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مقّلد: إنهيار النقد أكبر عامل 
في ارتفاع نسبة الفقر

متتلك  ال  دول  مع  الفقر  خط  مستوى  عىل  وضعه  فيها  يقارن  مرحلة  اىل  يوما  يصل  ان  لبناين  اي  بال  يف  يخطر  مل  رمبا 
رسيعة  اجراءات  وتتطلب  دراماتييك  بشكل  تتسع  الفقر  ورقعة  وقعت  املصيبة  لكن  لبنان.  بها  يحظى  التي  املقومات 

النتائج وعملية ومضمونة 

الخبري االقتصادي الدكتور حسن مقلد.

الخرباء  اطلقها  التي  التحذيرات  كثرية هي 
االقتصاديون الذين نبهوا مرارا اىل خطورة 
السياسات املعتمدة اقتصاديا وماليا ونقديا 
يف لبنان. من ابرز هؤالء الخبري االقتصادي 
رؤية  ميتلك  الذي  مقلد  حسن  الدكتور 
هناك  ليس  لكن  االزمة،  ملعالجة  متكاملة 

من ينصت ويأخذ املبادرة. 
هو  ملا  تصورا  فقدم  التقته  العام"  "االمن 
من  االمور  عليه  تكون  ان  يجب  وملا  قائم 

معالجات جذرية.

ارتفاع  اىل  ادت  التي  االسباب  هي  ما   ■
نسبة الفقر يف لبنان بشكل غري مسبوق؟

لقياس  تعتمد  محددة  معايري  هناك   □
البلدان،  من  بلد  اي  يف  الفقر  معدل 
والتعليم  والسكن  الصحية  التغطية  منها 
اذا  العمل.  وحق  االجتامعية  والضامنات 
هذه  وفق  لبنان  يف  الوضع  بقياس  قمنا 
املعايري، يتبني لنا وجود فجوات كبرية جدا. 
اما السبب الذي جعل خط الفقر يتغري يف 
لبنان بهذا الشكل الدراماتييك، فانه مرتبط 
اللرية.  رصف  سعر  بتغري  اسايس  بشكل 
عندما كان الحد االدىن لالجور يقيم بحواىل 
االدىن  الحد  فجأة  انهار  امرييك  دوالر   400
يعترب  فهذا  دوالرا،   30 يتجاوز  ال  ليصبح 
ان االزمة  كارثيا عىل كل املستويات. علام 
االف  عرشات  فقدان  مع  ترافقت  التي 
املؤسسات  بدأت  وقبلها  وظائفهم  الناس 
تدفع نصف او ربع راتب. كل ذلك كان له 
انعكاس كبري جدا عىل خط الفقر. العامل 
والذي  لالسعار  الجنوين  االرتفاع  هو  الثاين 
تجاوز مبستوياته يف كثري من االوقات نسب 
شهدنا  بحيث  اللرية،  رصف  سعر  انهيار 

اداة  وانهيار  التسعري  مرجعية  انهيار 
االستخدام واالجر.

ما  الناس  ان  االستهجان  اىل  يدعو  ما   ■
زالت صامدة نسبيا اىل ماذا ترد ذلك؟

وتكيفها  تقبلها  وامكان  الناس  صمود   □
من  عوامل.  بجملة  مرتبط  االزمة  مع 
عن  نتحدث  عندما  االساسية،  العوامل 
جدا  صغري  لبنان  يف  فعيل  اقتصاد  حجم 
ايلول املايض نحو  اليه حتى اول  ويدخل 
مليارا  ان  ذلك  يعني  دوالر،  مليارات   8
اللبنانية  االرس  عىل  يوزع  كان  اذا  واحدا 
العالقات  نتيجة  االشكال  من  بشكل 
االرسية والصداقات، فهذا رقم كبري ويؤثر. 
النقطة االساسية الثانية انه نتيجة اقرتاب 
السياسية  والجهات  االنتخابات  موعد 
ووجود  غذائية  سلة  توزع  التي  املختلفة 
لها  فان  ومتنوعة،  متعددة  جمعيات 
باالضافة  الناس،  صمود  عىل  انعكاسات 
اىل ان فئة اساسية كانت نوعا ما مقتدرة 
واستطاعت  الوسطى  الطبقة  من  وتعترب 
هو  كام  املنازل.  يف  باملال  تحتفظ  ان 
معلوم هناك حجم اموال كبري يف املنازل، 
كل ذلك استطاع تأمني قاعدة لالنتقال من 

