".جلس اقتصادي أية ومهمتنا كميذنفسلطة ت

  
سلُت رؤساء االحزاب )الكتل اذف المسؤوليات الحاصل بين المعنيين، ويضيف: "رايوضح عربيد أن الفكرة جاءت على خلفية الجمود وتق

  ".ع ترشيد الدعمضو مو مسار وتصور معّين في  لخبراء للمشاركة في وضعة( وتواصلت مع عدد من اابيلنيا
  

ذ يرفض بشدة القول بأن هذا التحرك كان بمثابة "الغطاء" للحكومة للسير برفع الدعم، يؤكد أن  "المجلس ال يتعاطى السياسة بل مهمتنا وا 
دون أن يكون ن م ا لكي ال يرفعوا الدعمذه الورقة التي أعددناهحد من المعنيين إنجاز ها امن وضع سياسات...لسنا غطاء ألحد، ولم يطلب

وتتخلى  #سياسة الدعمستمرار بكثر، يقول عربيد: "على العكس أحرجنا الحكومة لئال تتذرع بعدم وجود االموال الالزمة لالناك بديل". وأه
 هذه الورقة لتكون منطلقا لتحقيق سياسة اجتماعية مطلوبة".طنيها، فوضعنا عن موا

  
لتفاهم مع صندوق النقد ة اهميات التي تساهم في توجيه الدعم الى مستحقيه، وتؤكد اترحات واالجراءات والتوصيتشكل الورقة جملة من المق

الصالح والتعافي، وتنفيذ االصالحات المطلوبة بحيث تصبح استراتيجية ذ وانقاي متكامل لإلبرنامج حكومية بناء على الدولي والمنظمات الدول
 يتجزأ من البرنامج.الحماية االجتماعية جزءا ال 

  

 
  



انيين االكثر حاجة واستحقاقا، وتحسين كفاية الدعم وخفض تهدف االجراءات المقترحة في الورقة الى تصويب الدعم بحيث يستهدف اللبن
ي على نحو صرف المركز ي المامي فعلى االحتياط االلز واالحتكار، والمحافظة  ووقف كل أشكال التهريب كن،مم مستوى الهدر الى أدنى

لى حد اقصاه مليارا دوالر خالل سنة، على مليارات دوالر سنويًا ا 5،2يؤدي الى: خفض الدعم الحالي من المصرف المركزي المقدَّر بنحو 
ة ادوات ماليتماد د واعمن خالل ضبط الحدو  ف جزءًا مهمًا من الدعموقف التهريب الذي يستنز ، و الرمليون دو  160ان يوزَّع شهريًا بسقف 

   ار السلع غير جاذبة للتهريب.تجعل اسع
مقدمها رفع الدعم شهرا، في  12يعًا بتطبيق عدد من اإلجراءات الملّحة ولمدة االقتراحات ركزت على توجهين استراتيجيين. االول الشروع سر 

عمل بمساعدات نقدية امن مع تفعيل الوالتعافي وبالتز تكامل لإلنقاذ واالصالح لى الغائه ضمن برنامج معن معظم السلع وصوال ا جاً دريت
لبنزين تدريجا على توازي مع عملية رفع الدعم، كاآلتي: البنزين: يعاد تسعير اعبر بطاقة نقدية، مع االخذ في االعتبار زيادة قيمتها بال مباشرة

قى الدعم على ام. المازوت: يبائيا خالل مدة عمصرف لبنان، حتى رفعه نهاالولى بحسب سعر منصة  عر السوق وعلى مرحلتين،س ساسا
سوق مع التشديد على مراقبة الكميات المستخدمة وحصرها بحجم ال العام االول مع ابقاء المرونة في التسعير منعًا للتهريب، المازوت خالل
على  فض الدعم تدريجاألسر. الغاز: يخبطاقة النقدية المخصصة لبعد استيعابه في ال  عمسريعًا خطة إللغاء الد وضعن تالمحلية، على أ

يعابه في البطاقة النقدية. االدوية: يبقى الدعم على سعر منصة مصرف لبنان، حتى رفعه نهائيًا خالل عام بعد است مرحلتين، االولى بحسب
ًا. القمح: ليون دوالر سنويم 600( ضمن سقف محدد لإلنفاق ال يتعدى biosimilarsالمزمنة والملّحة ) راضالماساسية من ادوية ا الئحة
سنويا(. أما بقية المواد فيلغى الدعم عنها الغاء  مليون دوالر 135د الرقابة الستخدامه للخبز العربي )قيمته قمح على ما هو وتشددعم ال يبقى

  الل ثالثة أشهر.كامال خ
 يزانية مؤسسة الكهرباء الىيا الى أن تصل مًا بالشطور العلجا للتعرفة والبدء سريعرباء، فلحظت تصحيحا متدر توصيات بالنسبة الى الكهالا مأ

حالية للقطاع ومراعية الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل وكذلك الخصوصية التوازن مالي، آخذة في االعتبار قوة العدادات واالستهالك، 
غير التقني. يوضع  غذية ووقف الهدرحد ادنى من الت نتاج الكهرباء ومع تأمينء مع العمل على ترشيد اى ان يترافق هذا االجراعل عي،الصنا

