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االزمة االقتصادية التي يعيشها لبنان ال تشبه غريها من االزمات السابقة. االقتصاد يعاين، الفقر متفش، البطالة مسترشية، االسعار 
اخذة يف االرتفاع، والقوة الرشائية اىل انخفاض. تأيت االحتجاجات الشعبية لتزيد من عامل الغموض مع رفض القوى السياسية تلبية 

املطالب، علام ان االختالف بني القوى السياسية نفسها عىل شكل الحكومة يفاقم االمور تعقيدا 

عصام شلهوب 

إقتصاد

تعاقبت عىل الحكم يف لبنان منذ نهاية الحرب 
يتم  مل  لكن  13 حكومة.  اليوم  وحتى  االهلية 
لالقتصاد.  سليمة  اقتصادية  خطة  اي  تنفيذ 
والخاص  العام  القطاعني  يف  الفساد  تفىش 
اللعبة  قواعد  كل  عىل  قضت  مستويات  اىل 
االقتصادية، بحكم االنحياز اىل عدد محدود من 
املستثمرين والرشكات التي احتكرت االسواق، 
اللبناين  الشعب  من   %67 من  اكرث  ان  علام 
ميتلكون ثروة اقل من 15 مليون لرية، مقارنة 
باقل من 3% ميتلكون نصف ثروة لبنان، عىل 

ما يقوله الخرباء.
الحراك الشعبي قلب املوازين، وال ميكن وفق 
عىل  تستمر  ان  االختصاص  اصحاب  يقوله  ما 
اىل  حاجة  يف  البالد  اختصار،  يف  نفسه.  الحال 

اصالحات اقتصادية عاجلة. 
االقتصادية  املؤرشات  ان  االقتصاد  خرباء  يؤكد 
االشهر  يف  ارتفعت  التي  البطالة  مثل  املبارشة 
االخرية وواكبها انخفاض يف االستهالك، تشري اىل 
ان االقتصاد املحيل دخل اوىل عتبات الكساد. 
من  العام  هذا  موسم  يكون  ان  املتوقع  ومن 

االسوأ اقتصاديا.
نائب حاكم مرصف لبنان سابقا الدكتور غسان 
العّياش اكد لـ"االمن العام" ان لبنان انعزل عن 
حركة  عىل  القيود  بسبب  العاملي  املايل  النظام 
الرساميل، مشريا اىل ان البلد يف حاجة اىل ادارة 
قوية وشجاعة متلك تصورا واضحا لكيفية اخراج 
البالد من االزمة الحادة والتاريخية التي تعيشها.

اسبابها  بنيوية  اقتصادية  ازمة  لبنان  يشهد   ■
ظروف  وليدة  هي  فهل  معروفة.  اصبحت 
سياسية  لرتكامت  نتاج  انها  ام  آنية،  مرحلية 
غري  ريعي  اقتصادي  نهج  وليدة  او  متناقضة، 

صورة االقتصاد اللبناني ليست زاهية
العّياش: لبنان انعزل عن النظام املالي العاملي 

منتج. كيف تقرأ اليوم واقع االزمة االقتصادية 
والوضع املايل؟ 

ليست  اللبناين  لالقتصاد  الراهنة  الصورة   □
الجميع.  عليه  يتفق  ما  وهذا  بالطبع،  زاهية 
ازمة متعددة تطاول  اللبناين يعيش  فاالقتصاد 
واالجتامعية.  االقتصادية  الحياة  جوانب  كل 
عنها  عرّب  التي  الشكاوى  تكرار  اىل  داعي  ال 
اطار  يف  الشارع،  اىل  نزلوا  الذين  اللبنانيون 
الحركة الشعبية املستمرة منذ 17 ترشين االول 
من حيث ارتفاع نسبة البطالة، وازدياد منسوب 
االساسية،  العامة  الخدمات  وانعدام  الفقر، 
متزايد  بشكل  الخاصة  املؤسسات  واقفال 
وفقدان الوظائف التي يستتبعها. اال انني اود 
الرتكيز عىل التحول التاريخي الذي ال سابق له 
يف تاريخ لبنان منذ تأسيس الكيان اللبناين قبل 
مئة عام، وهو ان لبنان انعزل عن النظام املايل 
الرساميل،  حركة  عىل  القيود  بسبب  العاملي 
سواء القيود عىل التحويل بني العمالت او بني 
العريب  املرشق  يف  لبنان  متيز  والخارج.  لبنان 
بحرية حركة الرساميل، فكان واحة للحرية يف 
منطقة ال تنعم بهذه الخصائص، واصبح ملجأ 
املقيمني  غري  اللبنانيني  وادخارات  للرساميل 
املنترشين يف العامل. اعتقد ان هذه املسألة هي 
االقتصادي  املشهد  يف  الراهن  التحول  جوهر 

اللبناين.

