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دّوامة املوت االقتصادي
يعاين لبنان من انهيار مايل عىل مدى السنوات الثالث االخرية، عندما تحولت عقود 
من سوء االدارة والفساد اىل ازمة مرصفية وديون وعمالت متزامنة. انكمش االقتصاد 
اللبناين 60% بسبب تردي االوضاع االقتصادية، وامتناع املصارف عن اعطاء املودعني 

اموالهم بالدوالر وباللرية اال "بالقطارة"، وفق تعاميم مرصف لبنان.
عىل وقع ازدياد االزمة سوءا، سجل مؤرش اسعار االستهالك يف لبنان لشهر آب 2022، 
ارقام اعلنتها  ارتفاعا بنسبة 7.55 يف املئة مقارنة بشهر متوز 2022، وذلك بناء عىل 
ادارة االحصاء املركزي، التي بينت ارتفاع املؤرش بنسبة 161.89 يف املئة، مقارنة بني 
آب 2021 وآب 2022. كام بلغ تضخم اسعار االستهالك خالل االشهر الثامنية االوىل 

من السنة الحالية، نسبة 61.34 يف املئة.
كذلك اظهرت االرقام ارتفاع مؤرش االسعار يف كل املحافظات، وسجلت ارتفاعا يف شهر 
آب يف محافظة بريوت بنسبة 7.52 يف املئة، ويف محافظة جبل لبنان 7.54 يف املئة، ويف 
محافظة الشامل بنسبة 7.10 يف املئة، ويف محافظة البقاع 7.34 يف املئة، ويف محافظة 

الجنوب 8.16 يف املئة. اما يف محافظة النبطية، فبلغ االرتفاع نسبة 8.57 يف املئة.
عوامل كثرية ساهمت يف دفع االسعار نحو االرتفاع:

امام  رصفها  سعر  استقرار  وعدم  املحلية  العملة  لقيمة  مستمر  انخفاض   -
الدوالر االمرييك.

- االرتفاع املتواصل السعار املشتقات النفطية التي اثرت عىل كل القطاعات الحيوية 
من حيث التكاليف، بعد ان رفع مرصف لبنان الدعم عنها، وقد المست اسعار البنزين 

700 الف لرية.
- ضعف الرقابة عىل عملية التسعري وضبط االسعار، وترك الحبل عىل غاربه الصحاب 

السوبرماركت واملستوردين لكل السلع االستهالكية واملعيشية.
املنطق  من  البعد  كل  بعيد  اقتصادي  وضع  اىل  نخضع  اننا  اقتصاديون  خرباء  يؤكد 
سعر  انهيار  اصاب  فقد  االكرب.  الخطر  يكمن  وهنا  واالخالقية،  القانونية  والضوابط 
اللرية قدرة اللبنانيني الرشائية يف مقتل، وبات معظم املواطنني يف ظل ارتفاع االسعار، 

عاجزين حتى عن رشاء املواد الغذائية االساسية.
يحصل يف  ملا  انعكاسات  ايضا  لها  مرتفعة  تضخم  ارقام  من  نشهده  ما  ان  واعتربوا   
النظام  تدخل  التي  الجاهزة  الوصفات  هذه  عاملية،  تضخم  مشكلة  من  الخارج 
الحال  بطبيعة  والتي  الشاملة،  الفوىض  من  جديدة  مرحلة  يف  العاملي  االقتصادي 
ستتأثر بها كل الدول. فموجة التضخم العاملية تجتاح كربى الدول التي تسعى جاهدة 
وتشري  الفائدة.  اسعار  رفع  عىل  تعتمد  مرصفية  سياسات  عرب  التضخم  جامح  لكبح 
مزيج  تطبيق  حالة  يف  السيطرة  عن  سيخرج  التضخم  ان  اىل  االقتصادية  النظريات 
محدد من السياسات النقدية واملالية لفرتة مطولة، فكيف ببلد مثل لبنان تغيب فيه 

كل املحاوالت والحلول الجدية.
يشري خرباء اقتصاد اجانب اىل "ان دوامة املوت االقتصادي للبنان لن تتوقف حتى لو 
استعان البلد بربنامج صندوق النقد الدويل، وان الطريقة الوحيدة النقاذ العملة هي يف 
انشاء مجلس عملة". يف حني اعتربه البعض حال تقنيا، ألن املشكلة يف لبنان ليست تقنية 

بل نحتاج اىل سياسة ادارية جديدة، والعالج يحتاج اىل عقل جديد النقاذ االقتصاد.
فامذا استفاد اللبنانيون من التعاميم واملنصات التي اطلقها املرصف املركزي، واين هي 

