
 2122-01-22اللواء 
 :للبنانيين« كشف حساب ومصارحة»الخليل قدَّم 

 0111ألفًا أفضل من اإلبقاء على الـ 01اعتماد الـ 
      

ألف ليرة  51اعتماد سعر صرف »ورأى أّن . حول ما قام به في الوزارة« مصارحة»و« كشف حساب»تصريف األعمال، يوسف الخليل، ما سّماه قّدم وزير المال في حكومة  
 .«يجيًا لتقليصهالفارق ما زال كبيرًا بين القيمة الجديدة للدوالر الجمركي وقيمته الحقيقية وعلينا أن نعمل تدر »، معتبرًا أّن «ليرة 5111أفضل من اإلبقاء على 

 .«الغاية من الّتصحيح الجمركي هي رفع إيرادات الدولة وتقليص نسب االستدانة، وتحفيز اإلنتاج المحّلي»ولفت، في مؤتمر صحافي، إلى أّن 
 «بأمّس الحاجة إليها، وبالّتالي موارد ُيحرم منها الّناس ليرة وقيمة الدوالر الحقيقي، هي موارد ُتحرم منها الدولة، اّلتي هي 5111الفارق بين الدوالر الجمركي بـ»واعتبر أّن 
 .«واستراتيجيًّا، ويجب أن يّتجه سعر صرف الليرة اللبنانية، ليتطابق مع سعر الدوالر الحقيقي. الّدول اّلتي فيها أكثر من سعر صرف، هي دول مريضة اقتصاديًّا»ورأى أّن 

اّلتي خرجت من وزارة  2122موازنة »وقال إّن . «ن الماضي، ولم تمثل أمام الهيئة العامة لمجلس النواب إاّل في أيلول الماضيالموازنة كانت جاهزة منذ شهر نيسا»وكشف أّن 
كم كانت دهشتي »: ، مضيفاً «ألخيرةالمالية كانت مقبولة بكّل المعايير، لكّن التأّخر في إقرارها وتقّلبات سعر الصرف فرض علينا إعادة تصحيحها وتعديلها حّتى الّساعة ا

 .«ويت لصالحهاوسذاجتي كبيرة من قدرة بعض مقّرري لجنة المال والموازنة على انتقاد ما وضعوه بأنفسهم في الموازنة خالل جلسة المناقشة ومن ثّم التص
عادة هيكلتها شرط ضروري لتحفيز النمو االقتصادي وتمويل االستثما»وأشار إلى أّن  ر، لكّنه غير كاف إن لم يعّزز باستعادة الثقة عبر خطة زيادة موجودات المصارف وا 

 .«تنموية تتضمن برنامجا معلنا ورزنامة شفافة
، معتبرًا أّن «ة ومالءةكّل عاقل يدري أّننا بحاجة إلى المصارف في لبنان فإفالسها يعني إفالس المودعين ويجب تشجيع عملية دمج المصارف على مبدأ األكثر كفاء»: وقال

الدولة ال تستطيع »، الفتًا إلى أّن «أن تتحّمل، مع الدولة ومصرف لبنان وكبار المودعين، أجزاء عادلة من مسؤولية ما حصل، وذلك لصالح شرائح واسعة من مجتمعنا عليها»
 .«أن ُتمّول كلما وكيفما ُطِلَب منها ذلك، واستعادة الودائع ال يجوز أن تكون من جيبها حصراً 

ولكن من دون اّتفاق أو معه، علينا أن نرّتب أوراقنا . هناك نوع من اإلجماع بأّننا بحاجة لمساعدة الّصندوق للخروج من محنتنا»: ق النقد الدولي، قالوبالنسبة إلى صندو 
 .«وأفعالنا

مرسوم إلى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لكّن خطئي أّنني أريد لضحايا المرفأ وأهاليهم العدالة وكان بإمكاني أن أنقل قنبلة توقيع ال»: وحول ملف مرفأ بيروت، قال الخليل
 .«لعبت دور الوسيط في شبكة العنكبوت الطائفية، وسبب عدم توقيعه هو نفسه سبب عدم توقيع مرسوم موظفي الخدمة المدنية

 .«أنا مقتنع بأنني سأسلم الوزارة أفضل مّما استلمتهاو « كيس مالكمة»قبل تسّلمي الوزارة كنت أزاول رياضة المالكمة لكّنني أرفض أن أتحّول إلى »: وختم
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2122-01-22ق رشلا
 

 إننا بحاجة: الخليل يقّدم جردة شاملة في مؤتمر صحافي
فالسها يعني إفالس الموِدعين   إلى المصارف في لبنان وا 

