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 أّيهما يستحّق األولوّية: دفع الودائع أو دفع الديون؟

  
 موسى عز الدين 
يه تؤول إلفجأًة، خفت صوت السياسة والسياسيين، وعال صوت المال واالقتصاد واالختصاصيين. هي سابقة أن يعيش أهل السياسة حالة سكون وترّقب مما س 

وس الجميع. صّناع القرار بدأوا لجميع بعدالة في الخسارة، أو ينهار السقف فوق رؤ البالد في األسابيع المقبلة. ال شّك في أن المرحلة دقيقة جدًا، فإما أن يخرج ا
 .عية قد يصعب السيطرة عليها الحقاً يتحّسسون خطورة االنهيار المالي واالقتصادي، ولعّل أخطر ما فيه أنه سيؤدي حتمًا إلى ارتدادات أمنية واجتما

 
 األولويات محسومة؟

ترفع معدالت التضخم التي تسهم برفع نسبة اإلنتاج والنمّو وتؤدي إلى انخفاض غطون على المصارف المركزّية لخفض الفوائد ألنها تاريخيًا، أهل السياسة يض
الة، يين في نظر شعوبهم. هذا بشكل عام. أما حين ترتفع معدالت التضّخم وترتفع معها البطمعدالت البطالة. هكذا يصبح أهل السياسة أبطااًل ومنقذين اقتصاد

، وهي الحالة التي يعيشها لبنان راهنًا نتيجة لألزمة المالية. قد تشتّد هذه األزمة في حال ُطّبقت (Stagflation) فتظهر عندها حالة اقتصادية مرضية تدعى
ح مصيرًا محتومًا إذا فشلت الحكومة عة محلية أم صناعة دولية برعاية صندوق النقد الدولي، علمًا بأن هذا األخير قد يصبسياسات التقشف، سواء أكانت صنا

 .الجات مالية واقتصادية. فمع اقتراب االستحقاقات تزداد االنقسامات بين المطالبين بالدفع )سندات اليوروبوندز( والرافضين لهعفي ابتداع م
 
 

 
 

قيمة السندات بشكل ملحوظ  لرئيس مجلس النواب مطالبًا بإعادة هيكلة الدين العام، ما يؤدي مباشرة إلى انهيار بين الدفع أو التخّلف عنه، يخرج علنًا موقف
أموال المودعين التي اسُتخدمت للتجارة الوهمية )ما ُيسمى هندسات لتسجل أدنى المستويات. هذا أول إقرار شبه رسمي بعدم القدرة على الدفع مما تبقى من 

 .لمصارف الخاصة والمصرف المركزي، ولتمويل عجز الخزينة وخدمة الدين أيضاً مالية( بين ا
االنكماش االقتصادي، لكي لذي يطرح نفسه بقّوة لدى المودعين هو: أال يكفي الـ"كابيتل كونترول" الحالي الذي أضعف االستهالك، وضاعف نسب السؤال ا

عن ولة ن التخّلف عن السداد ألصحاب السندات؟ ال شّك في أن الغموض حول األرقام المتداُيدرك الجميع أن التخّلف عن السداد للمودع هو أصعب م
مركزي وسلطته النقدية والسلطة السياسية احتياطات مصرف لبنان، يزيد األمور تعقيدًا ويعّمق أزمة الثقة بين المواطن والمصارف من جهة وبين المصرف ال

 .وسلطتها المالية من جهة أخرى
 

 سرعة التعافي vs ةالهيكلإعادة 
كتها واحدة من بين مئات األزمات العالمية التي أصابت دواًل عّدة )الواليات المتحدة واألرجنتين األزمة اللبنانية فريدة نوعًا ما بحكم طبيعة الدائنين، ل

