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 أمين صالح

عبارة عن فوائد هذا الدين، في الواقع، هو (. التمييز قانونًا عن اإلفالس مع)الدولة عجزت عن سداده وأعلنت أنها متوّقفة عن الدفع . المشكلة في لبنان هي مشكلة الدين العام 
من نفقات الدولة، وفي بعض السنوات، فإن فوائد الدين العام % 05ى اليوم، كانت الفوائد تشّكل إل 3991منذ عام . ينة الدولةمتراكمة وليست تدّفقات حقيقية دخلت إلى خز 

زت الدولة عن ذلك، لجأت إلى وسائل نقدية عبر خفض سعر صرف الالفت أن ال غرض من الدين سوى سداد خدمته، وعندما عج. لةمن نفقات الدو % 311وحدها تجاوزت 
ليرة، بينما ألف مليار  321وبحسب اإلحصاءات فإن عجز الموازنات العامة يبلغ . هائلة من خالل تضّخم األسعار وسلب الناس مّدخراتهم ورواتبهمالليرة فتكّبد المواطن كلفة 
مليارات  1ٌر في قطع حساب الدولة بقيمة أقساط الدين، َيظهر لدينا وففإذا استبعدنا . فوائد الدين هي أكبر من عجز الموازنة. رةألف مليار لي 313فوائد الدين المتراكمة تبلغ 

رتفعة أّدت إلى تضاعف ولة ال يمكنها تسديدها طالما أنها عبارة عن فوائد مركبة مهذا الدين العام هو خسائر على الد. الخروج من األزمة يتطلب إسقاط الدين العام. دوالر
خسائر توقف الدولة عن الدفع، خسائر مصرف لبنان نتيجة نشاطه، وخسائر المصارف : ذا األساسد الخسائر يجب أن يبدأ على هتحدي. سنوات 35الدين خمس مرات بنحو 

 .اء في عملية المكاسبنتيجة نشاطها أيضًا، والمودعون الشرك
 90.09ليار ليرة، أي ما يعادل م 311,351نحو  2525إجمالي الدين العام حتى نهاية  وبلغ. 2539في عام % 365إلى نحو  2531في عام % 311ارتفع الدين العام من 

ذا استثنينا ما حصل في عام % 92.1، نحو 2539و 3991ن عاَمي في المقابل، بلغت نسبة الفوائد من إجمالي الدين العام خالل الفترة الممتدة بي. مليار دوالر  2525وا 
ن من المهم اإلشارة إلى أن التوقف عن الدفع ال يعني الشطب أو اإللغاء بل قد تلجأ لك%. 93ات اليوروبوندز، فإن هذه النسبة تنخفض إلى لجهة توقف الدولة عن تسديد سند

 .فوائدالحكومة تحت الضغط إلى إعادة دفع هذه ال
وقد . مليون ليرة 313310غت قيمة الفوائد المدفوعة عن الفترة نفسها نحو ، بينما بل%2515نحو  2525حتى عام  3991الزيادة في الدين العام من عام  عمليًا، بلغت نسبة

وهذا المبلغ وحده كاٍف لحل أزمة . نالتجارية ولكبار المودعي كان هذا ربحًا للمصارف. ، ذهب فوائد الى الدائنين2531و 3991من اإلنفاق الحكومي ما بين % 16تبّين أن 
ومعالجة أزمة الفقر والبطالة وتدّني الخدمات االجتماعية، بينما قّدمته الطبقة الحاكمة  سكن واالستثمار في الكهرباء والمياه والصرف الصحي،لبنان المالية واالقتصادية وأزمة ال

 .ًا من اللبنانيينمن المودعين وهم نفر قليل جد% 3لون ودائع الكبيرة والذين يشكهدية إلى مالكي المصارف وأصحاب ال
 ذهب فوائد إلى الدائنين 0402و 0221من اإلنفاق الحكومي ما بين  36%

 
صلت أسعار الفوائد إلى  سيما بعدما و إن تضّخم كلفة فوائد الدين العام سببه األساس السياسة النقدية المعمول بها من قبل مصرف لبنان باالتفاق مع المصارف ووزارة المال وال

لى جانب ذلك، هناك أسباب . ألحيانفي بعض ا% 11 من نفقات الحكومة في الفترة المذكورة، أو ما % 30تحوذ على أخرى أقّل أهمية مثل اإلنفاق على الكهرباء الذي اسوا 
في النتيجة،  إنما. مليار دوالر 32ئد ال تقّل عن مل إنتاج للكهرباء، ويترتب عليه فوالبنان من دون إنشاء أي معُأنفق هذا المبلغ لتشغيل مؤّسسة كهرباء . مليار دوالر 21يعادل 

