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 النقد صندوق مع المفاوضات قبل لبنان خيارات ؟«غليان منطقة» في «سالم إقتصاد» أي

 هللا رزق سهام

 يوسف القديس لجامعة االقتصادية العلوم كلية في ُمحاضرة أستاذة

 الفائدة معد الت وفي للبلدان، السيادي التصنيف في ثقله له الذي «المخاطرة عامل»بـ االقتصاد بعلم ُيعرف ما على مباشرا   أثرا   االستقرار لزعزعة أن   صحيح 

 يتفادى أقل ه أو نموا ، ويشهد الحروب مع حتى إقتصادها يتعايش بلدانا   ثمة أن   إال  .. االقتصاديين العمالء وثقة االستثماري المناخ وفي لديها، الرئيسية

 حرب قبل الحال كانت كما مداخيله، ومصادر قطاعاته نمو في التوازن عن تخل يه في فتكمن بالذات، اللبناني االقتصاد اشكاليات أبرز أما... الكبرى االنهيارات

 منطقة» وسط ،«متقطعة هدنة» الحاالت أفضل في يعيش حين في ،...(خدمات سياحة،) «السالم إقتصاد«بـ ُيعرف بما خياراته وحصر ،1990 -1975

 ...مستمر «غليان

 وكيف منها؟ اتخذها دروس أي األزمة؟ انفجار الى وأوصلته لبنان اتخذها خيارات أي الدولي، النقد صندوق مع الرسمية بالمفاوضات البدء وقبل اليوم،

 الدولي؟ النقد صندوق مع المفاوضات في المطلوب اإلصالح عناوين اليوم أصبحت

 حتى االستدانة، الى حاجة وال ماليا   عجزا   العامة المالية تعرف ولم رائدا ، اقتصاديا   نموذجا   عرف 1943 عام استقالله منذ لبنان أن   معرفة المفيد من بداية، 

 .سوريا إلى الفائض بتصدير ويسمح لبنان حاجات يكفي الكهرباء إنتاج قبلها وكان ،1990-1975 حرب بدء من األولى السنوات بعد

 طنا ، 287 نحو يبلغ الذهب من احتياطيا   ،«العالمي الذهب مجلس» بيانات وفق لبنان، اليوم يملك الستينيات، في للبنان الرؤيوية االقتصادية الخيارات وبفضل 

 .الذهب احتياطيات على تحوز العالم، في بلدا   20 أكبر قائمة ضمن البالد يضع ما أونصة، ماليين 10 نحو أي

 لبنان لمصرف حاكما   كان حين أونصة ماليين 5 شراء الى بادر الذي سركيس، الياس الراحل الجمهورية رئيس إلى االحتياطي هذا تكوين في الفضل ويعود 

 أوائل في المسار هذا ليتوقف المركزي، لبنان مصرف لدى الذهب احتياطي لزيادة المزيد شراء إلى المتعاقبة الحكومات عمدت الحقا  . الستينيات في

 .شرائه على المتزايد الدول ضغط نتيجة بالدوالر، الذهب ارتباط فك نيكسون ريتشارد األميركي الرئيس قرار مع السبعينيات

 عن الُمصَدر النقد من %50 تغطية يفرض اللبناني القانون كان وقتها. ولبنان سوريا بين النقدي االنفصال بعد 1948 عام اعُتمدت اللبنانية الليرة أن   علما   

 هذه أن   إال  . للتغطية نسبا   1963 عام صدر الذي «والتسليف النقد قانون» فرض كما. األجنبية والعمالت بالذهب ،«ولبنان سوريا بنك»: اإلصدار بنك

ة االقتصادية النظم في العمالت ككل كل يا   عائمة باتت اللبنانية الليرة إن   إذ مطب قة، تعد لم النصوص  ...الحر 

 قبل ليرة 2،25 من الدوالر سعر وارتفع ،1987 عام %487 بلغ صاروخيا   تضخما   وشهدنا اللبناني، االقتصاد على بظاللها 1990-1975 حرب أرخت 

ه. 1992 عام ليرة 2500 الى 1975 حرب  عادةإ مع تضاعفها قبل الثمانينات منتصف في االستدانة وبدأت الدولرة، نحو اختياريا   الخاص القطاع وتوج 