 
نسيق مع صندوق النقد الدولي جّهزنا كحكومة، رزمة أولى من اإلصالحات البنيوية من بينها السرية بالت»أعلن زير المال في حكومة تصريف األعمال يوسف الخليل أنه 

كل عاقل يدري أننا بحاجة إلى المصارف في لبنان فإفالسها يعني »واعتبر أن . «وتوحيد سعر الصرف، وعدم انجاز الموازنة شّر مطلق« كابيتال كونترول«المصرفية والـ
امس عرض فيه جردة شاملة عن الخطوات التي     وعقد الخليل مؤتمرًا صحافياً . «ويجب تشجيع عملية دمج المصارف على مبدأ األكثر كفاءة ومالءة إفالس الموِدعين،

جئت إلى : قال الخليل. ن المشاريع األساسيةاتخذتها الوزارة منذ تسّلمه مهامها، وتطّرق الى موقفه وقناعاته في كّل خطوة محماًل الطائفية التي تتحكم في البالد بعرقلة العديد م
المساعدة أن يفعل، وعلى من يستطيع  وزارة المالية ليس بحثًا عن الشهرة او المنفعة بل بقناعة راسخة ان عمق األزمة التي يمرُّ بها بلدنا واقتصادنا تحّتم على من يستطيع

لم أستطع اإلجابة على تساؤالت النواب بسبب ضيق   .ثر من سنة بقليل على تسلمي مسؤولياتي في وزارة الماليةقد مّر اآلن سنة او أك. تحّمل المسؤولية أن يتقدم دون تلكؤ
دعوني أكاشفكم بصراحة عن . اليوم وبعد إقرار الموازنة، لدينا الوقت الكافي فدعوني أقدم كشف حساب للشعب اللبناني عما حاولت ان أقوم به خالل هذه السنة. الوقت
خفاقاتي عسى أن تكون هذه المصارحة عبرة للمرحلة المقبلةنجاحات تصوروا للحظة مريضًا يحتاج إلى . يعيش بلدنا أزمة اقتصادية عميقة، ولهذه األزمة مستويات متعددة. ي وا 

دة، وفي الوقت ذاته ال يستطيع كل عالج أن يتجاهل بالتأكيد، ال تستطيع أن تعالج كل هذه األمراض دفعًة واح  .عملية قلب مفتوح، ويعاني أيضا من نزيف ومن سوء تغذية
ألف من موظفي القطاع العام والقوى العسكرية واألمنية، وكذلك أساتذة التعليم  011بداية، اعتنت هذه الحكومة بحاجات حوالي   .إنه مسار طويل وعالج متماسك  .اآلخر

هدفها األول كان لجم التدهور، ال سيما تدهور « حكومة طوارئ»لطبابة والتعليم، ولذلك سّميت عن قصد ب وقد سعت إلى تأمين حاجاتهم في ا. الرسمي والجامعة اللبنانية
الحد األدنى من اإلنتاجية في  األوضاع المعيشية وخصوصًا في القطاع العام، والثاني وربما األهم، الحفاظ على كيان دولة قادرة على النهوض باإلصالح المطلوب، وتأمين

ونجحنا في ربط دعم القطاع العام بالوجود الحضوري في الوظيفة لمنع، قدر اإلمكان، تفّتت ما تبقى من   .بسبب االنهيار وجائحة كورونا، لم يكن لدينا من خيار آخر. العمل
إسوًة بكل دول العالم، حاولنا أن نمنع بداية انهيار   .لو بشكٍل متأخرو  2122إذا بدايًة، ُدِعَم القطاع العام لئال تنهار الدولة، وبمعنى ما، هذا ما عبَّرت عنه موازنة عام   .الدولة

بوحيٍّ من خطة التعافي   .موازنة البدء باإلصالح البنيوي بالحد األدنى المقبول الذي يتطلبه بلدنا واقتصاده 2120المجتمع والقطاع العام على أن تكون موازنة عام 
لدولي، جهزنا كحكومٍة رزمًة أولى من اإلصالحات البنيوية، ومن بينها مشروع السرية المصرفية والكابيتال كونترول، وموازنة عام االقتصادي، وبالتنسيق مع صندوق النقد ا

لى جانب الموازنة، بدأنا عملية توحيد سعر صرف العملة 2122 والكابيتال كونترول  ما آلت إليه مشاريع السرية المصرفية  .ومن ضمنها التصحيح المالي والدوالر الجمركي، وا 
استراتيجيا، يجب أن يتجه سعر صرف الليرة ليتطابق مع سعر الدوالر الحقيقي، وهي ربما أبسط وسيلة للجم التهريب   .يتطلب مني مطّوالت ليس المجال اليوم للغوص فيها

