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ملخص تنفيذي
مــا شــهده لبنــان مــن اهنيــار متزامــن لســعر صــرف اللــرة اللبنانيــة واهنيــار القطــاع املصــريف، 
الــذي يـَُعــّد األمــر األخطــر، هــو أمــٌر غــر مســبوق. إن أســباب االهنياريــن خمتلفــة وتســتوجب 
حتقيقــاً منفصــاًل. ويتناقــض الوضــع احلــايل مــع مــا حصــل يف الثمانينيــات مــن القــرن املاضــي 
حيــث كان اهنيــار اللــرة أكثــر حــّدة، لكــن القطــاع املصــريف يومــذاك اســتمّر قطاعــاً متينــاً 

يعمــل بكامــل طاقتــه. 

أدت سياســات مصــرف لبنــان )املصــرف املركــزي( واملصــارف التجاريــة إىل تعثّــر القطــاع 
املصــريف. وحــدث هــذا التعثّــر بشــكل مســتقل عــن مســتويات الديــن احلكومــي ومتويلــه. 
وقــد متيــزت »اهلندســة املاليــة« الــي اعتمدهــا مصــرف لبنــان والــي نشــطت يف عــام 2016 
مقارنــًة  ضخمــة  فوائــد  بأســعار  املصــارف  مــن  األجنبيــة  للعمــالت  املســتمر  باالقــراض 
باملعــدالت الدوليــة. وقــد أّدت تلــك السياســة املعتمــدة إىل تزايــد مضطــرد يف جــذب الودائــع 
بالعمــالت األجنبيــة مــن املصــارف الــي عمــدت طوعــاً إىل حتويــل معظــم ودائعهــا بالعمــالت 
األجنبيــة يف املصــارف املراســلة يف اخلــارج مــن حالــة ســيولة إىل حالــة انعــدام ســيولة علــى 
شــكل ودائــع يف مصــرف لبنــان. نتيجــًة لذلــك، اســتمرت ســيولة املصــارف مــن العمــالت 
األجنبية يف االخنفاض حىت وصلت قبل االهنيار إىل 7 يف املائة فقط، مقارنًة مبتوســط بلغ 

حنــو 90 يف املائــة طــوال فــرة احلــرب املمتــدة بــني عاَمــي 1975 و1990. 

كانــت مؤشــرات اخلطــر واضحــة علــى مــدى ســنوات، ســواء علــى صعيــد صــايف احتياطيــات 
العمــالت األجنبيــة الســالبة لــدى مصــرف لبنــان أو لناحيــة املســتويات املنخفضــة للســيولة 
املتوفــرة بالنقــد األجنــي لــدى املصــارف. وقــد تولّــدت هــذه التغــرات بفعــل عمليــة التدفقــات 
هــذه  لبنــان. وتــورد  مــن خــالل مصــرف  للعمــالت األجنبيــة، الســيما  الوافــدة واخلارجــة 
الدراســة جــدواًل يوضــح بالتفصيــل مصــادر أصــول مصــرف لبنــان بالعمــالت األجنبيــة وأوجــه 
اســتخدامها خــالل الفــرة 2009-2019. ويتبــني أن معظــم األصــول بالعمــالت األجنبيــة 
وردت مــن املصــارف وعــادت مبعظمهــا إىل املصــارف علــى شــكل أربــاح وإيــرادات فوائــد 
مرتفعــة. وكانــت احلكومــة هــي مــن يُقــرض مصــرف لبنــان أمــوااًل بالعمــالت األجنبيــة وليــس 
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العكــس. والنتيجــة املســتخلصة تتعــارض بالتــايل مــع اخلطــاب الســائد ومفــاده أن ســبب 
االهنيــار املــايل هــو الديــن احلكومــي واقــراض احلكومــة مــن مصــرف لبنــان. 

ومــع ذلــك، فــإن الديــن احلكومــي مســؤول بشــكل رئيســي عــن اخنفــاض قيمــة اللــرة. ويؤكــد 
ارتفــاع الديــون والعجــز املســتمر يف ميــزان املدفوعــات أن لبنــان عــاش لفــرة طويلــة فــوق 
إمكانياتــه. وتقــع املســؤولية علــى وجــه التحديــد علــى عاتــق متويــل الديــن احلكومــي للنفقــات 
اجلاريــة بــداًل مــن النفقــات الرأمساليــة الــي بلغــت يف املتوســط  8يف املائــة  فقــط مــن إمجــايل 
النفقــات خــالل الفــرة 1993-2019. عمومــاً، ســامهت تلــك النفقــات يف متويــل قطــاع 
عــام أُرهــق بفعــل التعيينــات السياســية والعديــد مــن املشــاريع الباهظــة الكلفــة الــي ختــدم يف 

الغالــب مصــاحل شــخصية وسياســية. 