 ...1997 منذ 1507،5 على وتثبيته الدوالر إزاء الليرة صرف سعر ربط سياسة اعتماد مع بالتزامن ،1992 عام من بدءا   اإلعمار

... المدفوعات ميزان وضع يكن أيا   الواحد، للدوالر ليرة 1507.5 أساس على صارم، بنحو األميركي بالدوالر اللبنانية الليرة ربط بسياسة متمسكا   لبنان وبقي 

ل المدفوعات ميزان كان طالما مضبوطا ، الوضع فبقي  وافتقاد ،2011 عام سوريا في الحرب اندالع منذ الوضع انقلب أن إلى ،2010 العام حتى فائضا   يسج 

ل الخليج، بلدان من سيما ال السياحي، واإلنفاق الخارجية المالية والتوظيفات العقارية االستثمارات في وتراجع لبنان، في والحكومي السياسي االستقرار  فسج 

 دوالر مليون 14515.9 قيمته ما اليوم إلى 2011 منذ التراكمي العجز ليصبح دوالر، مليون 4351 بقيمة 2019 نهاية في عجزا   المدفوعات ميزان

ل لم الذي ،2016 عام باستثناء)  الخارج من رساميل المشاركة، اللبنانية المصارف خاللها من استقطبت التي المالية لبنان مصرف هندسات بسبب عجزا   يسج 

 الموازية السوق فظهرت.. معها اللبنانية والمصارف لبنان ومصرف العامة المالية مغرقة األزمة انفجرت أن الى...(... اليوروبوند لشراء األجنبية بالعمالت

 ...الدولي النقد صندوق تجاه أولوية أيضا   المصرفي الجهاز هيكلة وإعادة توحيدها اليوم وبات الصرف، معدالت في متعددة الدعم وأسعار

 تشريع وتم   المحلي، الناتج في طفيف شكل في إال   تساهم تعد ولم تدهورت الزراعية، كما الصناعية، اإلنتاجية والقطاعات فتغي ر، للبنان االقتصادي الدور أما 

 واالقتصاد السياح ونفقات بالمغتربين محصورا   التعويل وبقي لإلغراق، أسواقنا وتعريض المتكافئة غير والمنافسة التجارة تحرير اتفاقات مع االستيراد أبواب

 تعيش منطقة في «سالم اقتصاد» على الرهان وكان «الغذائي األمن» من األدنى الحد   تأمين الى حتى السعي يتم   فلم أهميته، على العقاري واالستثمار الريعي

 ..غليانا  

 تجاذبات في لبنان وقع للشباب، العمل فرص توفير وحاجات العصر لغة ومحاكاة التكنولوجي واالبتكار الثابتة المنتجة االستثمارات إهمال استمر وفيما 

ت وخارجية، داخلية ونزاعات سياسية ى النمو وارتفع االستقرار، بعض تبعه الذي الدوحة اتفاق إلى 2007 أيار أحداث بعد أد   لبث ما ،2010 عام %8 ليتخط 

 أولوية المستدام، للنمو االستثماري والمناخ الثقة واستعادة القطاعات بين التوازن إعادة عن البحث وبات ،2011 العام منذ %1 من أقل الى انخفض أن

 ...الدولي النقد صندوق مع أساسها على للتفاوض االقتصادية، لبنان خيارات

 من أقل األجنبية بالعملة الدين سند على الفائدة أن   إذ العام، الدين ثلث بلغت حتى العام الدين دولرة تزايدت للبنان، الداعمة الدولية المؤتمرات سلسلة ومع 

 .التجارية والمصارف المركزي المصرف لدى منه الكبرى الحصة بقيت لكن عالميا ، اليوروبوند تسويق يسه ل أن ه كما بالليرة، السند على الفائدة

  



 مشاريع عن فيها أعلن كان التي اإلصالحية بالورقة لبنان التزام غياب في المساهمة، عن المشاركة البلدان وتوق فت الداعمة المؤتمرات مفاعيل خفتت وما

 لها وُسحبت العام، الدين بثلث وحدها تسببت التي والكهرباء، االتصاالت مثل األساسية الخدمات في سيما ال الخاص، القطاع ومشاركة وتسنيد خصخصة

 إمكانية دون دوالر مليار 43الـ وفوائده مجموعه فتخط ى سنويا ، أميركي دوالر الملياري قارب الذي السنوي عجزها لسد   األميركي بالدوالر خزينة تسهيالت