بالنسبة للموازنة، إذا كان صحيحًا أن عدم إنجازها في شهر . ساب عامة الناسوالتخلص من المضاربة على حساب قيمة الليرة وبالتالي من اغتناء أقلية من المحتكرين على ح
، فعدم إنجازها أبدًا هو شرٌّ مطلق ومن األفضل إنجازها متأخرة بداًل من عدم إنجازها، كما حصل قبل سنوات، وذلك حفاظًا على الحد   .تشرين األول من السنة السابقة هو شرٌّ

ن لم تمثل أمام الهيئة . لي ولجم العجز واإلنفاق وفق أطٍر محددةاألدنى من حسن األداء الما هنا ال بّد من التوضيح للرأي العام أن الموازنة كانت جاهزة منذ شهر نيسان، وا 
كن التأخير في إقرارها وتدهور قيمة العملة التي خرجت من الوزارة كانت مقبولة بكل المقاييس المحلية والدولية، ول 2122موازنُة عام . العامة لمجلس النواب إال في شهر أيلول

كما الحظتم مثاًل بعد إضافات وزارتي المواصالت واألشغال العامة )الوطنية وتقلبات سعر الصرف، كل ذلك، فرض علينا إعادة تصحيحها باستمرار حتى الساعات االخيرة 
ألف، هي  03او  03ليرة وقيمة الدوالر الحقيقية أي  5111ق وقلت إن الفارق بين الدوالر الجمركي بـ سب   .أخيرًا، ال بد أن أنتقل إلى موضوع الدوالر الجمركي(. مشكورتين

لة، هي موارد تحرم منها الناس. موارد تحرم منها الدولة، والدولة بأمّس الحاجة إليها لكلِّ مهامها، من تطبيب الناس وتعليمهم وغيرها بالتأكيد، كما سبق وقلت . في المحصِّ
ولكن بصراحة ما زال الفارق كبيرًا بين القيمة الجديدة للدوالر الجمركي وقيمته . ل. ل 50111أحسن من اإلبقاء على الـ. ل. ل 510111ًا، بلى، إعتماد سعر صرف أيض

ل بأنه سيُخرِّب البلد، الغاية منه   .الحقيقية، وعلينا أن نعمل تدريجًا لتقليصه هي رفع إيرادات الدولة، وتخفيض عجز الموازنة، وتقليص نسب التصحيح الجمركي، هذا الذي ُيهوَّ
 .االستدانة، وتحسين الميزان التجاري، وتحفيز اإلنتاج المحلي

 لماذا إذًا كل هذا التهويل؟ 
  ولكن هل يستطيع لبنان الخروج من أزمته؟. ألفا وربما أكثر 01، ثم يريد ان يسّعر ويبيع على قاعدة .ل.ل 5111لتبرير جشع الذي ُيريد أن يستورد ويدفع رسوم على قاعدة 

على سبيل المثال ال الحصر، ترسيم الحدود البحرية قد يشكل عاماًل مساعدًا . هنالك وسائل مختلفة  كيف ُتستعاد الثقة؟  أجيب، ببساطٍة وبمسؤولية،: هذا هو السؤال المركزي
الطويل، ومع خطة تنموية ُمقِنعة تتضمن برنامج عمل معلنا، رزنامته الزمنية شفافة، وتسمح بمتابعة مراحله مع رؤية على األمدين المتوسط و  –وهذا هو األهم  –إذا ترافق
ة، باستثناء بعض المزايدات الكالمية والموسمي  …حول صندوق النقد –أواًل : ولئال يبقى هذا الكالم مجرد شعارات، أنا مجبٌر على توجيه عدد من الرسائل المباشرة. ومراقبتها

وهذا   …حول قطاع الكهرباء –ثانيًا . لصالح شرائح واسعة من مجتمعنا. هذه نقطة انطالق إيجابية ومهمة. هناك نوع من اإلجماع بأننا بحاجة لمساعدته للخروج من محنتنا
صار هذا القطاع . كسر عصا لكل أنواع الصراعات اإلقليميةحتى أنه صار في اآلونة األخيرة م  .منذ أكثر من أربعين سنة وقد حان الوقت لوضع حد لها« بلوة»القطاع هو 



من جهة، في   :م هذا السعر بدورهيتطلب مقاربة حقيٍقية تُنّفذ بطريقة شفافة وتساعد على تأمين الطاقة دون إنقطاع، بناء على سعر واقعي وتنافسي للكهرباء، على ان يساه
حول  –ثالثًا . ومن جهة أخرى، في تخفيض فواتير األسر اللبنانية، من كهرباء ومن المياه المرتبطة بها   قطاعات المنتجة،تخفيض كلفة اإلنتاج في لبنان ما يعزز من قدرات ال

