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بتحول استراتيجي عنوانه إسقاط الطائرة اإلسرائيلية
املقايضات األميركية تصطدم
ّ
كتب احملرّر السياسي
تواجـه لبنـان اليـوم اسـتحقاقات كبيـرة جـداً ،ومتعـ ّددة
اجلوانـب .لبنـان الذي ما لبـث دخول نادي الـدول النفطية حتى
تظهرت هسـتيريا اسـرائيلية غير مسـبوقة جتلّت بتهديدات
ّ
بتدميـر لبنـان .ولـوال حادثـة إسـقاط الطائـرة الصهيونيـة
املعاديـة بصـاروخ سـوري ،والتـي أعـادت العقلنة والهـدوء الى
اخلطاب االسـرائيلي ،لكانت موجة الهسـتيريا التي استمرّت
حتول من لغة
أسـبوعني ،ازدادت قـوة .لك ّن اخلطاب االسـرائيلي ّ
التهديد والوعيـد الى التهويل مبوضوع الغاز ،و"حق ّ" اسـرائيل
بالبلـوك اللبنانـي التاسـع ،والـذي ترجم بالرحلات املكوكية
ملسـاعد وزيـر اخلارجيـة األميركي ديفيد سـاترفيلد الـذي أقام
بين بيـروت وتـل أبيب حلوالـى العشـرة أيام.
االسـتحقاق الثاني الذي يعيشـه لبنان اليـوم ،والذي انعكس
على كل ما يخص الدولة ،هو اسـتحقاق االنتخابات النيابية،
وتتغير وفق
حيث يبدو أ ّن اخلارطة السياسـية في لبنان تتق ّدم
ّ
ّ
تكشـف حجـم القـوى الداخليـة واخلارجية
ايقاعـه ،وسـط
ورمبـا االقليميـة التي لم تكـن تريد لهذا االسـتحقاق أن يبصر
النـور ،دون أن يكـون لهـا خيـار تأجيـل االنتخابـات أو تعديـل
القانون.
االسـتحقاق الثالـث ،واملرتبـط باالسـتحقاقني السـابق
ذكرهما ،هو اسـتحقاق موازنة العام  ،2018واسـتطرادا ً الوضع
املالـي والوضـع االقتصـادي الضاغـط ،ال سـيما أ ّن لبنـان يجد
نفسـه فـي ظلّ مؤمتـرات دوليـة وضعت فجـأة علـى الطاولة،
اخملصصـة للدعـم االقتصـادي كمؤمتـر سـيدر  ،1أو تلك
منهـا ّ

اخملصصـة لدعـم مؤسسـاته وخاصـة العسـكرية منهـا،
كمؤمتـر رومـا .2
بني استحقاقات سوريا و"صفقة القرن"..
يضيع أوراق القوة
لبنان ّ
تبين كيـف تربـط هـذه االسـتحقاقات
هـذه اللوحـة التـي ّ
بايقاعهـا كلّ الوضـع السياسـي ،ومصيـر البلـد ،تبـرز دقّـة
املرحلـة التي يبدو أن ّها مسـتمرّة حتى نهاية فتـرة االنتخابات
حتـوالت
النيابيـة ،لكـون هـذه االسـتحقاقات تترافـق مـع
ّ
اقليميـة كبـرى حتصـل فـي سـوريا ،سـواء عبـر احلسـم الذي
يطلّ برأسـه أكثـر وأكثر في الداخل السـوري ،مـن إدلب وصوال ً
التغيـرات الباديـة على
الـى غوطـة دمشـق ،كمـا تظهـر فـي
ّ
السياسـة السـعودية جتـاه لبنـان وجتـاه املنطقـة ،خاصـة أ ّن
احتجـاز الرئيس سـعد احلريري في  4تشـرين الثانـي من العام
حتـول كبرى في السياسـة السـعودية
املاضـي شـكّل نقطة ّ
جتـاه لبنان كبلد ،وجتـاه حلفاء اململكة الطبيعيين في البالد،
قبـل أن تعـود اليـوم هـذه السياسـة للعـب ورقـة تتـراوح بني
"احتـواء" حلفائهـا ،أو "تأديبهـم" ،وصوال ً الى "اختـراع" حلفاء
جـدد للخربطة عليهـم في االنتخابات النيابية ،مسـتخدمة
أسـلوب "العصا واجلـزرة".