هذا  فان  املوضوع.  هذا  يف  كاملة  فوىض 
االمر يعترب اساسيا ايضا. العامل الثالث انه 
عندما تحصل ازمات كهذه يف بلدان العامل 
توضع قيود عىل السحوبات املرصفية سواء 
داخليا او خارجيا، لكن تبقى هناك سقوف 
كان  التي  الناس  وحتى  موجودة،  معينة 
التأثري  تستطيع  معينة  احتياطات  لديها 
تحولوا  هؤالء  كل  الفقر،  باحتساب  ايجابا 
التي  االموال  قدر حجم  فعليني.  فقراء  اىل 
تدخل اىل البلد حتى 1 ايلول 2021 بني 7 
اىل 8 مليارات دوالر وهذا رقم كبري. هذا 
الرقم ال يوزع بطريقة عادلة وال بتناسبية، 
دورا  تلعب  التي  العوامل  احد  فهو  لذا 
وتخفف من اثار الفقر بطريقة من الطرق 
االنهيار  ان  اال  العائيل،  االرتباط  بحكم 
خط  جعل  والذي  حصل  الذي  الكبري 
اسبابه  املستويات  هذه  اىل  يتوسع  الفقر 

االساسية ما سبق وذكرناه.

االقتصادية  السياسات  لعبت  هل   ■
واملالية والنقدية دورا دراماتيكيا يف تفاقم 

الفقر؟
االقتصادية  السياسات  ان  يف  شك  ال   □
يف  اساسيا  دورا  لعبت  والنقدية  واملالية 
تفاقم الفقر، كام لعبت دورا اساسيا يف كل 
الذي  والنقدي  واملايل  االقتصادي  الهيكل 
واىل  الطائف  اتفاق  بعد  لبنان  يف  اعتمد 
القطاعات  ان  البنيوية  االسباب  اليوم. من 
مفلسة  قطاعات  اىل  تحولت  االنتاجية 
ترشيعات،  عىل  اعتمدت  خطة  بسبب 
لبنان  يف  صناعة  وال  زراعة  ال  ان  واعتربت 
وخدمات  سياحة  بلد  فقط  لبنان  امنا 
الخيارات  هذه  فقط.  ومالية  عقارية 

اىل  تؤدي  النها  الناس  عىل  انعكست 
اما  منهم.  قليلة  لفئة  وازدهار  بحبوحة 
فرص  اىل  تحتاج  التي  الواسعة  الفئات 
عمل ووظائف وتعتمد عىل عمل له عالقة 
املجدية  والخدمات  والزراعة  بالصناعة 
املرتبطة بسوق البلد فكانت االكرث ترضرا. 
التي  االهلية  الحرب  قبل  لبنان  خيارات 
االعتبار  يف  تأخذ  مل  الحرب  بعد  تكرست 
لبنان  يف  حصلت  التي  املتغريات  حجم 
تضييق  اىل  تهدف  كانت  وهي  واملنطقة، 
الرقعة االنتاجية  وفرص العمل، واعتمدت 
الودائع  منو  ان  والدليل  فقط،  الريع  عىل 
واالنتاج  بالسوق  مرتبطا  يكن  مل  املرصفية 
الخارج.  من  تأيت  بتحويالت  بل  الداخليني 
كل السياسات االقتصادية واملالية والنقدية 
الهيكل  لهذا  الرضورية  املقدمات  انتجت 
مطالبة  كانت  لذا  زمن،  منذ  منه  املشكو 
جدية بتغيري هيكيل يسمح باقامة اقتصاد 
نفسه  النموذج  اصحاب  حتى  طبيعي. 
كانوا  بل  ال  عنه،  الدفاع  يستطيعون  ال 
معينة  خطط  وضع  وجوب  عن  يتحدثون 
يف  معينة  جذرية  تغيريات  اىل  والذهاب 
الخيارات  يف  تغيري  دون  من  الهيكل.  هذا 
االزمة  الدارة  مجال  هناك  ليس  املعتمدة، 
بطريقة  منها  الخروج  وال  افضل  بشكل 

ارسع.

واثره  الوطني  النقد  انهيار  عن  ماذا   ■
املبارش لجهة ارتفاع نسبة الفقر يف لبنان؟

باضافة  مبارش  عامل  اكرب  النقد  انهيار   □
الفقر،  منسوب  اىل  كاملة  برشية  كتل 
والعادي  املدقع  الفقر  خطوط  وتغيري 
يعني  العملة  انهيار  ألن  مبارش،  بشكل 

هذا  ارادت  السياسية  الطبقة  هذه  ان 
االمر وليست منزعجة منه. 