ذا باإلضافة من الدستور، ه 19رد قانون أقّرته السلطة الحاكمة، يقّر صالحيات للوزير بإعطاء امتيازات مرافق عامة خالفًا ألحكام المادة ال كهرباء في البلد حتى اليوم، بل مج
 .طوائف والمذاهبي األحياء واألزقة والبلدات بحسب الفيات النفط والمحروقات والموّلدات فإلى شرعنة ما

ألف عائلة ال يمكن  165من مجمل النفقات في الفترة المذكورة، لكنه ذهب إلى نحو % 13واألجور بلغ  فاإلنفاق على الرواتب. ذه األبوابلكّن اإلنفاق لم يكن محصورًا في ه
ّسسات تّدعي أنها ال ويالت إلى مؤّسسات عامة وخاصة ال جدوى منها، أو مؤ واإلنفاق الجاري تضّمن تح. ة العامةو الذي مارسته قوى السلطة في اإلدار تحميلها وزر الحش

 :من هذه المؤسسات. ة القوممنها كبار األغنياء وعلي تبغي الربح، أو عطاءات خاصة ال اسم لها، ودعم فوائد القروض السكنية والصناعية والزراعية التي يستفيد
 .مليار ليرة 2116غ ق ومؤسسة وهيئة وبرنامج ومشروع داخل القطاع العام ُيخصص لها في الموازنة العامة مبلدو صن 101 -
 .مليار ليرة 132هيئة ال تبغي الربح ُيخصص لها  81 -
 .مليار ليرة 10جهة خاصة غير مسماة ُيخصص لها  63 -
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في المقابل، بلغت قيمة الفوائد المتراكمة على الدين العام عن الفترة . 2539و 3991مليارات ليرة بين عاَمي  325151نتج عن هذا اإلنفاق عجز في الموازنات العامة بلغ 

، أما في حال كانت الفوائد في لبنان مثل المعدالت العالمية، فتصبح نسبة الفوائد إلى العجز %356.30ة الفوائد إلى العجز بلغت أي أن نسب. مليار ليرة 321221نفسها نحو 
ار ليرة ونسبة ملي 16201ي والذي بلغ نحو لذا، ال بد من التوقف مليًا أمام الفرق في الفوائد بين المستوى المحلي والعالم%. 13.1وتكون نسبة الوفر % 11.10تساوي 
د المفرطة التي السبب في ذلك يعود إلى الفارق الكبير بين معدالت الفوائ. 2539من إجمالي الدين العام، وذلك حتى عام % 62.11من إجمالي الفوائد، ويساوي % 61.26

 .دفعتها الحكومات ومعدالت الفوائد في أسواق النقد العالمية
إذ لم يكن له دور في زيادة اإلنتاج، أو رفع مستوى الدخل الوطني، أو . لعام في لبنان؟ عمليًا، إن هدف الدين العام هو خدمة الدين العامغاية من الدين الغرض أو الإذًا، ما ا

المقابل، رتّبت فوائد الدين العام أعباء في . حاربة الفقر والبطالةء اقتصاَدات الدولة أو في تنمية وحسن استخدام موارد الدولة أو تحقيق استقرار الدخل ومفي تنمية الموارد وبنا
ل االقتصاد اللبناني إلى اقتصاد ري فضاًل عن آثار انكماشية ناتجة من تحويل قّوة . عيكبيرة على االقتصاد الوطني مثل حجب األموال عن االستثمار الحقيقي المنتج، وتحوُّ

شرة إلى الطبقات الغنية التي تملك معظم سندات الدين العام والتي تكتنز أصاًل المال وال تسعى إلى إعادة رض عليها من ضرائب غير مباشرائية من الطبقات الفقيرة عبر ما فُ 
ين وعجزها عن سداد سندات الد كّل ذلك أّدى إلى إفالس الدولة وتعّثرها. تاج الوطني وسوء استخدام الموارد االقتصاديةوأدى ذلك إلى خفض اإلن. استثماره في االقتصاد المنتج

، وال سيما اإلنفاق وزيع النفقات العموميةالعام فأعلنت عن توقفها عن دفع السندات بالعملة األجنبية وكذلك نقل عبء هذا الدين إلى األجيال المقبلة والحّد من حرية الدولة في ت
 .ساسية للمجتمعت االجتماعية والخدمات األعلى الشؤون االجتماعية كالتعليم والصحة واإلسكان وغيرها من الخدما

 
 النقيب األسبق لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان *
 
 
 
 
 

 
 

https://al-akhbar.com/ArticleFiles/2021103234431476637689014714769983.pdf
https://al-akhbar.com/ArticleFiles/2021103234431476637689014714769983.pdf
https://al-akhbar.com/ArticleFiles/2021103234431476637689014714769983.pdf