كلّ ذلـك يحصـل حتـت مظلـة أ ّن العـام  2018هـو عـام
االسـتحقاقات الكبـرى فـي سـوريا ،وهـو ،حتـى أيـار ،عـام

التتمة ص 2

أزمة اقتصاد أم نظام؟
ال يوجد عاقل يستسـهل إيجاد حل سريع أو مباشر للمعضلة
اإلقتصادية اللبنانية ،واسـتطرادا ً املعضلتين املالية والنقدية!
ولكـن ال يوجـد عاقـل ايضـا ً يعتبـر أن حل هـذه املعضلـة بات
مسـتحيال ًأو ضـرب من ضـروب اخليال.
بين هـذا وذاك ،تنقلب أدوار وتختلط مواقـف ،وتصبح العالجات
أو املسـكنات بنظـر البعـض هي سـبب العلـة ومكمـن الداء،
ويتحـول ضحايـا السياسـات املدمـرة الـى جالديـن ومسـببي
الكـوارث ،بنظـر املسـتفيدين ،وبعض الضحايا أنفسـهم.
علة اإلقتصاد اللبناني هي نفسها علة النظام اللبناني !!
كيـف يطلـب الـى أهـل النظـام تغييـره وتغييـر أنفسـهم ؟
والنتيجـة انـه بعد حوالـي  ٢٩عاما ً على اتفـاق الطائف وحتوله
دسـتورا ً للبلاد ،لم تنشـأ الهيئـة الوطنيـة إللغـاء الطائفية
السياسـية ،ولم تترجم التقسـيمات اإلدارية ،ولم يولد القانون
اإلنتخابـي املنشـود ،رغـم التقـدم اجلزئي املسـجل اخيـرا ً بعد
متديد سـنوات للمجلـس النيابـي احلالي.
فـي اإلقتصاد نفس املشـكلة ،كيف يطلب ألصحـاب املصالح
املرتكـزة علـى اإلحتـكار واحملاصصة إلغـاء احتكاراتهـم وتوزيع
محاصصاتهم ؟
كيـف يطلـب فعلا ًإجـراء مناقصـات طبيعيـة وشـفافة في
وقـت تذهـب هـذه املناقصـات الـى أركان فـي السـلطة أو الى
شـركائهم فـي اقـل تقدير ؟

موسـم انتخابي _ وليس موعـد انتخابات دوري _ هـو اآلن اي أن
ال صـوت يعلـو فـوق صـوت االنتخابـات ،وضـرورة ربحهـا ،مع ما
شـح مالـي خارجي غير
يعنيـه مـن إنفاق وتوزيع منافع ،وسـط
ّ
مسـبوق ما يجعل الداخـل املصـدر األول للتمويل.
كيـف يسـتوي هـذا األمر مـع قـرار باإلصلاح ،وترشـيد اإلنفاق
وضبـط الهدر ووضـع األولويـات ؟!
تأجيل مسـيرة اإلصلاح وربطها بنتائج اإلنتخابـات امر مكلف
ومحبـط ويزيـد اخلسـائر ويرفـع كلفـة التصحيـح اذا بقـي
متوفـراً .قـرار املقايضة على غـض النظر بني بعـض املناقصات
و"الطـراوة " فـي بعـض املواقـف السياسـية وعـدم اإلعتراض
يسـهله ،بـل يرفـع الكلفـة
علـى ذلـك ،ال يسـاهم باحلـل وال
ّ
ويوسـع دائرة الفاسـدين واملسـتفيدين ،حتى ولو أن البعض لم
ّ
يتورّط مباشـرة.
قـرار تبريـر استنسـاخ منـوذج سـابق فـي املقاربـة اإلقتصاديـة
بحجـة أن اآلخريـن فعلـوا ذلـك "وهـذا حقنـا" ،يعنـي تقليص
دائـرة اإلصالحيين ومشـاركة الفاسـدين واالسـوأ التقـارب مع
خياراتهم.
ال يحتـاج اإلنقـاذ الـى معجـزة أو عبقريـة ،بـل قـرار وإرادة وإدارة
تنطلق مـن اسـتحالة اسـتمرار اسـتباحة القانون والدسـتور
والبديهيـات ،وكذلـك اسـتمرار اإلحتـكارات واحملاصصـة.