باتــت ســيادة لبنــان السياســية والعســكرية تابعــة إليــران عــر حــزب هللا اللبنــاين. وقــد فــرض 
االهنيــار املــايل الراهــن قواعــد جديــدة للعبــة تســتوجب تغيــراً سياســياً واقتصاديــاً جوهريــاً لكــي 
يتحقــق االنتعــاش االقتصــادي. ومثــة حاجــة يف املقــام األول إىل أن يســتعيد لبنــان ســيادته، 
بــدءاً بالســيطرة الكاملــة والفعالــة علــى حــدوده الدوليــة. أمــا إذا تعــذر ذلــك، فيــكاد يكــون 

التعــايف االقتصــادي املســتدام مســتحياًل.
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مصــرف لبنــان واملصــارف التجاريــة مســؤولون عــن اهنيــار القطــاع املصــريف يف لبنــان، بصــرف 
النظــر عــن مســتوى الديــن احلكومــي ومتويلــه. غــر أن اهنيــار ســعر صــرف اللــرة اللبنانيــة 
ناتــج بشــكل رئيســي عــن الســلوك االقتصــادي والسياســي غــر املســؤول الــذي انتهجتــه 
احلكومــة اللبنانيــة. فقــد أدت الســنوات الطويلــة مــن ســوء االدارة مــن قبــل اجلهــات املعنيــة 
باالقتصــاد اللبنــاين إىل مــا آل إليــه، حيــث حتــّول إىل اقتصــاد نقــدي بدائــي. غــر أن تعــايف 
االقتصــاد ممكــن، وإن كان صعبــاً، الســيما بفعــل األضــرار اجلســيمة االضافيــة الــي جنمــت 
عــن االنفجــار اهلائــل يف مرفــأ بــروت. ولكــن التعــايف املــايل واالقتصــادي يفــرض قبــل كل 
شــيء وجود حكومة مســؤولة يف بلد يتمتع بســيادة سياســية وعســكرية كاملة. تشــكل هذه 

املســّلمات موضــوع هــذه الدراســة.

منــذ والدة اللــرة اللبنانيــة يف أوائــل عــام 1948، وعلــى الرغــم مــن مخســة عشــر عامــاً مــن 
احلــروب واالحتــالل العســكري والعديــد مــن االضطرابــات السياســية واألمنيــة، حافــظ لبنــان 
بشــكل ملحــوظ علــى نظــام مصــريف مزدهــر يعمــل بكامــل طاقتــه، وعلــى حريــة حتويــل 
العملــة، وعلــى حركــة رأس املــال تتســم حبريــة مطلقــة. فــكان لبنــان يف كثــر مــن النواحــي 
منوذجــاً فريــداً يف العــامل مــن حيــث حريتــه املاليــة العريقــة وانفتاحــه. لكــن كل ذلــك اهنــار يف 

تشــرين الثــاين/ أكتوبــر 2019.

لبنــان بالكامــل اآلن. فاليــوم، يف أواخــر أيلول/ســبتمر 2020،  املــايل يف  تغــر املشــهد 
فقــدت اللــرة مقابــل الــدوالر حــواىل 80 يف املائــة مــن قيمتهــا الســوقية. وقــد فُرضــت قيــود 
صارمــة علــى شــراء العمــالت األجنبيــة وحتويــالت رأس املــال، وســحب األمــوال بالــدوالر أو 

أعتقد أن املؤسسات املصرفية هي أكثر 
خطورًة على حرياتنا من اجليوش النظامية.

مارفني كينج
 )حاكم سابق لبنك إجنلرا املركزي(
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حــىت باللــرة اللبنانيــة مــن الودائــع يف املصــارف1. وقــد أثــرت هــذه االجــراءات علــى مــا يعــادل 
حنــو 170 مليــار دوالر مــن إمجــايل ودائــع القطــاع اخلــاص املقيــم وغــر املقيــم، مــا ميثــل أكثــر 
مــن ثالثــة أضعــاف الناتــج احمللــي االمجــايل قبــل االهنيــار، علمــاً أن حنــو ثالثــة أرباعهــا كانــت 
بالعمــالت األجنبيــة. وبالتــايل، قــد يتضــح أن االهنيــار املصــريف يف لبنــان هــو أحــد أكــر 

االهنيــارات املصرفيــة يف التاريــخ احلديــث. 