■ كيف ستكون تداعيات ما تعيشه البالد اليوم 
من تفاعالت اجتامعية عىل املشهد السيايس؟

اىل  اللبنانيني  ونزول  االزمة  انفجار  ادى   □
الشارع اىل نتيجة فورية، وهي استقالة حكومة 
الرئيس سعد الحريري. اعقب االستقالة ظهور 
الخالفات بني االطراف السياسيني حول القواعد 

الحكومة  تشكيل  عليها  يرتكز  ان  ينبغي  التي 
او  فيها  السيايس  التمثيل  الجديدة، من حيث 
ما  هو  فعال  املقلق  وطبيعتهم.  الوزراء  نوعية 
التوافق،  فقدان  من  الحكومية  االزمة  اظهرته 
حتى عىل الحد االدىن، عىل طريقة ادارة البلد 
قوية  ادارة  اىل  البلد يف حاجة  االزمة.  يف زمن 
اخراجه  لكيفية  واضحا  تصورا  متلك  وشجاعة 
من االزمة الحادة والتاريخية التي يعيشها. ما 
تسري  مركبة  مثل  اقتصاديا،  لبنان  يظهر  جرى 
يديرها.  سائق  وجود  دون  من  الهاوية  نحو 
هذه هي املشكلة االكرب. لكن الناحية االيجابية 
للمناطق  العابر  الشعبي  الحراك  مشهد  هي 
والطوائف الذي يظهر ان املسؤولني مل يعودوا 
اللبنانيني،  اتجاهات  تجاهل  عىل  قادرين 

خصوصا الشباب، يف ادارة الشؤون العامة.

■ يعترب الدين العام والعجز املايل من اخطر ما 
تعانيه املالية العامة يف لبنان. فهل هو انعكاس 
واداراتها  الدولة  يف  املسترشية  الفساد  لحالة 

العامة؟ وهل نحن امام اعالن الدولة فشلها؟
□ الدولة فشلت سواء اعلنت ذلك ام مل تعلنه. 
ميكنها  مهمة  اقتصادية  مقومات  لبنان  يف  لكن 
للبنان  توافرت  اذا  الفشل  من  الدولة  انتشال 
ومستعدة  برؤيا،  وتتمتع  قوية  حسنة،  ادارة 
النظر  برصف  الصحيحة  القرارات  التخاذ  تاليا 
والهدر  والرسقة  الفساد  السياسية.  امثانها  عن 
عجوزات  تراكم  اىل  الوصول  يف  ساهمت  امور 
لكن  العام.  الدين  جبل  وارتفاع  العامة  املالية 
ذلك  يف  االكرب  املساهمة  له  كان  الذي  العنرص 
هو السياسات الخاطئة التي اتبعت يف الجانب 
املايل، حيث اجلت الحكومات املتعاقبة قرارات 
العجز يرتاكم حتى اصبح  االصالح املايل وتركت 

الدين العام اكرب من قدرة االقتصاد اللبناين عىل 
احتامله. التامدي يف تأجيل االصالح سببه فقدان 
املسؤولني  املسؤولية وخوف  والهرب من  الرؤيا 
الجانب  يف  خصوصا  شعبية،  غري  قرارات  من 
الرضيبي. كان من االفضل تحميل املجتمع املزيد 
سنة  املشكلة  تأجيل  بدل  الرضيبي  العبء  من 
كانت  الرضيبي  العبء  زيادة  لكن  اخرى.  تلو 
تقيض بالغاء كل ابواب الهدر والرسقة. فالشعب 
اكرب  رضيبية  مساهامت  لتحمل  مستعدا  ليس 

الدارة سياسية تفرط باملال العام وترسقه.

كانت  التي  لبنان  مرصف  سياسات  هل   ■
معتمدة سببا من اسباب االنهيار؟ وملاذا؟

□ مصدر االزمة هو الدولة اللبنانية وسياساتها 
لكن  السياسات.  هذه  ونتائج  الكارثية  املالية 
اىل  االستناد  امكانه  يف  كان  لبنان  مرصف 
استقالليته التي كرسها قانون النقد والتسليف 
بدل  االستدانة،  نحو  الدولة  جموح  من  الحد 

مساعدتها عىل متويل عجزها بالدين.