 عم مؤسسة كهرباء لبنان.مليار ليرة لمساهمة الخزينة في د 750ة االولى سقٌف قيمته في السن
  

سة السنة المقبلة، وتحويل سيامليون دوالر خالل  700دوالر الى ما دون الـ بالام كما تلحظ التوصيات العمل على خفض نفقات القطاع الع
دي المباشر األسر مع اجراءات الرفع التدريجي للدعم، على أن يشمل الدعم النقم مساعدات نقدية مباشرة تماشيا ة نحو تقديالدعم الحالي

او لممارسات في هذا الحقل، واجتماعية تحاكي افضل اوفقا لمعايير اقتصادية اة تثنللبنانية، عدا المساللبنانية المقيمة فعليًا على االراضي ا
ان يجري الدفع عبر  ، على2021حزيران  30ة النقدية حيز التنفيذ في مدة اقصاها ي االستفادة. وتوضع البطاقم تبِد رغبتها فاالسر التي ل

سعر الصرف في السوق  بالليرة اللبنانية بحسبي(، ويصبح الدفع الحقا نقدال انتقالية بالدوالر بطاقات مرمزة بشكل شهري )الدفع لمرحلة
  وازية.الم
  

ر، من الغذاء وغير الغذاء، بناء على معايير منبثقة من دراسة "الحاجات االساسية" لالسة فإن قيمة المساعدة النقدية تحدَّد الورقووفق 
احدة، دوالر لالسرة الو  100لـ قاصرين بسقف ال يتعدى ارا في الشهر لألطفال الوالد 15الشهر للبالغين و دوالرا في 25وُتحتسب على اساس 

تزامن مع سعي الحكومة الى رفع الكلي للدعم، وذلك وفقا للحاجات واالمكانات، وذلك باله المساعدات تماشيًا مع الم تعديل قيمة هذعلى ان يت
 يل اضافي.مصرف لبنان لتأمين تمو  ول المانحة بالتعاون معالدة و من المؤسسات الدوليجذب التمويل للمساعدات النقدية 

  
دمج برامج  تترافق مع بدء العمل على الرفع التدريجي للدعم: العمل علىفيتعلق بتنفيذ إجراءات تكميلية سريعة اني الث االستراتيجيأما التوجه 

الفقيرة،  ي"، الذي سيستهدف االسررنامج التكافل االجتماع"ب ال،موحد يطلق عليه، مثالمساعدات النقدية المباشرة ضمن برنامج حكومي 
الدعم، الحّث على التصحيح التدريجي للحد االدنى   ات رفععمال بما يتناسب مع إجراءمي في مؤسسات االبدل النقل اليو  الشروع بتصحيح

ن البنزين، إقرار الرفع التدريجي للدعم عمع من اكسي وفانات بالتزاألجور، وضع اجراءات مرحلية لدعم وسائل النقل العمومي من تل
سات الصغيرة والمتوسطة المنتجة والتي تساهم افسة، تشجيع ومساعدة المؤسعصري وحديث للمنة، إقرار قانون تيجية الحماية االجتماعياسترا

ته في خفض االنتاج المحلي لمساهم عيلتف قتصادية، العمل علىة وتأمين فرص عمل للمواطنين اللبنانيين وتفعيل الدورة االفي خفض البطال
عادة هيكلته وتطبيق ردات باإلنتاج المحلي، اصالت واستبدال الوار زيادة الصادرااري وميزان المدفوعات عبالميزان التج ح قطاع الطاقة وا 

 جراء.القوانين المرعية اال
  

 َمن هم المشاركون في إعداد "الورقة التشاركية"؟
تصاد(، باتريك كومة ووزير االق(، ليلى داغر )مستشارة رئيس الحAUBة ة االميركيفي الجامع مرصد االزماتة )بار ناصر ياسين وخليل ج



فة بيروت(، النائبان فريد بستاني وعلي بزي )مجلس ارديني )خبير اقتصادي ومالي(، حنين السيد )البنك الدولي(، نبيل فهد، رافي دبانه )غر م
و )كتلة الخبير روي بدار الديموقراطي"(، النائب شوقي الدكاش و ة "اللقاء بصبوص )كتلالخبير محمد ن و لحسالنائب هادي ابو ا النواب(،
النائب أمين شري والخبير عبد الحليم فضل اهلل  الحجار ونديم منال وهازار كركال )كتلة "تيار المستقبل"(، رية القوية"(، النائب محمد"الجمهو 

م سوسي )كتلة حاس والخبير كريتكتل "لبنان القوي"(، النائب نقوال نل قرداحي )الخبير شربريد بستاني و ب فنائفاء للمقاومة"(، ال)كتلة "الو 
آغوب ترزيان والخبيرة سوزي سميرجيان )كتلة نواب يد الخازن، والخبير غسان شلوق )"التكتل الوطني"(، النائب لوسط المستقل"(، النائب فر "ا

مجلس االقتصادي يمه ونايلة ابي كرم وميريام صدقة )الن وسمير نعد سيف الدييدي صقر ومحمحم دينشارل عربيد وسعد الاالرمن(، 
  واالجتماعي(.

 