ر من الدول للتعافي من أزماتها. هناك الكثير من اآلراء التي تدعم عمومًا، إعالن التخّلف عن الدفع، والبدء في إعادة هيكلة الدين كان مرتكز كثي واليونان...(.
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 :ن سرعة التعافي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يحمي الدول من الغرق في مستنقعات خدمة الدين أبرزهالضماهذا التوجه 
: التخلف عن دفع الدين هو عامل 2001بل باالقتصاد لعام (، والحائز على جائزة نو 2000 –1997ستيغليتز نائب رئيس البنك الدولي سابقًا ) يقول جوزيف -

 .ى اتخاذ هذا القرار بعيدًا من التهويل والتهديد بفّك ارتباطها باألسواق المالية العالميةأ علإيجابي للدول التي تتجر 
، على مشاريع مستقبلية تحّقق نموًا اقتصاديًا وتدعم السياسة لشهير إلى أبعد من ذلك معتبرًا أن استخدام األموال التي كانت سُتدفع للدائنينويذهب االقتصادي ا

لمالية العالمية، وأنه عمل لمدى البعيد وتدّر مداخيل مستقبلية مستدامة، يضمن إعادة الدول المتخّلفة عن السداد بصورة أقوى إلى األسواق الى االمالية للدولة ع
ت، كاليوروبوندز، سنداو إلى إعالن التخّلف وفقًا لرؤية وخّطة واضحة ومدروسة. وهو يعتبر أن حاملي الضروري النتشال الدول من أزماتها المالية. لذا، يدع

لهذه  (Risk of Default) ارتفاع احتماالت التخلف يحصلون على فائدة أعلى بكثير مما يمكن أن يتقاضوه لقاء السندات األميركية، ولذلك هم يدركون
رباح، بالجشع والطمع، معتبرًا أنه عّثر بأسعار زهيدة لمقاضاتها في ما بعد وتحصيل أوصف من يشتري سندات الدول قبل التالسندات. وبالتالي يخلص إلى 

 .(vulture funds) يتوجب على المجتمع الدولي التدّخل لردع شركات تنتهج هذا األسلوب
 2014عام  الخاضعة للحكم األميركي )أقل من مقاطعة وأكثر من مجّرد مستعمرة(. ففيوفي هذا السياق، ال بّد من التعليق على األزمة المالية في بورتوريكو 

 (Rochild & Co) و مساعدة. طلبت بورتوريك%12مليار أخرى مع معدل بطالة بلغ  50مليار دوالر، باإلضافة إلى  75ل الدين السيادي فيها إلى وص
ت ستيغليتز جمل الدين المترتب. من مالحظامن م %25تهم. قّدمت بورتوريكو خّطة تضمن دفع أقل من إلقناع الدائنين القبول بخسارة نسبتها أكبر من توقعا

نين رفض الخّطة ورفع دعاوى ضد بورتوريكو، ما على الخطة أنها غّلبت أهمية إعادة الدفع على خطوات إعادة النمّو االقتصادي بنسب عالية. بعض الدائ
 .إلى المسارعة لمساعدتها من خالل شطب بعض ديونها 2017مب في تشرين األول اضطر الرئيس األميركي دونالد ترا

ادية: إن عمق االنكماش ( في معرض اختباره لمدى تأثير االنكماش االقتصادي على احتماالت التخّلف عن دفع الديون السي2006يوغو بانيزا )يقول ه -
إعالن سبق د من احتماالت التخلف عن دفع الديون السيادية. حجم االنكماش االقتصادي الذي ياالقتصادي التي تواجهه الدول قبل التخّلف عن الدفع يزي

ّخر البلد المتخّلف عن الدفع وعن التعافي بشكل التخلف، هو المؤّشر لقدرة البلد على التعافي بشكل أسرع أو أبطأ، فكلما كان االنكماش االقتصادي أعمق تأ
عادة دفعأسرع. لذا، يعتبر أن تأخر إعال  .جلة االقتصادية في ما بعدالع ن التخّلف، هو أمر خاطئ وله تداعياته على مرحلة التعافي من األزمة وا 