حسنمقلد

ّ
متوفر في جميع

شغلها بلحظة و بكل سهولة
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مـا اصطلـح علـى تسـميته "صفقـة القـرن" ،التـي تشـكّل
املسـاومة العظمـى علـى القـدس ،والتي لـم تبدأ مـع اعتراف
ترامـب بالقدس عاصمة السـرائيل ،بـل كان ذلك وقـت اإلعالن
عنهـا ،والتـي جتلّت بوضـوح أكثـر ،بتناغم سـعودي كامل مع
هـذا الطـرح ،وليـس أقلّـه إعلان رئيـس الـوزراء األردنـي قطـع
السـعودية مسـاعداتها عـن اململكـة الهاشـمية نتيجـة
يتبي اليـوم ،لألسـف ،أ ّن
موقفهـا مـن موضـوع القدس .كمـا ّ
دوال ً عربيـة أخـرى مؤث ّـرة لـم تأخـذ املواقف املنتظـرة منها ،بل
متاشـت مـع الصفقـة ،رمبـا السـتحقاقات انتخابيـة ،أو أخرى
متعلّقـة مبكافحـة اإلرهـاب.
أمـام هـذه اللوحـة احملليـة واالقليميـة والدوليـة ،املليئـة
باملتغيـرات واالسـتحقاقات والتحديـات اجلسـام ،وجـد لبنان
نفسـه أمـام مفترق طـرق ،حيث ميلك للمـرة األولى هـذا الكم
مكونـا ً يلعـب دورا ً كبيـرا ً علـى
يضـم
مـن أوراق القـوة ،كونـه
ّ
ّ
املسـتوى اإلقليمـي ،وقادر علـى إقامة ميـزان ردع فـي الداخل،
مكوناته
ولكونـه لديه حـ ّد أدنى من التفاهم السياسـي بين
ّ
مبـا يؤكّـد أن ال عـودة لالختالفـات العميقـة وللحـرب األهلية،
كمـا ميلـك عنصـري قـوة كبيريـن يسـمحان لـه مبواجهـة
كافـة أزماتـه االقتصاديـة واملاليـة ونقلـه الى مسـتوى جديد
يتجليـان باكتشـاف الغاز
مـن اإلصلاح الهيكلـي الضـروري،
ّ
والنفـط فـي بحره وبرّه ،كمـا بعملية إعادة إعمار سـوريا ،التي
ميكـن للبنـان أن يلعـب دورا ً كبيـرا ً فيها.
أمـام هـذه االسـتحقاقات التي تواجهـه ،نـرى اليـوم أ ّن لبنان،
بـدل االسـتفادة مـن أوراقـه واملراكمـة عليهـا لالنطلاق الـى
يضيـع هـذه األوراق ،ليقبع حتـت وطأة
غـد مشـرق ،نـراه اليـوم ّ
الضغوطـات املقبلة ،حيث بـدل أن تكون االنتخابـات النيابية
اليـوم محطة أساسـية للبلاد لتوحيـد اجلهود ووضـع برامج
جديـدة وضـخ دم جديـد فـي احليـاة السياسـية اللبنانيـة،
يضيـع التحالفات رمبا،
ّ
يضيع األساسـياتّ ،
تتحـول الى عامل ّ
جـه تفكير اجلميع نحو البحث عن أكبر املكاسـب الذاتية،
يو ّ
حتـى لـو كانـت علـى حسـاب التحالفـات ،أو علـى حسـاب
البلاد ،وهو ما يشـمل السياسـة واالقتصاد واألمـن .لذلك نرى
ثمـة قضايا عـ ّدة تطرح ،لها عالقة مبشـاريع مفترض
اليـوم أ ّن ّ
أن تكـون تطويريـة إصالحية ،بينما الغايات األساسـية منها،
هـي رمبا تأمين أمـوال للحملات االنتخابية..