من  املعتمدة  االجراءات  ان  تعترب  اال   ■
الرقابة  لبنان وهيئة  املصارف ومبعرفة مرصف 
الحر  االقتصاد  مبدأ  تخالف  املصارف،  عىل 
القطاع  سيتمكن  وهل  لبنان؟  يعتمده  الذي 
املودعني  ثقة  استعادة  من  مستقبال  املرصيف 

واملستثمرين؟
حرية  عىل  املستحدثة  القيود  ان  قلنا   □
قام  التي  االسس  وتناقض  تخالف  الرساميل 
عليها االقتصاد اللبناين منذ نشأته، لجهة حرية 
القيود  هذه  ان  يف  شك  وال  االموال.  تحويل 
تشكل نكسة خطرية يف املسار التاريخي لنظام 
التي  الدول  ان  اال  والنقدي.  املرصيف  لبنان 
الرساميل  وهروب  مشابهة  الزمات  تعرضت 
بلدان  وهي  مشابهة،  قيودا  فرضت  منها 
رأساملية. تعتمد عودة الثقة اىل النظام املرصيف 
اللبناين عىل رسعة ايجاد حلول لالزمة الراهنة. 
كلام تأخرت الدولة يف وضع الحلول وتنفيذها، 
ان  املقلق  اصعب.  الثقة  استعادة  اصبحت 
لرسم  االن  حتى  تتحرك  مل  املعنية  السلطات 
طريق املستقبل. الدولة غائبة كليا عن معالجة 
االزمة، والرتتيبات التي اعتمدتها املصارف عىل 
مسؤوليتها هي معالجات رسيعة لنتائج االزمة 
وليست حلوال الساسها. عىل كل حال، الحلول 
متناول  يف  بل  املصارف  متناول  يف  ليست 

السلطتني الترشيعية والتنفيذية.

استطاعة  يف  هل  الحكومة  تشكيل  بعد   ■
وهل  النقدي؟  الوضع  ضبط  لبنان  مرصف 
ستعود السوق اىل هدوئها ويعود سعر الدوالر 

اىل مستواه السابق؟
اللرية  رصف  بسعر  التنبؤ  الصعب  من   □

تخىل  قد  لبنان  مرصف  ان  طاملا  اللبنانية 

نائب حاكم مرصف لبنان سابقا الدكتور غسان العّياش.

اشك في ان يحافظ 
صرف الليرة على سعره 

السابق

كان يف امكان مرصف لبنان الحد من جموح الدولة نحو االستدانة بدل مساعدتها عىل متويل عجزها بالدين.
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الدوالر  تجاه  اللرية  تثبيت سعر  حاليا عن 
االمرييك، كام فعل قبل عرشين سنة. لقد خرج 
مرصف لبنان من السوق مضطرا ليك يحافظ 
عىل ما تبقى من موجوداته النقدية بالعمالت 
مليار   30 حدود  اىل  هبطت  التي  االجنبية 
دوالر، وهي مودعة يف مصارف اجنبية. انا ال 
قيادة  اىل  يعود  لن  املركزي  املرصف  ان  اقول 
العودة  هذه  ان  العكس،  عىل  بل  السوق. 
يحافظ  ان  يف  اشك  لكني  ومطلوبة،  طبيعية 
عىل  لبنان  مرصف  عودة  بعد  الرصف  سعر 
سعره السابق اي 1507.5. كام اشك يف ان يعود 
املرصف اىل سياسة تثبيت سعر الرصف بعدما 
تبني ان هذه السياسة مكلفة وهي ال تستمر 
اىل االبد. فعوامل السوق، اي العرض والطلب، 
ستتحكم بسعر الرصف. هذا ال يعني انه علينا 
ان نتشاءم، فاي تحسن يف االوضاع االقتصادية 
خصوصا عىل صعيد ميزان املدفوعات واملالية 
العامة، سيؤدي اىل تحسن سعر اللرية. ما اقوله 
فقط اننا ال يجب ان نتوقع تثبيت سعر رصف 
اللرية اللبنانية يف سوق القطع من االن وصاعدا، 

بل سرنى اسعارا متحركة صعودا وهبوطا.