فمــا الــذي حصــل؟ ومــن املســؤول عــن ذلــك؟ تقــدم هــذه الورقــة إجابــة عــن هــذا الســؤال. 
ويبــني القســم األول كيــف أن سياســات مصــرف لبنــان واملصــارف هــي الــي أدت إىل اهنيــار 
القطــاع املصــريف اللبنــاين )مصــرف لبنــان واملصــارف(، وليــس متويلهــا للديــون احلكوميــة. 
ومبــا أن االهنيــار املصــريف يف لبنــان مرتبــط بشــكل أساســي بتوافــر األمــوال بالــدوالر، يبحــث 
القســم الثــاين يف مصــادر أمــوال مصــرف لبنــان وأوجــه اســتخدامها خــالل الفــرة 2009-
2019. ويعــرض القســم 3 كيــف أن السياســات احلكوميــة، الــي تتضــح علــى أفضــل وجــه 
من خالل أداء املوازنات منذ عام 1993، كانت مســؤولة بشــكل أساســي عن االخنفاض 
احلــاد يف ســعر صــرف اللــرة. وخيتتــم القســم الرابــع باقــراح سياســات أساســية للتعــايف يف 

لبنــان، مــع الركيــز يف البدايــة علــى احلاجــة إىل اســتعادة ســيادته. 

1 - سياسات مصرف لبنان واملصارف أدت إىل تعثر القطاع املصريف

يشــر اخلطــاب الســائد يف لبنــان عــر وســائل االعــالم واملؤسســات املاليــة والسياســية إىل أن 
االهنيــار املصــريف واهنيــار العملــة يف لبنــان، مــن دون متييــز بينهمــا، يعــودان إىل متويــل مصــرف 
لبنــان واملصــارف لعجــز احلكومــة وديوهنــا. ولكــن هــذا األمــر غــر صحيــح. فالســبب املباشــر 
والرئيســي للتعثــر املصــريف غــر املســبوق هــو قــرار املصــارف بتحويــل معظــم الســيولة الــي 
متلكهــا بالــدوالر مــن املصــارف املراســلة يف اخلــارج إىل انعــدام ســيولة بالــدوالر علــى شــكل 
ودائــع لــدى مصــرف لبنــان. أمــا مــا شــجعها علــى إجــراء هــذا التحويــل فهــي معــدالت الفوائــد 
 1 إشارة إىل أن مصطلح »الدوالر« يشر يف ما يلي إىل مجيع العمالت األجنبية، علماً أن الدوالر األمريكي هو العملة الغالبة يف مجيع احلسابات 

ومداوالت العمالت األجنبية يف القطاع املصريف.
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واألربــاح املرتفعــة بشــكل غــر مســبوق الــي قدمهــا مصــرف لبنــان علــى مــدى ســنوات عــدة علــى تلــك 
الودائــع بالــدوالر، ضمــن مــا ُيســمى بسياســة “اهلندســة املاليــة” الــي اعتمدهــا. يعــرض اجلــدول األول 
مؤشــرات اخلطــر الناجتــة الــي كانــت تومــض بشــكل متزايــد، أقلّــه منــذ عــام 2015 وحــىت أيلــول/ ســبتمر 

2019 أي مباشــرًة قبيــل حصــول االهنيــار.

 
اجلدول 1

 مؤشرات اخلطر خالل الفرتة، 2019-2015
 )مبليارات الدوالرات والنسب املئوية؛ يف هناية الفرة(

أيلولمتوسط

90-1975…20152016201720182019

7.3%9.8%9.8%10.5%11.8%89.1%سيولة املصارف بالدوالر
ودائع املصارف بالدوالر لدى مصرف 

0.037.551.162.867.186.0لبنان
كنسبة مئوية من الودائع بالدوالر يف 

70%55%54%48%38%0%املصارف

صايف احتياطي النقد األجنيب لدى 
مصرف لبنان 

)من دون احتساب الذهب(
1.2-1.9-11.2-21.7-31.5-55.5

للذكر

2.698.3107.0115.7122.4123.2الودائع بالدوالر يف املصارف
2.311.611.211.312.09.0احتياطيات املصارف بالدوالر

