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 التضّخم يتحّدى المرّشحين للرئاسة

 
 غسان العياش

. األخيرة، يعود تركيز الرأي العام على االنتخابات الرئاسية لجهة أسماء المرّشحين ومواصفات الرئيس المنتظر مجلس الوزراء# بعد انقضاء الزوبعة السياسية التي أثارتها جلسة
ن كان من نصيحة تعطى للمرّشحين فهي ضرورة امتالك كل مرّشح راغب في الوصول إلى هذا الموقع السامي تصّورات محّددة لكيفية مواجهة المشكلة االقتصادية الضخمة  وا 

 .سنوات االنهيار الثالث المنصرمة وارتداداتها االجتماعية، لسبب بسيط وهو أن الصعوبات التي ستواجهها البالد منذ اليوم األّول للعهد الجديد ستكون أضعاف ما واجهته في
 

قد تكون أسوأ  0202ماتيكي في النمّو االقتصادي، سيواجه العهد المنتظر انفجار معّدل التضّخم وزيادة األسعار على نحو ال سابق له، بحيث إن سنة إضافة إلى التراجع الدرا
ية تأتي في العام لبنان#ال األزمة االقتصادية# سنحاول من خالل األرقام إظهار حقيقة مخيفة مفادها أن. السنوات على صعيد ارتفاع األسعار وتقّلص القدرة الشرائية للمقيمين

لكن لبنان، في ظل األزمة العالمية سيعاني من أسباب إضافية تجعله في أسوأ درجات األزمة العالمية بدون منازع، على . المقبل ضمن أجواء أزمة أكبر تشمل العالم بأسره
 .صعيد تراجع النمّو االقتصادي وارتفاع األسعار

 
، وسينخفض، في نفس الفترة، الناتج في االقتصادات 0202بالمئة سنة  2.1إلى  0206بالمئة سنة  1.6سات المالية الدولية إلى تراجع الناتج العالمي من تشير تنّبؤات المؤسّ 

 .بالمئة 6.0إلى  5.1ن بالمئة، وفي بريطانيا، على سبيل المثال م 0.2إلى  2.5بالمئة وفي الواليات المتحدة األميركية من  0.2إلى  2.0المتقّدمة من 
 

 .بالمئة 0.2بالمئة الى انكماش بنسبة  2.5وسينخفض الناتج الروسي من 
 

يقّدر وصول معّدالت . والسلع األوليةبموازاة التراجع االقتصادي ُيتوقع أن تظل مستويات التضخم مرتفعة لفترة أطول، بسبب الحرب األوكرانية وارتداداتها على أسعار الوقود 
 .بالمئة في اقتصادات السوق الصاعدة واالقتصادات النامية 7,5بالمئة في االقتصادات المتقدمة و 2,5في العام الجاري إلىالتضخم 

 
 .بالمئة في مصر 61بالمئة في تركيا و 72في المنطقة القريبة من لبنان يسّجل معدل التضّخم مستويات أدهى، إذ وصل إلى 

 
 .ب األوكرانيةمية السّيئة هي أرقام متواضعة إذا ما قيست بالمؤّشرات اللبنانية، ألن لبنان ينطلق أساسًا من انهيار مالي واقتصادي قبل اندالع الحر كّل هذه األرقام اإلقليمية والعال

عد نشر موازنة العام الجاري، رفع الدوالر الجمركي الزيادة الكبيرة لرواتب القطاع العام ب: سيهاجم التضّخم وارتفاع األسعار االقتصاد اللبناني من عّدة محاور أبرزها 0202سنة 
إلى الليرة اللبنانية اعتبارًا من أّول شهر شباط المقبل، فضاًل عن خلق النقد لتمويل " الدفتري"ألف ليرة لبنانية ومضاعفة سعر تحويل الدوالر المصرفي  62عشرة أضعاف ليبلغ 

 .رةعجز الموازنة المقّدر بحوالي عشرة آالف مليار لي
 

. ف إلى المشكلة المستمّرة الخانقةموجة التضّخم التي تضرب البالد بدأت مع االنهيار الكبير قبل ثالث سنوات، لذلك فإن الموجة الكبيرة في العام المقبل ستكون مشكلة تضا
ثم ارتفع المؤّشر في األشهر الثمانية األولى من . 0206وآخر سنة  0267بالمئة بين نهاية سنة  522وفقًا ألرقام اإلحصاء المركزي في لبنان، ارتفع مؤّشر االستهالك بنسبة 

 .بالمئة لتنعكس هذه التطّورات بزيادة ال سابق لها في حجم الكتلة النقدية 695العام الجاري بنسبة 
 

 671ر معّدل التضّخم في لبنان، وتوّقع أن يبلغ معّدل التضّخم التقرير نصف السنوي الذي صدر عن المكتب اإلقليمي للبنك الدولي في بيروت حفل بمزيد من األرقام عن تطوّ 
وأشار التقرير نفسه إلى أن لبنان هو من أكثر البلدان تضّررًا من . كما ورد في التقرير" وهو ما يعّد من بين أعلى المعّدالت على مستوى العالم" 0200بالمئة في المتوّسط عام 

بالمئة في شهر  220تدمير احتياطاته االستراتيجية من القمح نتيجة انفجار مرفأ بيروت، بحيث إن نسبة تضّخم أسعار المواد الغذائية بلغت ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب 
 .حزيران الماضي
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نصب الرئاسة عليه أن يحمل في جيبه إلى جانب وكل مرّشح لم. هذا جانب وحيد من جوانب الكارثة، ولكنه جانب أساسي ألنه يدفع بنسبة كبيرة من اللبنانيين إلى حافة الجوع
 .خطاب القسم خّطته الواقعية إلنقاذ لبنان من الجوع

 
 
 

 


