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 حان وقت استئصال الفساد...خّطة عملية لإلنقاذ

 ديالسعيناصر 
 المصدر: ترجمة نسرين ناضر

 ، مخّطط بونزي الذي اعتمده مصرف لبنان،)الموازنة غير المستدامة وعجوزات الحساب الجاري دي والمالي في لبنان، وأسبابه ندرك كيف حدث االنهيار االقتصا
لفساد هذا العام، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم. ونظرًا إلى ا %184الي اإلجموفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ستبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلخ.(. 

، سوءًا على مستوى االقتصاد الكّلي. وتسببت سلسلة من األخطاء في السياسات األوضاعازدادت المستشري والزبائنية، فضاًل عن ارتفاع تكاليف القيام باألعمال، 
ما ُيعَرف بالكابيتال كونترول، وترخيص وصواًل إلى اإلجراءات غير الرسمية لتقييد حركة رؤوس األموال أو  2019 بدءًا من إغالق المصارف في تشرين األول

األموال من الليرة اللبنانية إلى الدوالر، وفرض قيود على السداد من أجل حماية احتياطي المصرف المركزي اآلخذ  ر تحويلوتعذ   أعمال الصرافة، وتجميد الودائع،
 .جعالترافي 

 تعّددة للصرف.ر معن اعتماد أسعا زمة المالية، وولدت نقصًا شديدًا في السيولة واالئتمان، فضالً تسببت هذه السلسلة من األخطاء، إذًا، في التعجيل في وقوع األ
. وغرقت البالد 2020في عام  %20تفوق نسبة وأسفرت هذه اإلجراءات في السياسات، بدورها، عن ركود اقتصادي شديد، مع انكماش الناتج المحلي اإلجمالي ب

لمئة. وُتضاف إلى ذلك كله، التداعيات في ا 80صل إلى في حزيران(، مع تسجيل تراجع حاد في قيمة الليرة مقابل الدوالر بنسبة ت %90في دّوامة تضخمية خطرة )
 ع أن تصبح، والهبوط في أسعار النفط في بلدان الخليج(، وُيتوق  19وفيد باء كّشي و الناجمة عن انخفاض التحويالت المالية من الخارج )بسبب اإلغالق الناجم عن تف

ة العميقة االقتصادية والمصرفية والمالية، وكذلك أزمة العملة تفاقمت بفعل انفجار مرفأ ه األزمنية! هذأكثرية من اللبنانيين دون خط الفقر! يمّر لبنان بأزمة إنسا
لوجستيات في القتصادية األساسية الدمار الواسع للبنى التحتية والاالجتماعية واالقتصادية والسياسية الهائلة. تشمل التكاليف انية و إلنسابيروت الكارثي وتداعياته ا

أكالف االستيراد يادة وز  رةباني والهيكليات السكنية والتجارية؛ والخسائر المباشرة وغير المباشرة على مستوى النشاط االقتصادي؛ وتعط ل التجاوفي المبيروت، مرفأ 
مليار  15إلى  10ة من قتصاديكالف االأن مرفأ بيروت هو المصدر األساسي لإليرادات الجمركية. يراوح مجموع األوالتصدير؛ وخسارة إيرادات مالية نظرًا إلى 

بنى بنان اإلمكانات المالية الالزمة لتمويل إعادة إعمار الملك لال ي دوالر، ولكن تحديد الرقم بدقة يتوقف على إجراء تخمينات مفّصلة لألضرار. أيًا تكن التكاليف،
نه لن تبادر أي جهة إلى إقراضه. يحتاج لبنان إلى المساعدات واألموال من تدانة أللى االسلتحتية للقطاع العام التي ُدمِّّرت في االنفجار، وال قدرة لديه أيضًا عا

ة دمات االقتصادية والمالية واإلنسانييجب تشكيل حكومة طوارئ ترّكز على وقف التدهور السريع في الخثية، الكار الخارج. ومن أجل التعامل مع هذه الظروف 
 .عها على السكة الصحيحة من جديدعلى وض ، وتعملوالصحية وفي خدمات البنى التحتية