1.236.740.742.036.532.9إمجايل احتياطي مصرف لبنان بالدوالر
موجودات مصرف لبنان من الذهب

1.09.810.712.011.813.7
االلتزامات األخرى ملصرف لبنان بالدوالر

0.01.10.80.90.92.4

املصــادر: مصــرف لبنــان، وتقاريــر مشــاورات املــادة الرابعــة الصــادرة عــن صنــدوق النقــد الــدويل. بالنســبة لودائــع املصــارف بالــدوالر لــدى مصــرف لبنــان: 
تقريــر مدققــي احلســابات، وجلنــة الرقابــة علــى املصــارف وتقديــرات املؤلــف )أنظــر كســبار )2017(.

مالحظات:
1- قد ختتلف بعض األرقام عما كانت عليه يف )كسبار 2017 و2019( بسبب البيانات احملدثة. 

2- تساوي نسبة سيولة املصارف بالدوالر احتياطياهتا بالدوالر مقسومة على مطلوبات ودائعها بالدوالر. 
3- يُقصد باحتياطي املصارف بالدوالر ودائعها بالدوالر لدى املصارف املراسلة يف اخلارج.
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4- ال يشمل االحتياطي االمجايل ملصرف لبنان بالدوالر، باستثناء الذهب، سندات اليوروبوند اململوكة ملصرف لبنان.
5- صــايف احتياطــي النقــد األجنــي لــدى مصــرف لبنــان يســاوي إمجــايل احتياطياتــه بالــدوالر ناقــص مجيــع التزاماتــه بالــدوالر، ومعظمهــا مــن ودائــع 

املصــارف بالــدوالر يف مصــرف لبنــان.

كانــت مؤشــرات اخلطــر واضحــة، ال بــل جلّيــة. فمنــذ مــا قبــل عــام 2015، كان الوضــع 
املــايل ملصــرف لبنــان واملصــارف وضعــاً غــر صحــي ومتدهــور. وبــدأت ســيولة املصــارف 
بالــدوالر تراجــع منــذ عــام 2010 )حــني كانــت تســاوي 23 يف املائــة( حــىت وصلــت 
إىل أقــل مــن 10 يف املائــة يف أواخــر عــام 2017. مبــوازاة ذلــك، كانــت ودائــع املصــارف 
بالــدوالر لــدى مصــرف لبنــان تتزايــد باســتمرار، وصــواًل إىل 70 يف املائــة مــن إمجــايل الودائــع 
بالــدوالر يف املصــارف نفســها. ووصلــت املخاطــر الــي يتعــرض هلــا القطــاع املصــريف بأكملــه 
إىل مســتويات خطــرة بــكل املقاييــس، حيــث ُســّجلت ســيولة منخفضــة للغايــة بالــدوالر 
لــدى املصــارف، باالضافــة إىل صــايف احتياطــي ســاِلب بالــدوالر لــدى املصــرف املركــزي. 
يُعتــر هــذا الوضــع وضعــاً غــر مســبوق، إذ لطاملــا كانــت املصــارف التجاريــة يف لبنــان حمافظــة 
مــن حيــث إدارة الســيولة فيهــا. فحــىت يف أوّج فــرة احلــرب الطويلــة بــني عاَمــي 1975 
و1990، كان متوســط ســيولتها بالدوالر يناهز 90 يف املائة وهو ما يـَُعّد رقماً اســتثنائياً. 
وهــو مســتوى الســيولة بالــدوالر نفســه الــذي ُســّجل خــالل الفــرة 1984-1988 عندمــا 
اخنفــض ســعر صــرف اللــرة مقابــل الــدوالر بقــوة بأكثــر مــن 98 يف املائــة. واألهــم مــن ذلــك 
هــو أنــه علــى الرغــم مــن الراجــع احلــاد يف قيمــة اللــرة، ظــّل القطــاع املصــريف قويــاً مــن الناحيــة 
املاليــة يف ذلــك الوقــت واســتمر يف العمــل بكامــل طاقتــه وحبريــة، مــن دون قيــود، كمــا يف 
باهنيــار  املاضــي. بعبــارة أخــرى، ال حاجــة إىل أن يكــون االهنيــار احلــايل للــرة مصحوبــاً 

مصــريف، وهــو مــا تأكــد علــى مــدى التاريــخ املــايل املعاصــر للبنــان. 