يجب  التي  الرسيعة  الخطوات  هي  ما   ■
لالنهيار  حد  لوضع  الحكومة  بها  تقوم  ان 

الحاصل؟
من  بالكثري  القيام  الحكومة  امكان  يف   □
اي  لكن  انجازها،  عىل  القادرة  االجراءات 
اجراء من هذه االجراءات املطلوبة يتطلب 
القوى  كل  واملفاهيم.  العقلية  يف  تغيريا 
السياسية االساسية عىل اختالفها مل تقرأ يف 
رأت  بل  الخيارات،  تغيري  رضورة  االنهيار 
استفادة لالستمرار بالخيارات نفسها. ومن 
النقد  صندوق  اال  لنا  خيار  ال  ان  يقولون 
او  مسترت  بشكل  يقولون  فانهم  الدويل، 
ظاهر اننا نريد االستمرار يف الخيارات التي 
هذا   .1992 العام  يف  عمقناها  او  بدأنها 
اكرب دليل عىل ان ال احد يريد التغيري عدم 
معينة  وطنية  خيارات  يف  بالتفكري  البدء 
لها عالقة بتغيري يف العقلية واملقاربة التي 
كانت قامئة. ما ميكن القيام به بشكل رسيع 
هو ان الدولة تستطيع اليوم، طاملا رصفوا 
15 مليار دوالر يف سنة ونصف سنة بينام 
نصارع  للحصول عىل 3 مليارات دوالر من 
 14 لدينا  زال  وما  الدويل،  النقد  صندوق 
مليار  نصف  او  مليار  رصف  دوالر،  مليار 
ما  او  االن  املوجود  االحتياطي  من  دوالر 
منح  او  كديون  عليه  الحصول  يستطيعون 
من الخارج  يف القطاع الصحي واالعالن عن 
تغطية صحية حقيقية ألي مواطن يتعرض 
البدء  لحني  سنتني  وملدة  صحي  لطارئ 
يخفف  االجراء  هذا  االزمة.  من  بالخروج 
من  عامل  وهو  الناس،  معاناة  من  جدا 
عوامل التحسني يف احتساب خطوط الفقر 
ان  مثال  االجراءات  من  استثنائية.  بطريقة 
مسؤولية  من  العام  هذا  التعليم  يكون 
باعتامد  الدولة  تسمح  وان  الدولة، 
باتفاقات  الدواء  صعيد  عىل  الجينرييك 
استرياد  كلفة  هناك  الن  معينة،  دول  مع 
دواء تقدر مبليار و400 مليون دوالر، فاذا 
قررت الدولة سلوك هذا الخيار فان فاتورة 

الدواء ستنخفض بشكل كبري. يتحدثون 

تغيير خط الفقر 
في لبنان مرتبط بتغيير 

سعر الصرف

وحشية،  اقل  بطريقة  مرحلة  اىل  مرحلة 
معينة  اشكاال  اليوم  نرى  السبب  لهذا 
من  ايجابية  تعترب  الواقع،  مع  للتأقلم 
اجل استمرار الناس يف حياتهم، لكنها غري 
صحية او طبيعية يف بلد حصل فيه انهيار 
التحويالت  عامل  لكن  الطريقة.  بهذه 
الناس يف  اسايس يف صمود  االرسية عامل 
من  التقدميات  وكذلك  االزمة،  مواجهة 
الناس سواء لفعل الخري او ملصلحة حزبية 
الدولة  وآليات  انتخابية،  او  سياسية  او 
والتي  عالتها  رغم  موجودة  تزال  ال  التي 
املريضة  الزبائنية  من  النوع  هذا  تشكل 
والخاطئة، امنا يف حاالت مامثلة ميكن ان 
املؤسف  وظيفة.  لها  يكون  وان  تستخدم 
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 15 رصفوا  وهم  متويلية  بطاقة  عن 
و13  املافيات  منها  استفادت  دوالر  مليار 
رشكة والناس مل تستفد بيشء، يكفي مبلغ 
سواء  مبارش  وبدعم  دوالر  مليون   500
وكيفية  االساسية  السلع  او  الرواتب  عىل 
املحروقات  موضوع  يف  وبيعها.  رشائها 
الكربى  النقل يف بريوت  ميكن حل مشكلة 
باقل من 100 مليون دوالر ونستغني عن 
للمحروقات.  دعم  دوالر  مليارات   3 دفع 
اذا كان هناك  الكثري من االجراءات  هناك 
خيارات جدية، ولكن ال ارى ان هناك من 
يفكر يف خيارات بديلة او مبارشة او ادارة 
مع  التعاطي  بل  مختلفة،  بطريقة  االزمة 
االزمة عىل انها فرصة لتأبيد سيطرة القوى 

املوجودة واالستفادة منها يف االنتخابات.