ة، وذلك في صندوق أول ما يجب أن يقال أنه علينا الحفاظ على الجزء األساسي من هذه الموارد لألجيال القادم: يكثر الكالم عن مواردنا الغازية والنفطية  …الموارد في البحر
علينا الدفاع عما تبقى من الدولة ومن كيانها،   …حول الدولة  –رابعًا . من االستثمار في المشاريع المجدية  .مخصص لها، المس به ممنوٌع خالل فترة زمنية نسبيًا طويلة

 .المثل القطاع العام هو رأسمال من ليس لديه رأسمال ال يجب أن نبيع أصول الدولة، وكما يقول  .وهذا ما َحاَوْلُت القيام به طوال هذه السنة
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2122-51-22الديار 
 

 إننا بحاجة إلى المصارف و إفالسها يعني إفالس الموِدعين:في مؤتمر صحافي" وداعية "حساب  الخليل يقّدم جردة
 للخروج من االزمة هناك اجماع باننا بحاجة الى صندوق النقد

 
تصريف االعمال يوسف خليل انه بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي جهزنا كحكومة رزمة أولى من اإلصالحات البنيوية من بينها السرية اعلن وزير المالية في حكومة 

فإفالسها يعني إفالس كل عاقل يدري أننا بحاجة إلى المصارف في لبنان "واعتبر أن ". وتوحيد سعر الصرف، وعدم انجاز الموازنة شّر مطلق" كابيتال كونترول"المصرفية والـ
 ."الموِدعين، ويجب تشجيع عملية دمج المصارف على مبدأ األكثر كفاءة ومالءة

ته في كّل خطوة محماًل الطائفية التي وعقد الخليل مؤتمرًا صحافيًا امس عرض فيه جردة شاملة عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة منذ تسّلمه مهامها، وتطّرق الى موقفه وقناعا
 :وقال خليل . م في البالد بعرقلة العديد من المشاريع األساسيةتتحك

وقد سعت إلى تأمين . ألف من موظفي القطاع العام والقوى العسكرية واألمنية، وكذلك أساتذة التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية 011بداية، اعتنت هذه الحكومة بحاجات حوالي 
هدفها األول كان لجم التدهور، ال سيما تدهور األوضاع المعيشية وخصوصًا في القطاع العام، والثاني " حكومة طوارئ"ّميت عن قصد بـ حاجاتهم في الطبابة والتعليم، ولذلك س

 .وربما األهم، الحفاظ على كيان دولة قادرة على النهوض باإلصالح المطلوب، وتأمين الحد األدنى من اإلنتاجية في العمل
 
 

 .ونجحنا في ربط دعم القطاع العام بالوجود الحضوري في الوظيفة لمنع، قدر اإلمكان، تفّتت ما تبقى من الدولة. بسبب االنهيار وجانحة كورونا، لم يكن لدينا من خيار آخر
 .بشكٍل متأخر ولو 2122إذا بدايًة، ُدِعَم القطاع العام لئال تنهار الدولة، وبمعنى ما، هذا ما عبَّرت عنه موازنة عام 

موازنة البدء باإلصالح البنيوي بالحد األدنى المقبول الذي يتطلبه  2120إسوًة بكل دول العالم، حاولنا أن نمنع بداية انهيار المجتمع والقطاع العام على أن تكون موازنة عام 
 .بلدنا واقتصاده

ي، جهزنا كحكومٍة رزمًة أولى من اإلصالحات البنيوية، ومن بينها مشروع السرية المصرفية والكابيتال بوحيٍّ من خطة التعافي االقتصادي، وبالتنسيق مع صندوق النقد الدول
لى جانب الموازنة، بدأنا عملية توحيد سعر صرف العملة 2122كونترول، وموازنة عام   .ومن ضمنها التصحيح المالي والدوالر الجمركي، وا 

 .ابيتال كونترول يتطلب مني مطّوالت ليس المجال اليوم للغوص فيهاما آلت إليه مشاريع السرية المصرفية والك
، فعدم إنجازها أبدًا هو شرٌّ مطلق ومن األفضل إنجازها متأخرة بداًل من . بالنسبة للموازنة، إذا كان صحيحًا أن عدم إنجازها في شهر تشرين األول من السنة السابقة هو شرٌّ

 .ذلك حفاظًا على الحد األدنى من حسن األداء المالي ولجم العجز واإلنفاق وفق أطٍر محددةعدم إنجازها، كما حصل قبل سنوات، و 
ن لم تمثل أمام الهيئة العامة لمجلس النواب إال في شه  .ر أيلولهنا ال بّد من التوضيح للرأي العام أن الموازنة كانت جاهزة منذ شهر نيسان، وا 