ركــزت السياســة النقديــة ملصــرف لبنــان بشــكل مفهــوم علــى تكديــس احتياطيــات الــدوالر 
للدفــاع عــن ربــط ســعر الصــرف. وبــادر مصــرف لبنــان إىل تعزيــز هــذه السياســة بشــكل 
ملحــوظ يف صيــف عــام 2016 مــن خــالل مــا ُيســمى بسياســة “اهلندســة املاليــة” الــي 
قامــت عمليــاً علــى اقــراض مبالــغ متزايــدة بالــدوالر مــن املصــارف بأســعار فائــدة اســتمرت 
باالرتفــاع. وقــد بلــغ متوســط هوامــش أســعار الفائــدة الــي دفعهــا مصــرف لبنــان نســبًة إىل 
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املعــدالت املرجعيــة الدوليــة كمرجعيــة ليبــور )ســعر الفائــدة الســائد علــى الــدوالر بــني بنــوك 
لنــدن ملــدة 6 أشــهر( 5 يف املائــة، بــل وجتــاوز يف بعــض األحيــان 9 يف املائــة. وتُعتــر هــذه 
اهلوامــش غــر عاديــة يف ســوق للتــداوالت املاليــة بــني املصــارف، خاصــًة مــن قبــل بنــك 
مــن 1 يف املائــة، مــع العلــم أن  مركــزي، إذ يُفــرض بــه أن يدفــع هامشــاً يســاوي جــزءاً 
املصــارف لديهــا قلّــة قليلــة مــن اخليــارات املتاحــة الســتخدام أمواهلــا بالــدوالر2. وقــد دفعــت 
معــدالت الفائــدة املغريــة تلــك املصــارف إىل تصفيــة اعتماداهتــا للقطــاع اخلــاص وحتويــل 
ســبتمر 2019،  أيلــول/  وهنايــة  عــام 2017  هنايــة  فبــني  لبنــان:  مصــرف  إىل  األمــوال 
اخنفضــت االعتمــادات املصرفيــة للقطــاع اخلــاص املقيــم )بالــدوالر واللــرة اللبنانيــة( يف الواقــع 

مبــا يزيــد عّمــا يعــادل 15 مليــار دوالر. 

غــر أنــه مل يتحقــق ولــو هــدف واحــد مــن األهــداف املعَلنــة لسياســة “اهلندســة املاليــة”، بــل 
علــى العكــس، اســتمر صــايف احتياطــي مصــرف لبنــان بالعمــالت األجنبيــة يف االخنفــاض 
يف مســتواه الســلي، وظــل ميــزان املدفوعــات يف حالــة عجــز، وفــوق ذلــك كلــه، اســتمرت 
الســيولة بالــدوالر يف املصــارف يف التدهــور. حــىت إن الديــن االمجــايل ملصــرف لبنــان بــدأ 
يتجــاوز الديــن االمجــايل للحكومــة، كمــا ارتفعــت مدفوعــات الفائــدة لديــه بشــكل كبــر، 

الســيما علــى مكــّون الديــن بالــدوالر. 

أدت السياســات غــر املســؤولة وغــر اخلاضعــة للرقابــة الــي اتبعهــا مصــرف لبنــان واملصــارف 
إىل اهنيــار القطــاع املصــريف. ومل يكــن هــذا االهنيــار التارخيــي ليحــدث لــوال اهنيــار سياســي 
الســلطات  أيــن كانــت  التــايل:  هــو  مهــم  يُطــرح ســؤال  الصــدد،  هــذا  لــه. يف  مصاحــب 

التنظيميــة املختلفــة طــوال تلــك الفــرة؟ 

مــن الواضــح أن مصــرف لبنــان مل يكــن قــادراً علــى إيقــاف هــذا املســار اخلطــر املســتمر مبــا 
أنــه كان هــو نفســه املســبب الرئيســي لــه )اجمللــس املركــزي ملصــرف لبنــان، املســؤول رمسيــاً عــن 
السياســة النقديــة، مســؤول ســواء مــن خــالل موافقتــه أو صمتــه(، فيمــا كانــت املصــارف 
تتخلــى بتهــّور عــن ســيولتها بالــدوالر ملصــرف لبنــان، مقابــل أســعار الفائــدة واألربــاح املرتفعــة 
بشــكل غــر معهــود الــي تبــني أهنــا ضــارة للجميــع. علــى الصعيــد الرمســي، بقيــت جلنــة الرقابــة 

