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 لوقف تفلت األسعارالحّل األمثل يكمن في إستعادة الثبات النقدي إبصارها النور  وقد تقف دونأربعة عيوب تطال البطاقة التموينية 

 
 جاسم عجاقة

رقم هو تكملة لمسلسل ا للعائلة الواحدة هي مبلغ كاٍف لسّد الحاجات بحّدها األّدنى؟ إن طرح الدوالرًا  731من أين جاء رقم البطاقة المطروح على اإلعالم؟ ومن قال إن 
ألساسية لألسر الفقيرة، وبالتالي هي للكالم عن مشروع رفع الحد األدنى دوالرا أميركيا ُتمّثل الحّد األدنى لتغطية الحاجات ا 731فهل الـ . لحكومية في طرحها المشاريعلعشوائية ا

 .بطات التي إعتدنا على سماعها من هذه الحكومة الُمستقيلةنهيار؟ أم هو تخّبط من سلسلة التخلألجور والدخول في معضلة سلسلة رتب ورواتب جديدة تؤسس إلنهيار فوق اإل
األدوية، ولن يطال فيول كهرباء لبنان وال المازوت، وال التلفون، فرفع الدعم لن يطال . إصدار البطاقة التموينية فيه من التضليل ما فيه في الواقع الحديث عن رفع الدعم مقابل

مليون ليرة  01ة للعائلة إلى حدود الـ ألن رفع الدعم عن كل شيء سيؤّدي حتًما إلى رفع الكلفة الشهري. ليرة لبنانية 7011على سعر الـ  لقروض بالدوالر التي سيبقى سدادهاوال ا
 !أميركيا شهرًيا للعائلة الواحدةدوالرا  731راء األكمة ما وراءها، أي إن هناك قطبة مخفية خلف طرح الـ لبنانية شهرًيا، وبالتالي فإن و 

 –مودعين أي من أموال ال –ن أين سيتم تمويليها؟ إذا كان من اإلحتياطي اإللزامي فم. مليار دوالر سنوًيا 7.0الُمشكلة األولى التي ستواجه البطاقة هي ُمشكلة التمويل التي تبلغ 
ا كان التمويل سيتّم من قرض البنك الدولي، فهذا األمر ُممكن لعّدة أشهر فقط أّما إذ. في االنتخابات النيابية فهذا أمر يرفضه العديد من النواب وسيؤّدي إلى رّدة فعل سلبية

 .إقرار البطاقة سيبقى حبًرا على ورق ، وبما أن القرض لم ُيصبح نافًذا فبالتالي(مليون دوالر أميركي 042هو  قرض البنك الدولي)
ة ، سيؤّدي إلى ضرب العدال(على سعر السوق السوداء)مليون ليرة شهرًيا  7.11دوالرا أميركيا أو  731الُمشكلة الثانية التي يجب أن ال يستهان بها تكمن في أن رقم الـ 

حة إلى البطالة جراء مليون ليرة وبالتالي هناك دعوة واض 7.11صلحة بأن تتوقف عن العمل وقبض مليون ليرة، عندها م 7.11فكل عائلة لها مّدخول أقّل من . االجتماعية
 .ض المساعدة من خالل البطاقة التموينيةمليون ليرة وال تتلقى المساعدة عندها مصلحة بالتوّقف عن العمل وقب 0أي إن عائلة بمدخول . روسةسياسة غير مد

ماد قاعدة بيانات وزارة الشؤون فالخيار لن يكون على معايير إجتماعية حتى لو تّم إعت. وزيع البطاقة عليهاألف عائلة التي سيتّم ت 101لـ الُمشكلة الثالثة هي في خيار ا
د معايير أخرى غير إجتماعية وغير وبالتالي سيكون هناك توّجه إلعتما. ألف ليرة لكل عائلة 411اعدة بقيمة االجتماعية التي أظهرت خلاًل فاضًحا حين قام الجيش بتوزيع المس

 .عائلة بل على المحسوبياتمبنية بالضرورة على الواقع المالي لل
من عرضها قبل إقرار البطاقة إذا كانت الغاية األساسية للبطاقة هل سيتّم عرض الئحة المستفيدين على البوابة اإللكترونية للحكومة؟ وما المانع : طرح سؤال جوهريوهنا يُ 

حرم منها أن يكون مقتنعًا بأن من صرفت له هو أحق ق لجميع اللبنانيين وعلى كل من سيالعامة دون االستنسابية والمصالح الضيقة؟ أوليست المساعدات المقدمة ح المصلحة
 .ساد وخلق ضغينة ومعاداة جديدة بين المواطنينمنه وأن الغاية منها اإلصالح ال الفساد واإلف

األمر سابًقا؟ وهل الجيش قادر على توزيع  ، فما هي اآللية المتبعة في التوزيع؟ هل هي عبر الجيش كما كان(في حال توافرت)ل ي آلية توزيع هذه األمواالُمشكلة الرابعة تكمن ف
ًيا أو تلك التي تعيش في مناطق بعيدة خالل البطاقات المصرفية؟ وماذا عن العائالت التي ال تملك حساًبا مصرف ألف عائلة كل شهر؟ أم أنها ستكون من 101األموال على 