■ اتخذ املرصف املركزي قرارا بخفض الفائدة 
ما  واللرية  االجنبية  بالعملة  االيداعات  عىل 

هذا  تقرأ  كيف  باملودعني.  كبريا  رضرا  الحق 
القرار وما هي تداعياته عىل الوضع العام ؟ 

ايجابية،  زاوية  من  التدبري  هذا  ارى  انا   □
عام  بشكل  االقتصاد  عىل  تأثريه  زاوية  من 
وليس من منظور تأثريه عىل املصالح الضيقة 
اللبناين من  للمودعني. اعادة اطالق االقتصاد 
ركوده الحارض تتطلب رشوطا عدة بينها توفري 
السيولة للتسليف وخفض سعر الفائدة. فيام 
يبلغ مستوى الفائدة املرجعية العاملية ليبور 
الدوالر  عىل  لبنان  يف  الفائدة  قفزت   %2.5
عرض  االزمة  ذروة  يف  املعدل.  هذا  اضعاف 
مرصف لبنان تسليف املصارف بالدوالر بفائدة 
تعود  وعندما  طبيعي،  غري  امر  هذا   .%20
ميكننا  عادية  مستويات  اىل  لبنان  يف  الفائدة 
التفاؤل باستعادة النشاط االقتصادي يف البالد.

غاربه؟  عىل  الرصافة  سوق  حبل  ترك  ملاذا   ■
وما هي االهداف اذا وجدت؟

املتاجرة  لرتك  رسية  اهداف  هناك  ليس   □
موجودات  قلنا،  كام  للرصافني.  بالعمالت 
بفعل  تستنزف  الخارجية  لبنان  مرصف 
عجز  ظل  يف  االجنبية  العمالت  عىل  الطلب 
وحتى   2011 سنة  منذ  املدفوعات.  ميزان 
عجوزات  املدفوعات  ميزان  يسجل  اليوم 
لبنان  تاريخ  يف  ومستمرة.  متالحقة  سنوية 
يف  متواصلة  عجوزات  تسجل  مل  االقتصادي 
ثالث  من  الكرث  الخارجية  لبنان  حسابات 
 2011 منذ  الفرتة  هذه  باستثناء  سنوات، 
سنوات.  تسع  منذ  متواصل  العجز  حيث 
حاول مرصف لبنان الحد من وطأة هذا االمر 
عرب هندسات مالية مرهقة له وملالية الدولة، 
لكنه مل يتمكن من وقف النزف، فتخىل عن 
تلبية متطلبات السوق. من الطبيعي والحالة 
اعتقد  الرصافني.  اىل  الناس  يلجأ  ان  هذه، 
يعود  ان  من  بد  وال  الواقع موقت،  ان هذا 
سوق  يف  القيادي  دوره  اىل  لبنان  مرصف 

القطع يف وقت غري بعيد.

تستدعي  االقتصادية  االزمة  باتت  هل   ■
اللجوء اىل صندوق النقد الدويل؟ وهل ستنجح 

الخطط واملقاربات الرسمية يف معالجتها؟
خدمات  يقدم  ال  الدويل  النقد  صندوق   □
تحت الطلب اىل الدول املتعرثة. للحصول عىل 
عىل  معه  االتفاق  يجب  الصندوق  مساعدات 
القاسية،  لرشوطه  وفقا  عدة  لسنوات  برنامج 
مساعدات  عىل  يقترص  ال  املذكور  والربنامج 
ايضا  يشمل  بل  فحسب،  املالية  الصندوق 
ترتيبات اخرى تتعلق بالتصحيح املايل يف لبنان. 
رشوط الصندوق كام نتعلم من تجارب البلدان 
االخرى، تتضمن رشوطا قاسية مثل الغاء الدعم 
وزيادة الرضائب والخصخصة. وهذا ما سينعكس 
عىل مستوى معيشة ضعيفي ومتوسطي الدخل. 
لذا فان القرار يجب ان يتخذ اوال يف لبنان، ومن 
واضطرابات  اعرتاضات  ذلك  يثري  ان  املرجح 
شعبية واجتامعية. ثم ال بد من سلطة تفاوض 
الصندوق يف شأن الربنامج ورشوط تطبيقه، فاين 
هي الحكومة اللبنانية الحارضة للتفاوض واين 

هو برنامجها االقتصادي املوحد؟

ال اهداف رسية لرتك املتاجرة بالعمالت للرصافني.

مصدر االزمة هو 
الدولة وسياساتها املالية 

الكارثية

إقتصاد
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