النقد  صندوق  مع  االتفاق  يكفي  هل   ■
الدويل لبدء مسار التعايف؟

واضح  مرشوع  لدينا  يكن  مل  اذا   □
النقد  صندوق  وصفة  فان  للتعاطي، 
مع  التجارب  وكل  واضحة،  الدويل 
يستشهد  َمن  ناجحة.  تكن  مل  الصندوق 
الصندوق  مع  ومرص  اليونان  تجربتي  بأن 
انه  التذكري  من  بد  ال  مفيدتني،  كانتا 
وضع  الصندوق  مع  اليونان  تجربة  رافق 
مليارات   210 بالتحديد  واملانيا  اورويا 
تجربة  الصندوق.  برنامج  جانب  اىل  يورو 
واالمارات  السعودية  وضعت  ايضا  مرص 
العربية املتحدة 33 مليار دوالر اىل جانب 
صندوق النقد، ال ميكن التغايض عن هذه 
املرات  بعرشات  اكرث  تشكل  التي  االرقام 
ما قدمه برنامج الصندوق ومل تنته االمور 
الربازيل  بينام  اليه.  تنتهي  ان  يجب  كام 
قرارات  اتخذت  عندما  واالرجنتني  وتركيا 
من  تحولت  النقد،  لصندوق  مناقضة 
اقتصادات  ذات  دول  اىل  كارثية  دول 
عليها  فرض  التي  الربازيل  وتحديدا  كبرية 
لهذه  النقيض  نفذت  رشطا   16 الصندوق 
مقعد  احتلت  سنوات   3 وخالل  الرشوط، 
العامل.  يف  اقتصاد  اكرب  كسادس  بريطانيا 
من دون برنامج واضح ومعرفة ماذا نريد، 

عىل  النقد  صندوق  مفاوضة  نستطيع  ال 
طريقته.

الواقع االقتصادي  ■ ما السبيل الستنهاض 
النقدي  الواقع  عىل  ينعكس  مبا  املنهار 

ويخفف االعباء عن املواطنني؟
يف  هو  االقتصادي  الواقع  استنهاض   □
التي  الخيارات  لكل  نقيضة  خيارات  اتخاذ 
الخيارات  وهذه  املايض،  يف  قامئة  كانت 
نستورد  عندما  االنتاج.  االسايس  عنوانها 
عام 2018 حواىل 20 مليار دوالر، يعني ان 
لدينا سوقا اذا استطعنا ان ننتج بأية كمية 
اىل  والتوجه  حقيقية،  عمل  فرص  نخلق 

خيارات لها عالقة باالنتاج سواء يف الزراعة 
الفعلية  املنتجة  الخدمات  او  والصناعة 
منها  خدمتها،  تستطيع  تحتية  بنى  يتطلب 
ومصايف  واالنرتنت  والنقل  الكهرباء  توفري 
الذهنية  تغيري  املطلوب  وغريها.  النفط 
املاضية  الثالثني  السنوات  يف  سادت  التي 
يقوم فقط عىل  لبنان  ان  تعترب  التي كانت 
السياحة والخدمات املالية والعقارية. حجر 
الزاوية يف كل ذلك، ان يقبل الجميع انه مل 
يعد ممكنا العيش بطريقة ان البلد مزرعة 
تشغيل  قانون.  اي  دون  من  ومستباح 
الخزينة  عىل  يوفر  واحدة  نفط  مصفاة 
محروقات،  استرياد  دوالر  مليارات   3
وندخل  للمحروقات  مصدرا  بلدا  ونصبح 
جراء  ارباحا  دوالر  مليار  نحو  الخزينة  اىل 
محتاجا  لبنان  يعود  وال  النفطية  الصادرات 
الكثري  4,7 مليارات دوالر سنويا. هناك  اىل 
من الخيارات التي تتطلب تغيريا يف العقلية 
بأن  واالقتناع  السياسية،  القرارات  ويف 
العريب  املدى  عىل  مفتوحة  حدوده  لبنان 
وال  الخليج  اىل  وصوال  والعراق  سوريا  عرب 

يستطيع ان يبقى مقفال عىل نفسه.

التحويالت من الخارج عامل اسايس يف صمود الناس.

السياسات االقتصادية 
واملالية انتجت هذا الهيكل 

املشكو منه