مستويات العملة اليوم؟

العّياش: ال الطرق القانونّية وال غيرها 
ستعيد إلى املودعني حقوقهم

ما قامت به سايل حافظ يف بنك لبنان واملهجر ورامي رشف الدين يف بنك ميد، وقبلهام حسن مغنية يف صور وعبدالله 
الرئيسة  االدارات  املتكررة عىل  االعتداءات  الحمراء، مع  الشيخ حسني يف فيدرال  الساعي يف جب جنني، وبينهم بسام 

للمصارف، وحتى عىل منزل رئيس جمعية املصارف سليم صفري، طرح اشكالية استيفاء الحق بالقوة 

من  مزيد  اىل  املرصيف  القطاع  يذهب  هل    ■
التدهور، وما هو واقعه الفعيل؟

□  القطاع املرصيف ليس منفصال عن اقتصاد 
البلد بل هو مرتبط به ارتباطا وثيقا. النشاط 
البلد  نشاط  عن  صورة  اوضح  ميثل  املرصيف 
الثالث  السنوات  يف  عام.  بشكل  االقتصادي 
االخرية )2019 – 2022( هبط حجم االقتصاد 
املحيل  الناتج  فانخفض  كبريا،  هبوطا  اللبناين 
االجاميل من حواىل 55 مليار دوالر سنة 2019 
اي  الحارض،  الوقت  يف  مليارا   22 حواىل  اىل 
نحو  بلغت  االقتصادي  االنكامش  نسبة  ان 
يف  ومدمرة.  كبرية  نسبة  وهذه  املئة،  يف   60
امليزانية  انخفضت  له،  ونتيجة  ذلك،  موازاة 
املوحدة للمصارف يف حدود 33 يف املئة، اي 
وحزيران   2019 حزيران  بني  الثلث.  بنسبة 

استمرار  ظل  يف  االفعال،  هذه  تكرار  جاء 
مع  القانونية  وغري  املجحفة  املصارف  ترصفات 
ومع  اليوم،  وحتى  االزمة  بداية  منذ  املودعني 
املصارف  محاسبة  عن  والقضاء  الدولة  غياب 
عىل حجبها للودائع واعطاء الناس وديعتهم كام 

نص عليها القانون.
الذي  الحاد  تزامن ذلك مع االنهيار االقتصادي 
ترك وشام مؤملا يف نفوس املواطنني، االمر الذي  
انتزاع  املودعني  محاوالت  من  مزيد  اىل  اّش 
باتوا  النهم  املصارف،  لدى  املحتجزة  ودائعهم 
يف  بالقوة،  حقهم  ليستوفوا  الشجاعة  ميلكون 
املجلس  ادراج  يف  النامئة  القوانني  غياب  ظل 
النيايب نومة اهل الكهف، بالتواطؤ بني اصحاب 
املودع  يجعل  واملصارف، مام  والقضاء  السلطة 
امام خيار وحيد وهو استيفاء حقه باي طريقة 
يقوله  ما  عىل  البنوك،  احراق  طريق  من  ولو 
يف  تقرص  ال  املصارف  ان  والظاهر  الخرباء.  
حتى  يتفقوا  مل  املسؤولني  ألن  الناس،  تعذيب 
هذا  يف  ازمة  ملواجهة  معينة  خطة  عىل  االن 

الحجم، وتخفف من هلع الناس .
هناك من يتهم املصارف بانها  "تتقاىض عموالت 
املال  تؤّمن  ال  نفسه  الوقت  ويف  منطقية،  غري 
للناس الذين يريدون دفع مصاريف االستشفاء 
طريقة  هناك  والجامعات.  املدارس  اقساط  او 
عمل خشنة وقاسية متارس عىل املودعني الذين 
ال يطالبون بقروض بل يطالبون بأخذ اموالهم".

ويطالب خرباء معنيون برضورة التصويب عىل 
جذور االزمة، وهي سوء ادارة الشأن العام عىل 
السياسية  والسلطة  الزمن  من  طويلة  فرتات 
كام  املسؤولية.  من  كبريا  جزءا  تتحمل  التي  
مسؤولياتها  لتحمل  مستعدة  املصارف  ان 
للخروج من االزمة، وانها تدعو الجميع لتحمل 
مسؤولياتهم اجل الخروج من االزمة، فيام تشدد 

عىل عقد االتفاق مع صندوق النقد الدويل.

