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 إقتصاد لبنان إلى الدولرة الشاملة

 د. باسم بواب
نها في آذار من أكثر من عامين ونصف مّرت على بدء األزمة االقتصادية الحادة التي تعصف بلبنان. أزمة اشتدت بعد امتناع الدولة اللبنانية عن سداد ديو 

نما طال ايضًا الليرة اللبنانية.يقتصر على ا للسيولة، لم ، في ظل شّح مقلق2020العام   لعمالت األجنبية وا 
 20إلى أقل من  2018مليار دوالر في العام  60في المؤشرات االقتصادية والقطاعات االنتاجية هناك انهيار شامل. حجم االقتصاد اللبناني تقّلص من حدود 

 ق.، أي بثلث الحجم الساب2021مليارًا في العام 
  

. كذلك ازداد معدل الفقر 2022في العام  %50إلى أكثر من  %25و %20ك بين مستويات ُتعتبر قياسية عالميًا، فانتقلت من مستويات تتحرّ سّجلت  البطالة
 من اللبنانيين بحسب التقرير األخير الصادر عن البنك الدولي. %70وأصبح يطال اكثر من 

  
ابي، الغارق في دراسة مشاريع قوانين، بدءًا من لطتها التنفيذية، أي الحكومة كما المجلس النيصوصًا ساللبنانية، خِقبل الدولة إنهيار ترافق مع تخّبط مستمر من 

 الذي ُطرح منذ اكثرمن عامين ولم ُيقّر حتى اليوم، مرورًا بقانون السرية المصرفية وصواًل الى خطة التعافي.« الكابيتال كونترول»مشروع 
  

ت األجنبية في مصرف لبنان منذ بدء األزمة وحتى اليوم، تحت راية مليار دوالر من االحتياطات من العمال 25قرار إهدار اكثر من كثر، ائر أقم الخسوما فا
 دعم المواد األساسية، والتي تبين اّنها ُأهدرت لصالح التهريب وتنفيع كبار التجار.

  
قاه وقدرته على العيش الكريم؟ هل ي الذي أنهكته األزمة وسرقت تعبه وشللمواطن اللبنان ذا يخبئ الغداالقتصاد؟ مااما اليوم، فيبقى السؤال األهم عن مستقبل 

 من حلول؟ هل وصلنا إلى القعر؟
  

نما المؤشرات واضحة. فبحسب الواقع المالي واألرقام التي يمكن يمكن البناء عليها، فإّن االقتصاد اللبناني شكل لى الدولرة بسوف يتّجه إ الجواب غير سهل. وا 
شير الى اّن سعر صرف الدوالر سوف يحّلق ويبقى مرتفعًا، وال يمكن وضع سقف له في ظل شح العمالت كامل مع نهاية هذا العام، خصوصًا اّن المتابعة ت

 مليارات دوالر حاليًا. 8االجنبية المتبقية في مصرف لبنان التي تُقّدر باقل من 
  

القطاع الخاص الى الدوالر الفريش، بعدما كانت ُتدفع بالليرة طاع الخاص، حيث سنشهد وقريبًا، تحّول تسديد رواتب الموظفين في لقستنطلق من ا بداية الدولرة
نما التسديد لن يكون كاماًل. فتراجع حجم االقتصاد وقيمة العملة المحلية سيلقي بلبنانية او بشيكات مصرفية أو بالدوالر  ر رواتب واالجو ظالله على الالمحلي. وا 
، اي إذا كان الموظف يتقاضى مليونًا ونصف مليون ليرة لبنانية في 2019ها االصلية بالدوالر في العام من قيمت %35التي سُتسّدد نقدًا، ولكن بنسبة قدرها 

 يًا.والرًا أميركد 350العمل  دوالر اميركي في ذلك الحين، فهو سوف يتقاضى اليوم ولنفس 1000، والتي كانت توازي 2019العام 
  

وفي مثال على ذلك القطاع التربوي، الذي سيتحول بدوره الى الفريش تصحيح سيطال االقتصاد بكافة قطاعاته. إلى الرواتب ستطال الدولة ايضًا الخدمات. فال
ة، فسيتحول القسط المدرسي الى مي قبل األزمب السعر الرسدوالر بحس 6000ماليين ليرة لبنانية أي  9دوالر. فإذا كان قسط المدرسة في السابق يعادل 

 لث ما كان عليه في السابق...دوالر فريش، أي ث 2000
  

في العام  %45إلى  2022في العام  %35معادلة الثلث التي ستحّدد الواقع االقتصادي الجديد للبنان ستستمر لبضع سنوات، وهي مرشحة لالرتفاع سنويًا من 
لى 2024في العام  %55، إلى 2023 وذلك في  2030قبل العام  %100أي إلى نسبة  . ولكن االقتصاد لن يعود الى التوازن،2025في العام  %65، وا 

 افضل االحوال.
  

االجتماعية  من المعاناة غياب الدولة عن مسؤولياتها والتخّبط والفشل بإدارة الملفات كّبدت االقتصاد واللبنانيين خسائر سيصعب تعويضها. وال سبيل اليوم للحدّ 
، ثم االنتقال بالفعل وليس بالقول نحو االقتصاد المنتج، عبر العمل على زيادة االنتاج المحلي والتصدير ااّل عبر االعتراف اواًل بالواقع االقتصادي ومشكالته

 لى البلد.ة االجنبية االخارجي، كخطوة ال بّد منها إلطالق عجلة االقتصاد، عبر استعادة الوظائف كما إدخال العمل
 
 
 



 