كانت مقبولة بكل المقاييس المحلية والدولية، ولكن التأخير في إقرارها وتدهور قيمة العملة الوطنية وتقلبات سعر الصرف، كل ذلك، التي خرجت من الوزارة  2122موازنُة عام 
 (.كما الحظتم مثاًل بعد إضافات وزارتي المواصالت واألشغال العامة مشكورتين)فرض علينا إعادة تصحيحها باستمرار حتى الساعات االخيرة 

 ..بجهود لجنة المال البرلمانية، وصلنا الى مشروع موازنٍة حظَي على موافقة أكثرية الكتل البرلمانية لئال أقول كلها أيًا يكن،
جديدة ولكن بصراحة ما زال الفارق كبيرًا بين القيمة ال. ل. ل 50111أحسن من اإلبقاء على الـ . ل. ل 510111بالتأكيد، كما سبق وقلت أيضًا، بلى، إعتماد سعر صرف 

 .للدوالر الجمركي وقيمته الحقيقية، وعلينا أن نعمل تدريجًا لتقليصه
ل بأنه سيُخرِّب البلد، الغاية منه هي رفع إيرادات الدولة، وتخفيض عجز الموازنة، وتقليص نسب االس تدانة، وتحسين الميزان التجاري، وتحفيز التصحيح الجمركي، هذا الذي ُيهوَّ

 اإلنتاج المحلي
 يستطيع لبنان الخروج من أزمته؟ ولكن هل

 أجيب، ببساطٍة وبمسؤولية،: هذا هو السؤال المركزي
 .بلى يستطيع

 .يستطيع شرط ملء عدد من الشروط المترابطة
 .واستعادة الثقة، وهما أكُبر معضلتين نعاني منهمافال معجزة بعد اليوم، بل مساٌر طويل يتطلب منا ورشًة بنيويًة متعددة األوجه، عنوانها إعادة تحريك االقتصاد 



وآمل أن تلقى . ًا عن التهويل والغوغائيةأتفهُم بصدٍق نفوَر البعِض من ايِّ كالٍم إضافْي بهذا الشأْن، إّنما أغتنم هذه الفرصة لتوضيح بعض النقاط التي اعتبرها جوهرية بعيد
 .آذانًا صاغية

ى في القطاعات والمؤسسات المالية والمصرفية، ما شّجع نمو االقتصاد الموازي او ما يعرف بالعامية بالسوق السوداء وللحقيقة، فقدت الثقة حتنعاني اليوم من فقدان الثقة في 
 .المستشفيات والمدارس وغيرها من القطاعات

 .جودات المصارف بسبب إنعدام الثقةمليار دوالر لكنها لم تنعكس على مو  1حوالي  2122على سبيل المثال، دخل على البلد خالل صيف 
عادة هيكلِتها هو شرط ضروري لتحفيز النمو االقتصادي، وقد يمّكنها من استقطاب رؤوس األموال وتمويل االس  .تثمارإن زيادة موجودات المصارف وا 

 ...حول صندوق النقد
 .جة لمساعدته للخروج من محنتناباستثناء بعض المزايدات الكالمية والموسمية، هناك نوع من اإلجماع بأننا بحا

 .هذه نقطة انطالق إيجابية ومهمة
 بدون او مع إتفاق مع صندوق النقد،
 .علينا ان نرتب اوراَقنا وجهوَدنا وافعالنا

 .إْن ِقمنا بواجباِتنا كما يجب، ستكون خطتُنا هي مادة التفاوض مع صندوق النقد
ال، أخشى ان تُْقَتَصر مساهمتُنا على مناقشة   .افكاره وعلى انتظار اهتمامه بنا كلبنانيينوا 

 ...حول المصارف
 .بارهم وصغارهمكل عاقل يدري أننا بحاجة لنظام مصرفي في لبنان، وعلينا أن نعي أن االكتفاء بمجرد إفالس المصارف لن يعني أكثر من إفالس المودعين، ك

الدمج شرط عدم التنازل إطالقًا عن مبدئي الكفاءة والمالءة، وذلك لتوفير بنية تنافسية للقطاع تؤمن  لذلك، من واجبنا حصر اإلفالسات بأصغر عدد ممكن، وتشجيع عمليات
 .أفضل الشروط للمستثمرين والمودعين

 .ال تستطيع الدولة أن ُتمّول كلما وكيفما ُطِلَب منها ذلك، واستعادة الودائع ال يجوز أن تكون من جيبها حصراً 
 .اًل في تحديد اإلطار القانوني، وفي تحديد المؤهلين ماليًا للمشاركة بهمسؤولية الدولة تكمن أو 