اللبنانية  املصارف  تسليفات  انخفضت   2022
املقيمني  ولغري  املئة  يف   57 بنسبة  للمقيمني 
62 يف املئة، وانخفضت ودائع املقيمني بنسبة 
يزيد  مبا  املقيمني  غري  وودائع  تقريبا،  الربع 
قليال عن الثلث. هذا الرتاجع االقتصادي، وما 
اديا  املرصيف،  النشاط  يف  تراجع  من  صاحبه 
حتام اىل خسائر يف املصارف التي كانت تحقق 
ارباحا سنوية ذات وزن. من هنا، فان مستقبل 
املصارف يف املديني القريب واملتوسط مرتبط 
بتطور االقتصاد اللبناين يف الفرتة القادمة. فاذا 
يستمر  اللبناين سوف  االقتصاد  تراجع  استمر 
وحجم  املصارف  نتائج  يف  السلبي  االتجاه 
نشاطها، واذا اهتدت الدولة اىل خطة لالصالح 
املصارف  ان  الكيل، ال شك يف  االقتصاد  تنقذ 

سوف تحقق نتائج ايجابية.

تحمل  من  تهربها  عرب  الدولة  نجحت  ■  هل 
بني  متاس  خطوط  تكريس  يف  دينها  مسؤولية 

املصارف واملودعني؟
□  هذا صحيح. ان توقف الدولة عن ايفاء 
اليوم  يعرف  ما  اسباب  اهم  من  ديونها هو 
توظيف  بسبب  املرصفية  الودائع  مبشكلة 
دين  ادوات  يف  الودائع  من  لقسم  املصارف 
وبالعمالت  اللبنانية  باللرية  اللبنانية  الدولة 
الوحيد  السبب  ليس  ذلك  لكن  االجنبية. 
الودائع  تسديد  عىل  املصارف  قدرة  لعدم 
لزبائنها، اذ ان توظيفات املصارف يف مرصف 
كبرية  مشكلة  هي  االجنبية  بالعمالت  لبنان 
بخطط  املعروفة  الحكومية  االوراق  ألن 
التعايف قدرت الفجوة املالية يف مرصف لبنان 
بحواىل 60 مليار دوالر، وهذه اكرب مشكلة يف 

الوقت الراهن.

■  حاول بعض املودعني سلوك الطريق القانوين 
هذا  حتى  ان  ترى  هل  ودائعهم،  السرتداد 

الطريق سيوصلهم اىل حقوقهم؟
□  كال مع االسف، ال الطرق القانونية وال الطرق 
اىل  املودعني  ايصال  عىل  قادرة  القانونية  غري 
النظام  يف  فجوة  هناك  املرشوعة ألن  حقوقهم 
مليار دوالر،  بحواىل 72  الحكومة  قدرتها  املايل 
اي ان هذه املبالغ غري موجودة وال متلك الدولة 
اتبع  اذا  لتعويضها.  مقنعة  خطة  االن  حتى 

سيدعون  فهم  القانونية،  الطرق  املودعون 

نائب حاكم مرصف لبنان السابق الدكتور غسان العياش.

اسلوب الفوضوية ال يقود 
الى اية نتيجة على االطالق

الدكتور  السابق  لبنان  مرصف  حاكم  نائب 
توقف  ان  العام"  لـ"االمن  اكد  العياش  غسان 
الدولة عن ايفاء ديونها هو من اهم اسباب ما 
واعرب  املرصفية.  الودائع  اليوم مبشكلة  يعرف 
الطرق  وال  القانونية  الطرق  ال  ألن  اسفه  عن 
اىل  املودعني  ايصال  عىل  قادرة  القانونية  غري 

حقوقهم املرشوعة.
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عىل املصارف بالتوقف عن الدفع. ومبوجب 
القانون 67/2 الذي يرعى املصارف املتوقفة عن 
الدفع، يحّول املرصف املتعرث اىل لجنة قضائية يف 
نهاية املطاف تصفي موجوداته، وهذا يتطلب 
عىل  التصفية  حاصل  ويوزع  طويلة،  سنوات 
وما  املودعني.  كل  عىل  الدائر"  "القرش  طريقة 
باسعار  ستتم  املوجودات  تصفية  بأن  من شك 
ستجرب  القانونية  الطرق  ان  يعني  هذا  بخسة. 
ليك  طويلة  سنوات  االنتظار  عىل  املودعني 
حقوقهم.  من  متواضعة  اجزاء  عىل  يحصلوا 
الحل االفضل هو يف تبني الدولة لخطة تعاف 
يف  فعليا  تساهم  ان  شط  املشكلة  ملعالجة 
عن  جزئيا  مسؤولة  باعتبارها  الخسائر،  تغطية 

هذه الخسائر.