 خطة ضرورية
ك ينبغي على ولذلالمالية والنقدية الكبيرة، وعدم تنفيذ رزمة إصالحات شاملة. لثغر ًا باستكون آفاق المعافاة االقتصادية قاتمة جدًا في حال عدم االعتراف رسمي

( التركيز على إعادة إعمار 1تدام وذي صدقية. ويجب االنطالق منالخطوات اآلتية: )الحي مسنامج إصحكومة طوارئ جديدة أن تباشر فورًا العمل على تطبيق بر 
بيتال كونترول" ذي صدقية للمساعدة على استعادة الثقة وتشجيع ( إقرار قانون "كا2باء، الماء، مرفأ بيروت، النقل العام(؛ )الكهر امة )وتأهيل البنى التحتية للمرافق الع

في  ّوهات( توحيد سعر الصرف واّتباع نظام مرن لتحديده، فاعتماد أسعار صرف متعددة أحدث تش3والرساميل من جديد إلى البالد؛ )لمالية ويالت ادخول التح
. ومن تنفيذه عمل على( التوصل سريعًا إلى اتفاق مع صندوق النقد لدولي وال5عجز الموازنة؛ ) ( اتخاذ إجراءات فورية لخفض4لسوق ويتسبب بمزيد من الفساد؛ )ا

 .اإلصالحات األساسية األخرى إنشاء شبكة أمان اجتماعي للحد من معدالت الفقر المتزايدة
لى أن يقترن بشروط محددة. رفع الدعم عن المحروقات هو خطوة مليار دوالر، ع 30ار االقتصادي ولتأمين السيولة" قيمته نحو ستقر وق لاليحتاج لبنان إلى "صند

كؤ التل ألن ،إلى سوريا، لما ُيشّكله من استنزاف شديد الحتياطياتنا الدولية. ويجب تنفيذ اإلصالحات ضمن أطر زمنية مّتفق عليها التهريبجل وقف ضرورية من أ
وضع خطة  من شأنالحات. امج. ُيبدي السياسيون وصّناع السياسات الفاسدون في لبنان معاندًة لإلصفي هذا المجال يشّكل عامل خطر أساسيًا ُيهّدد نجاح البرن

جراءات إلعادة هيكلة الدي د الثقة المصرفي أن يساهم في تجدي لقطاعون واإصالحية نقدية ومالية شاملة على مستوى االقتصاد الكّلي تتضمن إصالحات بنيوية وا 
ت المالية لتمويل المتعدد الطرف من المؤسساتقطاب اوفي اس المنتشرين في الخارج والمستثمرين األجانب والجهات المانحة للمساعدات، باالقتصاد لدى اللبنانيين

الستقرار االخليجي. وسيتيح ذلك الحصول على السيولة، ويساهم في تثبيت  تعاون لس الالدولية والمشاركين في مؤتمر "سيدر"، بما في ذلك االتحاد األوروبي ومج
نعاش النشاط االقتصادي في القطاع الخاص  .النقدي وا 

 إصالحات آنية
ا. يجب هن سوا بيق مء األوضاع الراهنة على مستوى االقتصاد الكلي، يجب أن تشمل اإلصالحات مجاالت عدة. ولكّن بعض اإلصالحات "أسهل" في التطضو  على

 .الطويلما ط كالمتوسّ  قق نتائج سريعة إلى جانب اإلصالحات ذات األثر األكثر استدامة في المدىأن تشتمل الخطة على تسلسل مناسب لإلصالحات بحيث تتح



ار قانون ر التضخم المفرط. يجب إقر من خطذلك  إصالح األوضاع النقدية وسعر الصرف: ُتسّجل معدالت التضخم في لبنان ارتفاعًا شديدًا، مع ما ينطوي عليه (1
ات الموازنة مصرف لبنان عن تمويل عجوز  ن يتوقف. يجب ألمدى المتوسط، على لبنان أن يتحّول نحو اعتماد سعر صرف يّتسم بالمرونةللكابيتال كونترول، وفي ا

 .الحكومية، ألّن ذلك يتسّبب بزيادة التضخم وتدهور سعر الصرف
تها في صدارة قائمة اإلصالحات. وفي هذا اإلطار، ينبغي إجراء لمصرفي: يجب أن تأتي عملية إعادة رسملة المصارف وا عادة هيكلطاع اة القإعادة هيكل (2