األميركيون ي ّتهمون دون أدلّة ..حتت طائلة العقوبات
بالعـودة الـى االسـتحقاق األول ،مـن الواضـح أ ّن زيارة مسـاعد
وزيـر اخلارجيـة األميركية ديفيد سـاترفيلد لم تأت دون سـياق،
بل شـهدت قبلها زيارة مسـاعد وزير اخلزانة األميركي مارشال
تبي
بيلنغسـلي ،الذي طرح مجموعة مـن املطالب األميركية ّ
في سـياق شـرحه لهـا أ ّن أسـبابها ال بعـد محليـا ً أو إقليميا ً
لهـا ،بـل لهـا عالقـة بالداخـل األميركـي والصـراع القائم بني
بغـض النظر إن
الدميقراطيين واجلمهوريين ،مطالبـا ً بنتائـج،
ّ
كانـت هـذه النتائـج أتـت فـي سـياق عمـل محـ ّدد أم لتأمين
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يغير املعادالت اإلقليمية ..ويربك األميركيني
إسقاط الطائرة ّ
لكـ ّن هـذا االيقـاع الـذي قـام فـي سـياق وصـول سـاترفيلد
الـى املنطقـة ،علـى ايقاع قـوة اسـرائيل الهائلـة وتهديداتها
تغير بشـكل جذري عشـية الزيارة ،بفعل إسقاط
املسـتمرّةّ ،
طائـرة "اف  "16االسـرائيلية فـي سـوريا ،وهـو فعـل ال يقـف
فقـط حـول قـرار عسـكري بضـرب طائـرة معادية ،بـل يتعلّق
بشـكل أساسـي مبا كانت أعلنتـه املقاومة مـن كونها حلظة
حتـول اسـتراتيجي فـي الصـراع فـي املنطقـة ،وفـي تغييـر
قواعـد االشـتباك .وفي هذا السـياق ،تشـي بعـض املعلومات
العسـكرية اآلتيـة مـن طـرف محايـد معنـي بالصـراع فـي
يتخطـى الواحدة ،ورمبا
املنطقة ،أ ّن عدد الطائرات الذي سـقط
ّ
فخـا ً اسـتدرجت لـه املقاتلات الصهيونية ،ما
كان مـا حـدث ّ
محضـرا ً وليـس وليـد صدفـة.
يعنـي أ ّن املوضـوع كان
ّ
التحول فـرض إعادة حسـابات ،وإعادة متوضع ،وهـو ما أدّى
هـذا
ّ
بوزيـر اخلارجية األميركي ريكس تيليرسـون الى اتباع أسـلوب
"العصـا واجلزرة" ،عبر تصريحه الشـهير فـي األردن الذي اعتبر
فيـه أن ّـه "يجـب االعتراف بـأن حـزب اهلل هو جزء مـن العملية
السياسـية في لبنان".
اليوم ،كان الرهان قائما ً على قبول لبنان بالوسـاطة وباالقتراح
ّ
خـط هـوف ،والتراجـع عـن حقّ ـه
األميركيين بالعـودة الـى
السـيادي فـي بحـره .الواضـح حتـى اآلن ،أ ّن السـقف الـذي
وضعـه أمين عـام حـزب اهلل ورئيسـي اجلمهوريـة ومجلـس

االنتخابات النيابية تدفع مبوازنة ال تشبه الوعود اإلصالحية
بالنسـبة الى االسـتحقاق النيابـي ،رمبا تكـون االنتخابات هي
السـبب الرئيـس خلف تقـدمي مشـروع موازنة ال تشـبه كافة
الوعـود التـي كانـت قائمـة فـي العـام  .2017ورمبـا هـي التـي
دفعـت جميـع القـوى السياسـية للتسـاهل فـي موضـوع
يضم أي
التوسـع باإلنفـاق .وإن كان مشـروع املوازنـة القائـم ال
ّ
ّ
التوسـع من جهـة ،وحجم
بنـود إصالحيـة ،لكـ ّن حجم هـذا
ّ
االسـتعانة بعمليـات جتميليـة كإخـراج الكهربـاء مـن بنـود
املوازنـة وإحلاقهـا بعجـز اخلزينـة ،هو أمـر ال ينطلي علـى أحد،
وخطـوة مؤسـفة تعيدنا للـوراء.
همهم كلّه
اليـوم ،يبدو من تصريحات املسـؤولني املعنيين أ ّن ّ
مصبـوب علـى اجملتمع الدولي واسـتحقاق باريس ( 4سـيدر ،)1
وورقـة البنـك الدولـي .املؤسـف أ ّن حاجـة اإلصلاح هي حاجة
محليـة ،كمـا حاجـة ضبـط اإلنفـاق ،ووقـف الهـدر مصلحة
لبنانيـة بالدرجة األولى .لتتبـارى هذه األحـزاب واملكونات على
هـذه املواضيـع فـي االسـتحقاق االنتخابـي ،بـدال ً مـن إطلاق
الوعـود ،وتقـدمي الهدايـا اجملانيـة .جـلّ مـا سـبق يعكـس أن ال
رؤيـا وال التـزام حقيقـي بهذه املعاييـر ،وهو منتظر أن يشـكّل
ورقة لالسـتخدام فـي الصـراع االنتخابي املقبـل ،بحيث نرى،
كمـا يحصـل اليـوم ،أ ّن ثمـة ملفـات تناقـش فـي مجلسـي
الـوزراء والبرملـان ،أعيد سـحبها اليوم لتشـكّل مـادة للنقاش
العقيـم ،كملفـات الكهرباء والنفايـات وغيرها مـن القضايا،
مبـا فيهـا املوضـوع املالي واالقتصـادي الذي نـرى اليـوم أن ّه في
طـور التحـول الى مـادة انتخابية ،مـع كلّ آثاره السـلبية على
الوضـع االقتصـادي للبالد.