، ما سيرتد حتمًا باإليجابية على المستثمرين والمصارف، ويشّكل أيضًا PPPوثانيًا في تفعيل البيئة الكفيلة للنهوض باإلقتصاد وتفعيل النمو من خالل شراكة العام والخاص 
 ..وسيلة لتعويض المودعين

 ... .طاع الكهرباءحول ق
 :اء، على ان يساهم هذا السعر بدورهصار هذا القطاع يتطلب مقاربة حقيٍقية تُنّفذ بطريقة شفافة وتساعد على تأمين الطاقة دون إنقطاع، بناء على سعر واقعي وتنافسي للكهرب

 من جهة، في تخفيض كلفة اإلنتاج في لبنان ما يعزز من قدرات القطاعات المنتجة،
 .هة أخرى، في تخفيض فواتير األسر اللبنانية، من كهرباء ومن المياه المرتبطة بها ومن ج

 ...حول الموارد في البحر
س أول ما يجب أن يقال أنه علينا الحفاظ على الجزء األساسي من هذه الموارد لألجيال القادمة، وذلك في صندوق مخصص لها، الم: يكثر الكالم عن مواردنا الغازية والنفطية
 .به ممنوٌع خالل فترة زمنية نسبيًا طويلة

ال، هي . ياتأما بالنسبة للجزء الثاني المتبقي، حذاري من تشكيل شركات وهمية لمحاصصة مستقبلية، فعلينا معرفة ماذا نريد القيام بها ووفق اي اولو  التي ستتصرف " الموارد"وا 
 .بنا بداًل من العكس، ما سيؤدي حتمًا الى إضاعتها

 ...الدولة  حول –
 .ال يجب أن نبيع أصول الدولة، وكما يقول المثل القطاع العام هو رأسمال من ليس لديه رأسمال

 ".ِوْرَتة"من ليس لديه " ِوْرَتة"إنه 
 .هو ملك عام يعود الى الشعب اللبناني وعلينا أال نفرط به

 .رسالتي االخيرة هي لشعبي –اخيرا 
 .طائفي، شعٍب يحمي ما تبقى من الدولة، لكي تستعيد أنفاَسها بداية، قبل ان تستعيد دورها كاماًل في حماية شعبهابصراحة، صرنا بحاجة إلى شعٍب ال 

 .ال يسعني أن أنهي كشف الحساب هذا من دون التطرق إلى ما سّمي بمرسوم اعتمادات تحقيق المرفأ
 .نقل القنبلة الموقوتة الى رئيس مجلس الوزراء والى رئيس الجمهورية، فتوقيُعهما مطلوٌب أيضاً  كان من السهل علّي توقيع مشروع المرسوم، واّدعاء بطولة زائفة، ثم

ما عّطل وما زال يعّطل توقيع : نيدعوني أقول أيضًا أن هذا المرسوم ال يعني فقط اعتمادات التحقيق حول انفجار المرفأ، بل سّلًة من االعتمادات القضائية المتنوعة صدقو 
 .ما يعّطل توقيعه هي الطائفية. يس يوسف الخليلالمرسوم ل



 .قبل الوزارة كنت امارس رياضة المالكمة تقريبًا كل صباح وانا شغوف للعودة إليها
 .نعم رياضة المالكمة، التي تَُنظِّمها قوانين واخالقيات بعكس السائد في حياتنا السياسية

 ".وال أخالقيات، بدون قوانين "كيس مالكمة"ولكني لن اتحول انا إلى 
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 "... عّلمني أهلي معنى المصلحة العامة

 الخروج من األزمة يتطلب استعادة الثقة: الخليل
 

منذ خطوات التي اتخذتها الوزارة عقد وزير المالية في حكومة تصريف األعمال يوسف الخليل، مؤتمرًا صحافيًا، في مكتبه في الوزارة وسط بيروت، عرض فيه جردة شاملة عن ال
 .تسّلمه مهامها، وتطّرق الى موقفه وقناعاته في كّل خطوة، محماًل الطائفية التي تتحكم في البالد بعرقلة العديد من المشاريع األساسية

 
والدي أحمد كان مسؤواًل عن . ةاسمي يوسف الخليل، ولدت في صور، مدينة عّلمتني كيف تُبنى روابط اجتماعية تكون متماسكة ومتضامن: "استهل وزير المالية كالمه بالقول

ة المصلحة العامة في المرافق اإلرشاد الصحي في وزارة الصحِة العامة، والدتي بشرى كانت ممرضة وعاملة اجتماعية قبل رواج هذه المهنة، عّلمني أهلي معنى وأهمية خدم
 ."لكبير، عّلماني الصدق والتهذيب دائمًا مهما كانت نتائجه عليكوالمؤسسات، عّلماني عدم التزلف، علماني احترام محاورك أيًا كان، الصغير قبل ا

