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 !وتداعيات أمنية خطيرة الخط االحمرالمشهد االقتصادي يالمس 

 ميراي عقيقي محفوظ
من مالمسة الخط تشرين في لبنان، المشهُد االقتصادي على قاب قوسين  1٧يوم على اندالع ثورة  ٥0من  عشية انعقاد مؤتمر باريس، ومرور أكثر

قتصادي البروفيسور االحمر فالنمو االقتصادي الضعيف قد يتحول نموا سلبيا بما ينذر بحلول الكارثة االجتماعية واالمنية. أمام هذا المشهد أجاب الخبير اال
 :واء" على االسئلة التاليةجاسم عّجاقة لـ "اللّ 

 
 ندالع الثورة؟يوم على ا ٥0كيف يبدو المشهد االقتصادي بعد مرور  -1

اجة الى الدوالر وال المشهد االقتصادي "تعيس" سّيء جًدا الّن هناك تراجع كبير في النشاط االقتصادي باعتباره مبنّي بالدرجة االولى على االستيراد وهو بح
حركة االستيراد من الخارج ما انعكس تداعيات على  ولة الّن كلفته عالية. اًذا ال تدفُّق للدوالر من الخارج، ومن هذا المنطلق، توقفتامكانية لتأمينه بسه

 .الشركات التي بدأت صرف العمال او االقفال لخفض االجور او الكلفة
آخر له، اًذا نحن امام نزعة اكبر نحو الفقر، وبحسب صندوق النقد الدولي ممكن ان كما اّن التداعيات االجتماعية ستكون كبيرة الن الذي خسر عمله ال دخل 

 االقتصادي الخطرين لدرء ممكن وقت باسرع حكومة تشكيل يتم ان يجب وعليه الجريمة، على تحّفذ النها خطيرة امنية تداعيات تشكل ما ٪٥٠الى تصل 
 .واالجتماعي

 ليرة لبنانية،هل من الممكن ان يزيد؟ 2000سعر صرف الدوالر لدى الصيارفة  -2
اي انعكاس لالزمة السياسية وبالتالي سعر صرف الدوالر عند الصيارفة يعكس مدى االزمة، كلما اشتدت  بالواقع سعر الصرف هو انعكاس لفقدان الدوالر

ديسمبر، فلننتظر لنرى حجم الضغط الذي  ١١رر االربعاء االزمة يرتفع سعر صرف الدوالر والعكس صحيح. هناك محطة مهمة جًدا، هو مؤتمر باريس، المق
فيه، على تشكيل الحكومة في لبنان، اذا كان ايجابًيا، ممكن ان نشهد انخفاًضا لسعر صرف الدوالر النه سوق مضاربة اآلن ستشكله مجموعة الدول المشاركة 

 .وليس سوق صيرفة
 راتب للموظفين، كيف تصنفون الوضع االقتصادي لدى اصحاب الشركات؟القطاع المصرفي كما قطاعات اخرى يدفعون نصف  -٣

الشركات،الوضع االقتصادي سيئ، معظمهم يدفع الرواتب من ماله الخاص معتبرين ذلك أفضل من الصرف، وهذا االمر تقّبله  بالنسبة للشركات واصحاب
 .الموظفون، مع العلم انه مخالف لمعظم القوانين

 .ي االكثر تأثًرا تفادًيا للخسائر، وبينهم من أقفل بشكل موقتالشركات الخدماتية ه
 ري؟كيف تصّنف السوق التجا-٤
جدى انتاج ضحية الواقع االليم" هذا هو تفسيري االقتصادي، الن ال دوالر للعمل، لكن هو ايًضا ضحية خياراته وخصوًصا المستوردين منهم، كان من اال"

ات له قيمة مضافة لمون بخصائص المنتجات للتصنيع الذاتي. وفي علم االقتصاد، التجارة هي خدمات وقطاع الخدمالبضائع المستوردة طالما باتوا يع
 .منخفضة،نسبًة للصناعة والزراعة

 هناك هلع لدى المودعين في المصارف وخوف على ودائعهم، كيف نطمئنهم؟-٥
ان طلب بتعميم من " التي تؤّمن على الودائع من خالل رأسمال المصارف، ومصرف لبن٣انية تحترم معايير "بازل االموال موجودة الن المصارف اللبن
 المصرفي القطاع مالءة بين التمييز الضروري، من ولكن. الودائع ضمانة يؤّمن ما دوالر مليار ٤ يوازي ما اي ٪٢٠المصارف ان ُيضيفوا ما يزيد عن 

الهجوم على سحب االموال يكسر حتى ، والطلب الناتج عن هلع المواطنين. فالمصارف ليس بقدرتها تلبية حاجات المواطنين، وهذا فيه الموجودة والسيولة
ن بهذه الصورة ممك المصارف االجنبية كالواليات المتحدة. اًذا ال خوف على ودائع المودعين بل الخوف بالدرجة االولى على من هلع المواطنين الذي ان استمر

 .ان يؤذي المصارف ويشدد عملية التضييق على الدوالر
 سلع االستهالكية؟كيف يمكن ضبط الغالء الفاحش لل-٦

يجّرم كل من يستفيد من  ٨٣/  ٧٣بالواقع، هناك تجار يرفعون اسعار البضائع في متجرهم بحجة غالء الدوالر وهذا االمر غير مقبول ، فالمرسوم االشتراعي 
ستهلك في وزارة االقتصاد، ولتضرب بيد من قيق ارباح مصنفة غير قانونية يحاسب عليها القانون. عملية الضبط منوطة بمصلحة حماية المغالء االسعار لتح

 .حديد على المخالفين الّن االمان االجتماعي بخطر
 هناك تحويل اموال بكمية هائلة الى الخارج، هل هذا صحيح؟-٧

ة المصرفية، فالقضاء بامكانه دى صحته، انه هناك تهريب اموال الى الخارج، فمن المفروض اّن هذه المعلومات خاضعة للسريهذا خبر انتشر أخيًرا ال نعلم م
التي ال تشملها السرية المصرفية والتحقيق بصحة التحويل ما اذا كانت تخالف القوانين المرعية  ٢٠٠١/  ٣١٨الطلب من هيئة التحقيق الخاصة بحسب قانون 

 .ء عندها يخضع من حّول االموال للمحاكمةاالجرا
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