 نسبة األكبر من هذه الفئة؟نائية وهي من المفترض أن تكون ال
الخروقات والمخالفات، ففي تصريح لنائب رئيس المجلس النيابي  بطاقة في ظل غياب حكومة أصيلة هو أمر غير واقعي وقد يكون خارجًا عن الدستور اللبناني الذي شبعطرح ال

تي ُترفع من حكومة تصريف األعمال إلى المجلس النيابي هي جاء موقفه الفتًا من الناحية القانونيةبقوله إن كل مشاريع القوانين الMTVزلي خالل مقابلة على شاشة الـ إيلي الفر 
عية من جهة أخرى؛ فالسلطة التنفيذية ُتحاول رمي كرة النار ن نشتّم رائحة صراع سياسي بين السلطة التنفيذية من جهة والسلطة التشريمن هنا نستطيع أ)!!!(. « غير دستورية»
ة المشروع في ظّل غياب أي يابي الذي يعلم ُمسبًقا أنها ستخلق إنقسامات بين النواب من جهة، ومن جهة أخرى أيًضا عدم واقعيفي ملعب المجلس الن –ة التموينية أي البطاق –

 .حّل سياسي
إقفال : دة على رأسهاسبب األزمة ومعالجته، أي غياب الثبات النقدي الذي أوصلت إليه عوامل عديم يجب أن تنبع من خالل البحث عن الُمقاربة المنطقية لُمشكلة الدع

فجار مرفأ روبوندز، سقوط خّطة الحكومة وفشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إن، وقف دفع سندات اليو 0172المصارف لمّدة أسبوعين في تشرين األول من العام 
ستعادة الثقة، وغيرها من األمور الخاصة باألمور  ، وبالطبع غياب حكومة أصيلة(ُمجديغير ال)بيروت، جائحة كورونا والقرارات الُمتتالية باإلقفال  قادرة على فرض حلول وا 

 .الطائفية اللبنانية
دي في ظّل غياب لكن كيف ُيمكن أن يكون هناك ثبات نق. ّكل العمود الفقري لثبات األسعارليه فإن العنصر األساس الذي يجب العمل عليه هو الثبات النقدي الذي ُيشوع

يل حكومة أصيلة، فإن هناك إلزامية للقيام بعدد من وبالتالي، وبإنتظار تشك. ة إلى تسهيل تهريب الدوالرات إلى الخارج، وزيادة المضاربة على الليرةحكومة أصيلة، إضاف
 :نهاالخطوات الضرورية، م

 ي الحد األدنى؛وقف التهريب بكل أنواعه وهو ما يحتاج إلى قرار سياسي من الظاهر أن السلطة عاجزة عن أخذه ف –أواًل 
روقات، تلفون، كهرباء، مح)ن في حال إستفاد من دعم مباشر أو غير مباشر من مصرف لبنان بإعادة الدوالرات إلى لبنا( تاجر، صناعي، أو مزارع)إلزام كّل ُمصّدر  –ثانًيا 

 ؛...(إنترنت
 يرة اللبنانية سواء من مهّربين، أو من تّجار الشيكات، أو حتى من عاّمة الشعب؛مكافحة السوق السوداء التي يتّم عليها أبشع أنواع الجرائم بحّق الل –ثالثًا 



ناني من أراضيها أقّله لكي يتّم زراعتها بمنتوجات يحتاجها السوق اللب% 7يص ار واضح وصريح من قبل حكومة تصريف األعمال بإلزام كل البلديات على تخصأخذ قر  –رابًعا 
 صانع غذائية بالدرجة األولى وتحويلية بالدرجة الثانية؛أو تربية المواشي أو إنشاء م

 من خالل نفس اآللية؛...( رباء، إتصاالتكه)ل الشراكة مع القطاع الخاص وتلزيم تطوير العديد من مرافق الدّولة إعادة إعمار مرفأ بيروت من خال –خامًسا 
 حتكار عبر إلغاء القيود على الراغبين في اإلستيراد؛من اإل( بدون إستثناء)تحرير اإلستيراد في كل القطاعات  –سادًسا 
الهم، خصوصًا مع ما بدأ يشاع في األسواق أن بعض هذه الذين ائتمنوهم على جنى أعمارهم ووثقوا بحرفيتهم وأهليتهم للتصرف بأمو مطالبة البنوك بمصارحة المودعين  –سابعًا 

لجنة الرقابة على فهل ستقوم . ت تدفع رواتب بعض المحظيين لديها بالدوالر األميركي، والسعي لرفع رواتب من أبقتهمت عددًا ال بأس به من موظفيها بدأالبنوك بعد أن صرف
 .صرف القيام بها في ظل حبسه الحسابات الجارية للناسالمصارف باالطالع على هذه التجاوزات التي ال يحق للم
ندوق النقد المذكورة أعاله تبقى األهم خصوًصا في ظل غياب حكومة قادرة على القيام بإصالحات والتفاوض مع ص بالطبع الئحة اإلجراءات قد تطول، لكن هذه اإلجراءات

 .الدولي
 

 
 
 
 
 

 


