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 غسان العياش

ذ النظام االقتصادي قتصادية. فإنقاالال قاتمة على حظوظ حّل األزمة االاالنقسام السياسي المشتعل بين الشركاء المفترضين في السلطة التنفيذية يضفي ظ
ة المنتظرة. هذا شرط الزم للتوّصل إلى برنامج ومين أطراف الحكم واالنسجام بدرجة عالية من التفاهبشكل خاص، يتطّلبان  #النظام المالي بشكل عام، وترميم

 رة.ألمر الذي يبدو بعيد المنال في ظل االنقسامات الظاهرة واألحقاد المتفجّ مشترك لإلنقاذ وتنفيذه، ا
المصرفي حول الخطوات التي دولة والقطاع طلوب، يجب أن يقوم تفاهم كامل بين الوبقدر أهّمية التفاهم بين القوى السياسية على البرنامج االقتصادي الم

ئعة. فقد أثبت لضان حقوقهم ايد المودعو خدمة االقتصاد، وحتى يستع من جديد بدورها الحيوي في #المصارف ستتخذ إلعادة إحياء النظام المالي، حتى تقوم
ض فيه تنفيذها، يؤّدي إلى حكومة بصياغة خّطة لإلنقاذ، بمعزل عن القطاع االقتصادي الذي يفتر تجربة خّطة الزار التي تبّنتها الحكومة المستقيلة أن تفّرد ال

 سّمى.فرط الخّطة وهدر الوقت وتأجيل الحّل إلى أجل غير م
ن ليس زمن تحقيق المكاسب واألرباح بل هو زمن اإلصالح الحقيقي س تحقيق المنافع للمصارف أو لسواها، فالزمالمطلوب لي ومن المسّلم به أن هدف التفاهم

عا  دة الحقوق الضائعة إلى أصحابها.إلعادة الحياة إلى النظام المالي وا 
ه في انتقاد رئيس الجمهورية العلني للمصارف عندما أشار بلغ ذروت بين الدولة والمصارف يتفاقم كل يوم، وقد لكن ما نشهده اليوم هو عكس ذلك. فاالختالف

  يع ومن دون توزيع مخاطر على ما تقتضيه أصول المهنة".دم مسؤولية بودائع واموال الناس طمعا بالربح السر الى مسؤوليتها "الواضحة في التصرف بع
  

سؤولة ن أصحاب الودائع، لكنه من غير الطبيعي أن يأتي من الدولة ألنها هي الممدني أو مارع أو من المجتمع اليمكن أن يأتي من الشهذا النوع من النقد 
  ترسم الخطط وتحّدد وجهة االقتصاد وتلزم المصارف بسلوك الطريق الذي حّددته.األولى عن الكارثة التي ضربت البالد واقتصادها. فالدولة هي التي 

  
ط الهادفة إلى تقّدم البلد ونمّوه وتحقيق الخير العام. أما ّسسات انبثقت أساسا من االنتخابات، وهي تضع الخطنة من مؤ الدولة هي الدولة، أي القيادة. وهي مكوّ 

  اريع التنمية.مشالمصارف فهي مؤّسسات تجارية تتوّخى الربح في إطار القانون، وال ينتظر منها وضع السياسات العاّمة واإلصالحات و 
  

همالها ألبسط مسؤولياتها تجاه المجتمع. في الوضع المصرفي في لبنان هو ن تشّوهاتوكل ما نشهده اليوم م  نتيجة التشّوهات القاتلة في أداء الدولة وا 
العام "من دون توزيع مخاطر على ما ع فمن غير المنطقي أن يسأل رأس الدولة، أو أي مرجع رئيسي فيها، عن سبب تمركز استثمارات المصارف لدى القطا

لدى وزارة المال ومصرف لبنان هو النتيجة الطبيعية للمناهج التي قامت عليها بالمئة من موجودات المصارف  70لمهنة". إن توظيف يه أصول اتقتض
 السياسات االقتصادية المدّمرة للدولة. إنه باختصار نتيجة ثالثة انحرافات.

  
مويال مصرفيا يفوق التمويل ط القطاع الخاص بات يضيق أكثر فأكثر وال يحتمل تيث أن نشاصاد وطني منتج منذ نهاية حرب لبنان، بحقتأّوال، عدم بناء ا

  المصرفي الراهن للقطاع الخاص الذي تجاوز مئة بالمئة من الناتج المحلي.
  

ارة العاّمة عبر التوظيف العشوائي، كلفة اإلد من تعاظم االنفاق غير المجدي وتضّخم حدّ ثانيا، إهمال الدولة لوقف النزف في المالية العاّمة سواء عن طريق ال
 شعبي.الموارد العمومية ومنع التهّرب الضريبي. اختارت الدولة االستدانة من المصارف بفوائد عالية بدل سلوك طريق اإلصالح المالي ألنه غير  أو حسن إدارة

للمالية العاّمة. مهّمة تبّرع  ة العجز في الميزان التجاري والعجوزات المتواليةرغم فداح بات المزّيف لسعر صرف الليرة اللبنانيةلثثالثا، اإلصرار االنتحاري على ا
 .ودعينلم#ا مصرف لبنان بالقيام بها، معتمدا على توظيفات المصارف لديه، أي ودائع

  
 هل كان بإمكان المصارف أن تفعل شيئا؟ 
  

عن عدم امتالك  في الجدال الجديد المتفّجر بين الدولة والمصارف، ال ُتسأل هذه األخيرة عن جوهر السياسات التي أوصلت لبنان إلى الكارثة، لكنها تسأل
 ار نحو االنتحار األكيد.تجبر الدولة على إصالح أوضاعها، والتوقف عن المسقّوة ضغط وف في وجه الحكومات المتعاقبة، وتشكيل وقالجرأة الكافية لل

 
 
 
 



 
 