 مالجمع بين تسوية أوضاع بعض المصارف ودمج المصارف الصغيرة في مصارف أكبر حجمًا. يتطلب ذلك إقرار قانون عصري لتنظيمثل هو ج، واألعمليات دم
 ."علينا أن نتجّنب ظهور نظام مصرفي "زومبي اإلعسار من أجل تسهيل عمليات إعادة الهيكلة والدمج والشراء.اءات إجر 

جراء إصالح جذري للمنظومة التقاعدية قطاع العام، وتطبيق الدعم الحكوميج( اإلصالحات المالية: خفض حجم ال  .الذي يستهدف فئات محددة، وا 
نشاء صندوق إلدارة الثروة الوطنية ترّكز هذه اإلصالحات على تحسين الحوكمة االقتصادية والماليةب أن ة: يجد( اإلصالحات الهيكلي  .وا 

وكة من الدولة واألصول التجارية العامة )شركة طيران الشرق األوسط، أوجيرو، : يشمل هذا الصندوق جميع الشركات المملهـ( إنشاء صندوق إلدارة الثروة الوطنية
ع ي لجميز انئ والمطارات(. ويجب اتباع خطوَتين في هذا اإلطار: إنشاء سجل عام مرككة كهرباء لبنان، المؤسسات العامة االستثمارية للمياه، المو ن، شر لبنا كازينو
 .ل العامة التجارية وتحديد قيمتها االستداللية؛ ونقل هذه األصول إلى صندوق للثروة الوطنية ذي إدارة مستقلةاألصو 
وقت ان الح األسباب األساسية للتدهور االقتصادي المستمر خالل العقود األخيرة. وقدحة الفساد ومبادرة الستعادة األصول المنهوبة: الفساد هو من لمكافنامج و( بر 
 .تئصالهالس

قدمين ي السياسات( لتقديم الدعم إلى المتثلة فت مماز( إنشاء شبكة أمان اجتماعي: تستهدف فئات محددة )من خالل التحويالت النقدية، والتأمين ضد البطالة، وأدوا
 .المدى المتوّسط لفقر فيحد من الهّشة في المجتمع، بهدف تقليص هّوة الالمساواة اآلخذة في االّتساع والفي السن والشرائح ا

 أفكار للصمود
 التعاون الخليجي، مع تسهيالت في الدفع من خالل تأجيل سدادمجلس لدان أقترح مبادرَتين في هذا الصدد: )أ( التفاوض على اتفاقات لشراء الوقود مباشرة من ب

ن الطاقة إلى حد كبير؛ )ب( التواصل مع صندوق النقد العربي مض كلفة وفي خف لمستحقات. يساهم ذلك في وضع حد للفساد السائد راهنًا في صفقات الشراء،ا
 .الضرورية للصناعاتلتدفقات التجارية، ال سيما استيراد السلع األساسية والمواد ودة اتيح عأجل تأمين التمويل التجاري للواردات اللبنانية، بما ي

 استراتيجيا الربط
ث ، يجب أن يستعيد النمو االقتصادي عافيته وينبغي أيضًا العمل على استحدااقات الشبابية إلى الخارج. ولهذه الغايةيجب أن نعمل على وقف الهجرة الكثيفة للط

ار على مستوى االقتصاد الكلي كما ورد أعاله. يمتلك لبنان القدرة على بدوره إجراء إصالحات اقتصادية ومالية عميقة لتحقيق االستقر  ي ذلكويقتضوظائف. 
ان مجلس التعاون ببلد نانلبل واالستثمارات من أبنائه المغتربين ومن المستثمرين اإلقليميين والدوليين. ينبغي اتباع استراتيجيا تقوم على ربط الرساميستقطاب ا

لتقنيات الزراعية، النظيفَتين، وا نولوجياة والتكوالسعودية( وبأوروبا والصين، مع التركيز على االقتصاد الرقمي، والطاق الخليجي )ال سيما اإلمارات العربية المتحدة
 .وبالدناابنا جل شبواألنشطة والخدمات المستندة إلى المعرفة. هذا هو المستقبل الذي يجب بناؤه من أ

 .وزير المال األسبق 
 نائب حاكم مصرف لبنان األسبق.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