إنماِء القدرات في "أّسست في صور جمعية . أعمل منذ عقود في التعليم الجامعي وفي مصرف لبنان الذي دخلته أيام الحاكم ميشيل الخوري، ثم المرحوم إدمون نعيم: "وأضاف
وأدخلت الجمعية تقنيات الزراعة العضوية والزراعة . المهمشين الذين ال يستطيعون الوصول إلى التسليف المصرفيوهي تخصصت في القروض الصغيرة لصالح " الريف

" البقاء"داروه بأنفسهم بواسطة تعاونية المتخّصصة التي أّمنت مداخيل إضافية للمزارعين كما واكبت صيادي السمك لتأمين العيش الكريم لهم وألسرهم، وبنت لهم مجّمعًا سكنيًا أ
وانطالقًا من قناعتي بأنَّ السكن الالئق هو حٌق أساسٌي للجميع، ساهمت أيضًا في متابعة مشروع قروض اإلسكان في مصرف لبنان وقد . السكنية التي َأنشأوها هم لهذه الغاية

 ."استفاد منه اآلالف من الشباب واألسر
 

و المنفعة بل بقناعة راسخة أن عمق األزمة التي يمرُّ بها بلدنا واقتصادنا تحّتم على من يستطيع المساعدة أن يفعل، وعلى جئت إلى وزارة المالية ليس بحثًا عن الشهرة أ: "وتابع
تساؤالت النواب قد مّرت اآلن سنة أو أكثر من سنة بقليل على تسلمي مسؤولياتي في وزارة المالية، لم أستطع اإلجابة على . من يستطيع تحّمل المسؤولية أن يتقدم دون تلكؤ

دعوني أكاشفكم . هذه السنةبسبب ضيق الوقت، اليوم وبعد إقرار الموازنة، لدينا الوقت الكافي، فدعوني أقدم كشف حساب للشعب اللبناني عما حاولت أن أقوم به خالل 
خفاقاتي عسى أن تكون هذه المصارحة عبرة للمرحلة القادمة  ."بصراحة عن نجاحاتي وا 

 
. تصوروا للحظة مريضًا يحتاج إلى عملية قلب مفتوح، ويعاني أيضا من نزيف ومن سوء تغذية. يعيش بلدنا أزمة اقتصادية عميقة، ولهذه األزمة مستويات متعددة: "وقال الخليل

 ."ار طويل وعالج متماسكإنه مس. بالتأكيد، ال تستطيع أن تعالج كل هذه األمراض دفعًة واحدة، وفي الوقت ذاته ال يستطيع كل عالج أن يتجاهل اآلخر
 

وقد سعت . ألف من موظفي القطاع العام والقوى العسكرية واألمنية، وكذلك أساتذة التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية 011بداية، اعتنت هذه الحكومة بحاجات قرابة : "أضاف
هدفها األول كان لجم التدهور، ال سيما تدهور األوضاع المعيشية وخصوصًا في القطاع " حكومة طوارئ"إلى تأمين حاجاتهم في الطبابة والتعليم، ولذلك سّميت عن قصد بـ

بسبب االنهيار وجانحة كورونا، لم . العام، والثاني وربما األهم، الحفاظ على كيان دولة قادرة على النهوض باإلصالح المطلوب، وتأمين الحد األدنى من اإلنتاجية في العمل
إذا بدايًة، ُدِعَم القطاع العام لئال . ونجحنا في ربط دعم القطاع العام بالوجود الحضوري في الوظيفة لمنع، قدر اإلمكان، تفّتت ما تبقى من الدولة. ريكن لدينا من خيار آخ

 ."ولو بشكٍل متأخر 2122تنهار الدولة، وبمعنى ما، هذا ما عبَّرت عنه موازنة عام 
 

موازنة البدء باإلصالح البنيوي بالحد األدنى المقبول الذي  2120أن نمنع بداية انهيار المجتمع والقطاع العام على أن تكون موازنة عام  إسوًة بكل دول العالم، حاولنا: "وتابع
لبنيوية، ومن بينها مشروع السرية بوحيٍّ من خطة التعافي االقتصادي، وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، جهزنا كحكومٍة رزمًة أولى من اإلصالحات ا. يتطلبه بلدنا واقتصاده

لى جانب الموازنة، بدأنا عملية توحيد سعر صرف العملة 2122المصرفية والكابيتال كونترول، وموازنة عام  ، مشيرا الى أن "ومن ضمنها التصحيح المالي والدوالر الجمركي، وا 
 ."ّوالت ليس المجال اليوم للغوص فيهاما آلت إليه مشاريع السرية المصرفية والكابيتال كونترول يتطلب مني مط"
 