 صندوق مع التفاوض في المطلوبة االصالحات أولويات ضمن الملف هذا مجددا   يتغط ى واليوم...مستدام بنحو الكهربائي التيار تأمين وال الدوالرات إعادة

 ...الدولي النقد

ى 2011 العام منذ تباعا   االرتفاع عاود 2010 عام %130 من أقل الى المحلي الناتج الى العام الدين انخفض وبعدما   عام األزمة انفجار قبل %180 ليتخط 

 آذار في ديونه سداد عن التوق ف لبنان أعلن أن الى ،«بورز ستاندرد» و «موديز» ،«فيتش» الدولية الوكاالت لدى للبنان السيادي التصنيف وتراجع ،2019

 إلعادة اليوم األولويات رأس في هو الملف وهذا.. اللبنانية الدولة على األميركي بالدوالر سيما ال السندات، حاملي الدائنين مع مفاوضات أي دون من 2020

 ...الدولي النقد صندوق مع المفاوضات في العام الدين هيكلة

 السياسية للمؤسسات الكل ي الجمود إلى وصوال   لبنان، اقتصاد على سوريا في لألزمة المباشرة وغير المباشرة االنعكاسات الدولي البنك تقارير أظهرت وقد 

 العمل انطالق إعادة مع ،2017 عام حتى 2005 عام من الموازنات إقرار ابوغي ،2016 األول وتشرين 2014 أي ار بين الرئاسي الفراغ ظل   في اللبنانية

 على الحبال شد   مجددا   الواجهة الى ليعيد 2017 الثاني تشرين في الكبير الحكومي االهتزاز يشهد بلبنان وإذا ،2016 عام الرئاسية التسوية بعد المؤسساتي

 .السياسي المشهد

 أمام يسقط االنتخابات، قبل العام القطاع في التوظيف وقف قانون إقرار بعد وإذ المواضيع، كل   على 2018 عام نيابية النتخابات التحضيرات مجددا   وطغت

 وترشيد إصالح أي دون من والرواتب الرتب سلسلة إقرار تم   كما المركزي، التفتيش تقرير وفق عينها الفترة في جديد موظف 5300 من أكثر توظيف

 %15 الى 10 من أكثر العالم بلدان في حجمه يتخط ى ال حين في) الموازنة ثلث من أكثر على يستحوذ بات الذي العام، القطاع في النظر وإعادة التوظيف

 االصالحات أولويات في الواجهة، الى العام القطاع حجم في النظر إعادة تعود اليوم فيما... بعدها التنموي العمل انطالق أمل على(.. الموازنة من أقصى كحد  

 ...الدولي النقد صندوق من المرجوة

ر ،2019 عام مطلع مهماتها تسل مت أن ما التي الحكومة، تشكيل وبعد وخالل قبل الضغط عوامل تضافرت ولكن   وتفاعلت لبنان، لدعم «سيدر» مؤتمر تأخ 

 أسسها بين والفصل تشخيصها بحسن مرهونة لملمتها وأصبحت شظاياها، تطايرت أزمة وانفجرت االقتصادية االختالالت تراكمات وتظه رت الضغوط

 ...اشتراكاتها أنواع ومختلف

 الباهظة والتكاليف جهة من السياسي االستقرار إزاء االقتصادية المؤشرات وحساسية ارتباط مدى يتبي ن األحداث، لتسلسل المتأنية القراءة وبعد اليوم، أما 

 قد ما، زمنية لحظة في مثالية تبدو التي االقتصادية فالخيارات... أخرى جهة من حولها المتغي رات الى التنب ه دون االقتصادية، الخيارات بعض في للثبات

 ألي يدنر لينان أي وتحديد المتغي رات، مع التعامل في والديناميكية المرونة أهمية هنا من. أخرى فترات في لالقتصاد ومرهقة مكلفة بل فعا لة،ال غير تصبح

 من متمكنا   لبنان يكون الدولي، النقد صندوق مع للتعامل إصالحية أوراق وتبن ي تقديم نحسن حتى ككل، وقطاعية ونقدية مالية خيارات أي وفق إقتصادي، دور

 ..«تكتيكية ضربات» مجرد وليس اقتصادية رؤيا وفق تنفيذها

 