لتخّلف عن الدفع. المشكلة التي يعاني منها لبنان حاليًا، أن الدين السيادي هذه الفكرة تعيدنا إلى أصل الخالف الدائر في لبنان عن التخّلف عن السداد أو عدم ا
. هذا المقياس قد يسهم في تشخيص الحالة االقتصادية المرضية 2020 لبناني غير مستداٍم ولذلك علينا أن ننظر إلى حجم االنكماش االقتصادي قبل آذارال

 .وصواًل إلى تسريع عملية البدء في تصحيح الخلل
 

 االختبار األقصى: التخّلف واالقتصاد
التخّلف عن الدفع. في  لمعطيات التي تشير إلى أن االتجاه هو نحو، انطالقًا من ا2020بب قرب استحقاق آذار حاليًا، أصبح لبنان تحت المجهر الدولي بس

، أي إن الدين معّرض للتخّلف عن الدفع. تشخيص الدين (Unsustainable Debt) نظر صندوق النقد الدولي، يعاني لبنان من مشكلة الدين غير المستدام
ادرات، نسبة الدين إلى اإليرادات الحكومية، نسبة لى الصعبر دراسة عّدة مؤشرات أهمها: نسبة الدين إلى الناتج المحلي، نسبة الدين إ من قبل صندوق النقد يتم

)أي مرحلة بعد ذلك يصّنف الدين إلى أربع فئات: من فئة األقّل خطورة إلى فئة أزمة الدين خدمة الدين إلى الصادرات، ونسبة خدمة الدين إلى اإليرادات. 
ادرات خجولة، مع عجز في الحساب الجاري، وعجز مالي سنوي متواصل جعل بة صمن الناتج، وفي ظل نس %160التخّلف(... ال شّك بأن لبنان بنسبة دين 

بدرجة أزمة دين سيادي. عندما علم مسبقًا نتيجة امتحان صندوق النقد الدولي للدين العام وهي: السقوط المدوي فاتورة خدمة دينه عالية إلى درجة أصبحنا ن
، تبدأ مالمح االنهيار بالظهور تدريجًا، وبالتالي يتوجب عندها إعالن حالة طوارئ قصوى لعكس هذه صاديتصبح نسبة خدمة الدين أعلى من نسبة النمّو االقت

 .المستويات الطبيعيةالمؤشرات إلى 
لى جانب استحقاق سندات اليوروبوندز، ستواجه الحكومة اخ  :تخّلف عن الدفعتبارات صعبة ليس واضحًا كيف ستتعامل معها ومع تداعيات الوا 

ت االستثمارية لمستثمرين لبنانيين ة: هل سترضخ الحكومة لمصير البطالة وأثرها على الهجرة، أم قد نشهد سلوكًا حكوميًا مغايرًا يقدم أقصى التسهيالالبطال -
. هذه النسب تعكس اليةنتيجة األزمة الم %22وفي اليونان إلى  %25األرجنتين وصلت معدالت البطالة إلى وأجانب يخلقون فرص عمل جديدة ومتنوعة. في 

 .ملهاتداعيات األزمة على األمن المعيشي والقومي، وهي معدالت ال يقوى بلد غير منتج كلبنان على تح
.. إذًا، ي أصاًل من الكابيتل كونترول أن يتحمل عبء ضرائب جديدة؟ بالتأكيد ال.الضرائب: هل باستطاعة المواطن أو التاجر أو المصّنع المحلي الذي يعان -
المواطن بل قد تستهدف كماليات أين ستحّصل الدولة إيرادات في ظل صعوبة رفع الجباية الضريبية؟ هناك العديد من المقترحات التي ال تستهدف جيب من 

 .تؤدي إلى الحّد من فاتورة االستيرادنستوردها فتؤّثر إيجابًا على الميزان التجاري و 
 

 خلف، هو المؤّشر لقدرة البلد على التعافي بشكل أسرع أو أبطأحجم االنكماش االقتصادي الذي يسبق إعالن الت
 