بارز  بشكل  الودائع حضوره  ملف  استعاد    ■
املصارف  اقتحام فروع  تفعيل حركة  من خالل 
هذه  ان  تعتقد  هل  منطقة.  من  اكرث  يف 
االقتحامات منظمة وبفعل قادر هدفه زعزعة 

الوضع االقتصادي وانهياره نهائيا؟
□  الحقيقة انني ال اعرف اذا كانت وراء هذه 
االوضاع  لزعزعة  الفوضوية مخططات  الحركة 

املرصفية واالمنية يف البالد، اال ان ما شاهدناه 
بأم العني يظهر فئات من املواطنني لجأت اىل 
هذا االسلوب عفويا بحكم حاجتها املاسة اىل 
حاجاتها  لتلبية  املصارف  يف  املودعة  اموالها 
الصحية والتعليمية وسواها. اال ان هذا االسلوب 
ال يقود اىل اية نتيجة عىل االطالق. ان االموال 
هزيلة  مبالغ  هي  املصارف  فروع  يف  النقدية 
بشكل  املودعني.  وحقوق  بحاجات  تفي  وال 
عام ان النقد يف ميزانيات املصارف ال يزيد عن 
3 يف املئة من ودائع الزبائن، فاملصارف توزع 
تسليف  مثل  متنوعة  توظيفات  عىل  الودائع 
بنسب  وايداعات،  والخاص  العام  القطاعني 

متلك  ال  فهي  الخارج.  يف  املراسلني  لدى  اقل، 
امواال نقدية لديها تكفي لرد قسم ولو بسيط 

من الودائع.

اداء  من  التنصل  سياسة  الحكومة  اعتامد   ■
ومرصف  املصارف  وضع  العام،  دينها  موجبات 
وهل  املودعني؟  مع  املواجهة  جبهة  يف  لبنان 
واجتامعية  امنية  اضطرابات  اىل  االمر  سيؤدي 

اوسع نطاقا؟
يف  الفوىض  هذه  تقود  ان  اخىش  شخصيا    □
او  لبنان،  يف  امني  تدهور  اىل  املطاف  نهاية 
لدى  تكون  قد  الواسعة.  الفوىض  من  نوع  اىل 
الفوىض  انتشار  ألن  ذلك  يف  مصلحة  السلطة 
يجعل الناس ينسون موضوع الودائع واالنهيار 
النقدي واالقتصادي، وتصبح الدولة يف حل من 
املشكلة  لهذه  الصعبة  الحلول  ايجاد  موجب 
من  عالية  نسبة  يتطلب  الخطر  هذا  الصعبة. 
الوعي لدى اللبنانيني وجهوز دائم لدى القوى 
االمنية التي تقوم بواجباتها يف اصعب الظروف. 
ككل  االمنية  االجهزة  تشمل  الصعبة  الظروف 
اصبح  وقد  فيها،  العاملني  والعنارص  والضباط 
من  نوعا  رواتبهم  تدهور  مع  مبهامهم  قيامهم 

التضحية الوطنية املجردة.

■  ما هو الحل الذي تقرتحه العادة الودائع اىل 
اصحابها كام اودعت وفق العقود ؟

واجه  ما  اصعب  ولعلها  صعبة،  املشكلة   □
ونيف.  قرن  قبل  كدولة  تأسيسه  منذ  لبنان 
االصالح،  اىل  بالدعوة  اختصاره  ميكن  والطريق 
اللبنانيني  من  ويتطلب  صعب  االصالح  لكن 
بنود  ابرز  ومؤملة.  كبرية  امثان  لدفع  االستعداد 
زيادة  يقتيض  الذي  املايل  االصالح  هو  االصالح 
ينطوي  نفقاتها، وذلك  الدولة وخفض  ايرادات 
عىل امثان اجتامعية باهظة لن يتقبلها املواطنون 
بسهولة. فزيادة االيرادات تعني زيادة الرضائب 
تخفيض  اما  الفقر،  من  يعاين  مجتمع  عىل 
النفقات فيتطلب تخفيض رواتب القطاع العام 
والنفقات االجتامعية يف املوازنة العامة، ونحن 
قيمة  تدهور  من  يعانون  املوظفني  بأن  نعلم 
واالصالح  الفقر،  خط  تحت  واصبحوا  رواتبهم 
سيزيد من حدة ظروفهم الخانقة. يف الخالصة، 
ان طريق الخروج من املحنة يتطلب مزيدا من 

االمل لفئات اجتامعية تعاين اصال منه.
ع. ش

لبنان يواجه اصعب مشكلة 
منذ تأسيسه كدولة