بالنسبة لهذا األخير، أكتفي بالقول إن الدوَل التي فيها أكثر من سعر صرف . دعوني فقط أعّلق القليل على موضوع الموازنة والدوالر الجمركي وتوحيد سعر صرف الليرة: "وقال
ة ليتطابق مع سعر الدوالر الحقيقي، وهي ربما أبسط وسيلة للجم التهريب والتخلص من المضاربة على استراتيجيا، يجب أن يتجه سعر صرف اللير . هي دول مريضة اقتصاديا

 ."حساب قيمة الليرة وبالتالي من اغتناء أقلية من المحتكرين على حساب عامة الناس



 
، فعدم إنجازها أبدًا هو شرٌّ مطلقبالنسبة للموازنة، إذا كان صحيحًا أن عدم إنجازها في شهر تشرين األول من السنة السا: "أضاف ومن األفضل إنجازها متأخرة . بقة هو شرٌّ

هنا ال بّد من التوضيح للرأي العام . بداًل من عدم إنجازها، كما حصل قبل سنوات، وذلك حفاظًا على الحد األدنى من حسن األداء المالي ولجم العجز واإلنفاق وفق أطٍر محددة
ن لم تمثل أمام الهيئة العامة لمجلس النواب إال في شهر أيلولأن الموازنة كانت جاهزة م  ."نذ شهر نيسان، وا 

ر الصرف، التي خرجت من الوزارة كانت مقبولة بكل المقاييس المحلية والدولية، ولكن التأخير في إقرارها وتدهور قيمة العملة الوطنية وتقلبات سع 2122وأعلن أن موازنُة عام 
أيًا يكن، بجهود : "وقال(. كما الحظتم مثاًل بعد إضافات وزارتي المواصالت واألشغال العامة مشكورتين)عادة تصحيحها باستمرار حتى الساعات األخيرة كل ذلك، فرض علينا إ

 ."لجنة المال البرلمانية، وصلنا الى مشروع موازنٍة حظَي على موافقة أكثرية الكتل البرلمانية لئال أقول كلها
 

البرلمانيين في لجِنة المال قادرون على االنتفاض في الهيئة العامة على ما اقترحوه هم في " المقررين"كبيرة عندما اكتشفت أن ( وربما سذاجتي)نت دهشتي كم كا: "وتابع
الء ال يلجأون إلى الشعبوية الرخيصة، وقد عّبروا لي الحمد هلل أن في كل كتلة نيابية دون استثناء، هناك نواب عق! اجتماعاِت اللجنة، وأن يعودوا باألخير ويصوتوا مع الموازنة

 ."بوسائل مختلفة عن امتنانهم للجهد الذي بذل
ألف، هي موارد  03أو  03ليرة وقيمة الدوالر الحقيقية أي  5111سبق وقلت أن الفارق بين الدوالر الجمركي ب. أخيرًا، ال بد أن أنتقل إلى موضوع الدوالر الجمركي: "وأردف
لة، هي موارد تحرم منها الناس. نها الدولة، والدولة بأمّس الحاجة إليها لكلِّ مهامها، من تطبيب الناس وتعليمهم وغيرهاتحرم م بالتأكيد، كما سبق وقلت أيضًا، بلى، . في المحصِّ

بين القيمة الجديدة للدوالر الجمركي وقيمته الحقيقية، وعلينا  ولكن بصراحة ما زال الفارق كبيراً . ل. ل 50111أحسن من اإلبقاء على الـ . ل. ل 510111اعتماد سعر صرف 
 ."أن نعمل تدريجًا لتقليصه

 
ل بأنه سيُخرِّب البلد، الغاية منه هي رفع إيرادات الدولة، وتخفيض عجز الموازنة، وتقليص نسب االس"واكد أن  تدانة، وتحسين الميزان التصحيح الجمركي، هذا الذي ُيهوَّ

 01، ثم يريد أن يسّعر ويبيع على قاعدة .ل.ل 5111لماذا إذًا كل هذا التهويل؟ لتبرير جشع الذي ُيريد أن يستورد ويدفع الرسوم على قاعدة . يز اإلنتاج المحليالتجاري، وتحف
التي كانت " الفلتانة"واجبي وضع حد لهذه الفضيحة  إثراء غير مشروع، وكان من –ال أجد كلمة أخرى  –هذا اسمه . هذا ال يجوز، هذا ال ُيبّرر، هذا حرام. ألف وربما أكثر

  ."مع اإلصالح، وهو مستمٌر منذ أيام إميل بيطار والياس سابا" الكباش"كأَنُه نفس . كأن الدوالب عاد إلى الوراء بعد نصف قرن، بداًل من أن نتقدم. تدفع فاتورتها الدولة والناس
 
 
 
 

 