ت النهيارات مالية. لنقد الدولي جاءت بسبب سياسات التقشف التي فرضها الصندوق على الدول التي تعرضالتقشف: لعّل أكثر االنتقادات لبرامج صندوق ا -

فحّتى لو أرادت الدولة تطبيق سياسة تقشف عبر تجفيف التقديمات االجتماعية والصحية ما، في حالة لبنان، يبدو الوضع معّقدًا )ليس مستحياًل( نوعًا 



بات في الشارع. هذا يضاف إلى الواقع السّيئ فسها مشاكل أخرى كالبطالة وترّدي الوضع االجتماعي وبالتالي المزيد من االضطراوالتعليمية، هي ستجلب على ن
تستطيع تعويض ما سينتج من سياسة التقشف ألنها هي األخرى تتخّبط في أزمة سيولة. بشكل عام يعتبر بعض ال  للمصارف المحلّية. المصارف الخاصة

 .نان أسهم في زيادة الوضع االقتصادي سوءًا وانكماشاً ( أن التقّشف المالي القاسي الذي طّبقه صندوق النقد في اليو 2012ين )كورسيتي، االقتصادي
مدى ة تثبيت سعر الصرف فشلها واستنزاف احتياطات المصرف المركزي بالعمالت األجنبية والمصارف وأموال المودعين على التضخم: بعد أن أثبتت سياس -

)متوّقعة على المدى القصير( على مستوى التضخم والغالء المعيشي في ظل  السنوات، بدأت بوادر تحرير سعر الصرف )بشكل غير مباشر( تأتي بنتائج سلبية
 .ة الفّعالة من وزارة االقتصاد، وجشع االحتكارات التجاريةرقابغياب ال

ستحّفز النمو المستدام  في كيفية منع تدهور النمّو االقتصادي الذي يلي عادًة األزمات المالية. ثم كيفالنمّو االقتصادي: أصعب سؤال أمام الحكومة يكمن  -
وتخفيف حّدة البطالة، والتعافي من دّوامة العجز السنوي وخدمة الدين، وصواًل إلى عودة االرتباط تاج الذي يخلق وضعًا اقتصاديًا صحيًا يؤدي إلى زيادة االن

 .لية الدوليةباألسواق الما
الذين ها، وثقة المغتربين رية المحلية والخارجية والثقة بالمصارف أيضًا التي فقدت صدقيتالثقة: إعادة الثقة هي واحدة من أصعب المهمات. الثقة االستثما -

 .تبّخرت أموالهم عبر سوء االستخدام وسوء األمانة من المصارف
 

 الذّل أو الثورة االقتصادية
 Medical) لى بقاع خصٍب ُتزرع فيه حشيشة القنبن كيف لبلد يّدعي أنه يمتلك حقواًل من النفط والغاز على طول ساحله باإلضافة إيتساءل كثيرو 
cannabis)حاجاتها من مليارات في حال استفاد منها رسميًا عبر سّن قوانين تسمح باستغاللها وبيعها إلى الدول واألوروبية التي تغّذي ، التي تقدر إيراداتها بال

 تحديًا ُيعدّ أن الحكومة الحالية ورثت من جميع الحكومات السابقة مجتمعة حقاًل من األلغام  السوقين التركي والتايلندي، أن يظهر بهذا العجز والذّل. ال شّك في
لبدء بثورة اقتصادية وفقًا لخطة واضحة تضع لبنان صعبًا، لكنه ليس مستحياًل. تجّنب دفع مستحقات اليوروبوندز هو سالح ذو حّدين، فإما ُتستخدم أمواله ل

ما ُتصرف أمواله على ععلى الخريطة االقتصادية العا لكهرباء واالستيراد غير المدروس، جز المية وتعيد ثقة المغتربين الذين يشكلون صمام األمان، وا 
لى الدول العربية ثم األوروبية ثم تقع في قفص صندوق النقد الدولي في نهاية واالستهالك غير المنتج، وبالتالي تفشل وتذهب للتسّول بذّل، كما سابقاتها، إ

 .مطافال
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