احلريري يطلب خفض النفقات بـ ..%20ال معايير وال رؤيا
بالعـودة الـى موضوع املوازنـة واحل ّد من النفقات ،أرسـل رئيس
احلكومـة سـعد احلريري رسـالة الى الوزارات يطلـب منها احل ّد
مـن اإلنفاق بنسـبة  ،%20فيما علت أصوات فـي األيام القليلة
املاضيـة اعتبرت أ ّن خفـض موازنات الـوزارات لتخفيف العجز
فـي املوازنـة ،صعـب التحقـق ،اذ ان الرواتـب واالجور فـي وزارات
عـدة تبلغ نحـو  85في املئـة ما يعني اسـتحالة بلوغ اخلفض
ان حصـل حـدود الـ  20في املئـة ،واخلفض يعني أيضا ً الغاء كل
املوازنـات اخملصصة للمشـاريع والبنى التحتية وغيرها.
فـي هـذا السـياق ،يتبـادر سـؤال الـى األذهـان :ما هـي املعايير
ثمـة
التـي وضـع الرقـم  %20علـى أساسـها؟ ال
ّ
شـك أ ّن ّ
تخفيضـات مهمـة ميكـن للـوزارات القيـام بهـا ،وهـي تتعلّق
بـكل إنفـاق غيـر مجـ ٍد موجـود ،وتقع فـي صلبه بنـود تتعلّق

الغاز وإعمار سوريا :ركيزتا االنطالق نحو آفاق أفضل
أمـام هـذا الوضـع الـذي يشـهده لبنـان ،املتمثّـل بصعوبـات
اقتصاديـة وماليـة ،وضغوطـات قائمـة علـى البلادّ ،إل أن ّـه ال
شـك أ ّن
شـك أ ّن اجتـاه املنطقـة يسـير نحـو آفـاق أفضـل .وال
ّ
ّ
الركيزتين املوجودتني لدينا ،أي موضـوع النفط والغاز ،وقضية
إعـادة إعمـار سـوريا ،يجـب وضعهمـا علـى بسـاط البحـث
بشـكل ج ّدي ليسـتطيع البلد االسـتفادة منهمـا ،وللبحث
حتـول اقتصادنـا وفـق شـرط جديـد قوامـه أ ّن لبنـان
بكيفيـة ّ
أضحـى دولـة نفطية.
مـاذا يعني كلّ ذلك ،في موضوع االسـتثمارات التي سـتدخل
لبنـان لتطويـر البنيـة التحتيـة التي سـتخدم قضيـة الغاز؟
كيـف سـيؤث ّر كلّ ذلـك علـى سـوق العمـل فـي البلاد في ما
خـص الشـركات الوافـدة والوظائـف اجلديـدة التي تخـدم هذا
القطـاع؟ خاصة أ ّن االسـتثمارت املقبلة على البلاد مع بداية
العمـل باسـتخراج الغاز مق ّدرة مبليـارات الـدوالرات 8 ،مليارات
حتديدا ً !
ّأما موضوع إعمار سـوريا ،فهو يشـكّل قضية لم تعد حتتمل
التأجيـل ،بـل بات لزاما ً علـى احلكومة ،رمبا بعـد االنتخابات ،أن
حتسـم خياراتها ،ليس مبا يتعلّق بتسـهيل انتقال الشـركات
واألفـراد الـى سـوريا ،بل بالبحث كدولة مبا ميكن املسـاهمة به
في سـوريا ،ومبا ميكن االسـتفادة منـه جرّاء املشـاركة في هذه
الورشة.
قضيتـان ال حتتملان التأخيـر بعـد اليـوم ،بانتظـار انتهـاء
الالعبين السياسـيني من معمعـة االنتخابات التـي يتوقّع أن
تعيـد اجلميـع الـى أحجامهـم الطبيعيـة !
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مكاسـب يحتاجونهـا .وحين تكلـم بيلينغسـلي عـن عـدم
اقتنـاع األميركيين بعـدم اسـتخدام حـزب اهلل للمصـارف
اللبنانيـة ،وعن دور حزب اهلل في غسـل األموال وجتـارة اخملدرات،
لـم يقـ ّدم أي وقائـع أو أدلّة على اتهاماته ،بل اعتبـر أن ّه من غير
املعقـول أ ّن قـوة بحجـم حـزب اهلل واحتياجاتـه الضخمة من
التمويـل ال تسـتخدم املصارف.
هـذه املطالـب التـي ق ّدمهـا ،وإن كان البعض اعتبـر فيها نوعا ً
مـن املقايضـة بين قانـون العقوبات املنتظـر صـدوره بني احلني
والتوسـع بتطبيـق القانـون احلالي ،ورمبـا هي مقايضة
واآلخـر،
ّ
ايجابيـة للبنـان ،ولكنهـا وضعـت ضغوطـا ً علـى االقتصـاد
اللبنانـي ،قـادرة على توليـد أزمـات داخلية.
لكـ ّن هـذه الزيـارة ،والتـي طلـب خاللها أيضـا ً إقفـال املصرف
التجـاري السـوري اللبنانـي ،والتـي جـاء توقيتهـا قبـل
االنتخابـات النيابيـة ،التـي اعتبـر األميركيـون وحلفائهـم
االقليميين أن ّـه مـن غيـر املقبـول أن يخـرج حـزب اهلل منهـا
محصنـة تكـون األكبر فـي مجلس النـواب من
كقـوة نيابيـة
ّ
خلال حتالفاتهـا ،أتت في نفس سـياق زيـارة سـاترفيلد ،الذي
رغـم أن ّـه وضع علـى الطاولة موضـوع النفط والغـاز كمدخل
أساسـي ،كانـت القضايا التي ناقشـها تتعلّق بسلاح حزب
اهلل وبالعقوبـات املاليـة أيضاً .وقد دخل مسـاعد وزير اخلارجية
مبوضـوع العقوبـات املاليـة وتفاصيلهـا رمبا أكثر من مسـاعد
وزيـر اخلزانة.

يصعـب هـذه األزمة ،ويث ّبـت حق ّ لبنـان ،ويضع معادلة
النـواب
ّ
جديـدة قوامهـا" :إمـا أن يكـون لدى اجلميـع نفط وغـاز ،وإما ال
يكـون لـدى أحـد" .وهي معادلـة متثّل اسـرائيل املتضـرّر األكبر
منهـا ،كونها ارتبطـت باتفاقيات ومعاهـدات لتصريف غازها.

بالتجهيـزات واملفروشـات ،والعمـل علـى الفاتـورة .هـي بنـود
التوسـع فيهـا ،بدليل أ ّن عـدد املتعاملني علـى الفاتورة،
يكبـر
ّ
وعـدد مـن أدخلـوا بعقـود جانبيـة الـى اإلدارات والـوزارات زاد
بشـكل كبيـر بين العامين  2017و ،2018كمـا أصـدر مجلس
الـوزراء قـرارات باجلملـة إلدخـال آالف نـاس الـى اإلدارات ،سـواء
سـماهم مياومين أم متعاقديـن !
لذلـك ،حتـى لـو كان املطلـوب خفـض موازنـة الـوزارات الـى
 ،%20فسـيبقى حجـم الرواتـب أعلـى مـن املعـ ّدل املطلـوب،
فمـن غيـر املنطـق أ ّن احلكومة نفسـها تتفاجأ بأ ّن سلسـلة
الرتـب والرواتـب وصلت الـى حجم أكبر من املتوقـع ،علما ً أن ّها
احلكومـة نفسـها التي أجـرت الدراسـات التي أقـرّت مبوجبها
السلسلة !
أمـا فـي مـا خـص أبـواب الهـدر الناجمـة عـن عـدم اجلبايـة،
ولنأخذ هنا موضوع اجلمـارك مثالً ،الذي كان يفترض باجلمارك
أن يجبـي أكثـر مـن  2400مليـار ليـرة ،بحيـث أن ّـه لـو تق ّدمنـا
اليـوم  150أو  200مليـار ليـرةّ ،إل أن ّه لو اسـتطعنا جباية 1000
غطينـا الــ  %20املطلوبة !
مليـار لكنّا ّ