 2 للحصول على تفاصيل حول تكلفة ديون مصرف لبنان، راجع كسبار )2017(، خصوصاً القسم األول.
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علــى املصــارف صامتــة أو غــر فعالــة. كذلــك التزمــت وزارة املاليــة الــي لديهــا ســلطة إشــرافية 
علــى مصــرف لبنــان، كمــا احلكومــة وجملــس النــواب الصمــت وظلــوا منشــغلني مبســائل أخــرى 
أكثــر أمهيــة بنظرهــم. إىل ذلــك، نســيت معظــم وســائل االعــالم املكتوبــة واملرئيــة علّــة وجودهــا 
األساســية كوســيلة لالنــذار املبكــر أو كناقــدة للســلطة وجتاوزاهتــا، حيــث إهنــا كانــت تتغــى 

باســتمرار مبوهبــة حاكــم مصــرف لبنــان وكفاءتــه االســتثنائية3. 

مــاذا كان جيــب أن يفعــل مصــرف لبنــان؟ مــا فعلــه ســابقاً يف ظــروف مماثلــة. يف أوائــل عــام 
1987، عندمــا وصلــت االحتياطيــات األجنبيــة ملصــرف لبنــان، باســتثناء الذهــب، إىل 
مســتويات مــا دون 400 مليــون دوالر، أي مــا يعــادل بضعــة أشــهر فقــط مــن القــدرة علــى 
اســتراد البضائــع، توقــف مصــرف لبنــان ببســاطة عــن التدخــل يف ســوق الصــرف األجنــي. مث 
بــدأ ســعر صــرف اللــرة يف الراجــع بشــكل ملحــوظ لكــن املصــارف ظلــت متينــة مــن الناحيــة 
املاليــة، وســرعان مــا انتعــش النمــو االقتصــادي يف العــام التــايل. فلــو مل يلجــأ مصــرف لبنــان 
إىل مــا ُيســّمى “هندســاته املاليــة” غــر املســؤولة املتمثلــة يف االقــراض الكبــر بالــدوالر مــن 
املصــارف، ولــوال اندفــاع املصــارف لالنضمــام إىل مــا اتضــح أنــه انتحــار مــايل وطــي، لــكان 
القطــاع املصــريف قــد جنــا بالتأكيــد، ولرمبــا كان يعمــل بكامــل طاقتــه اليــوم، مــن دون أي قيــود. 

االهنيــار املصــريف يف لبنــان مســألة نقديــة وليــس ماليــة. وهــو نتيجــة مباشــرة لسياســة نقديــة 
كارثيــة اســتمّرت طويــاًل وليــس لسياســة ماليــة مراخيــة. فقــد بقــي مصــرف لبنــان واملصــارف 
طليقــي اليَــد ممــا أجــاز هلــم اتبــاع دوافعهــم البدائيــة الــي أدت إىل إفــالس القطــاع املصــريف 
اللبنــاين وإىل تراجــع اقتصــاد متقــدم نســبياً إىل وضعــه احلــايل املتمثــل يف اقتصــاد نقــدي  
حبــت مبعظمــه. املذنــب األول هــو مصــرف لبنــان الــذي كان يراكــم األمــوال بغطرســة وتكــّر 
ومــن دون رادع أو وارع علــى مــدى 26 عامــاً، متســراً وراء ســخائه لصــاحل الطبقتــني املاليــة 
والسياســية واإلعــالم. أمــا املذنــب اآلخــر فهــي املصــارف، بإمهاهلــا املهــي وســوء إدارهتــا 
واستســالمها القصــر النظــر إلغــراء الربــح الســهل والســريع علــى حســاب بقائهــا وجــى عمــر 

ماليــني املودعــني. 

 3 حىت خالل فرة احلرب يف مثانينيات القرن املاضي، كان جملس النواب يدعو حاكم مصرف لبنان لشرح التطورات النقدية وسياسة املصرف 
النقدية والتعليق عليها. غر أن ذلك مل حيصل منذ عام 1993.
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2 - أموال مصرف لبنان بالدوالر: من أين أتت وإىل أين ذهبت؟

إذا كان الســبب املباشــر لتعثــر املصــارف اللبنانيــة هــو اقــراض مصــرف لبنــان ألمــوال طائلــة 
بالــدوالر مــن املصــارف، األمــر الــذي حــّول ســيولة املصــارف بالــدوالر إىل انعــدام ســيولة، 

أيــن ذهبــت تلــك األمــوال؟

يف املقابــل، هــل اســُتخدم اقــراض مصــرف لبنــان بالــدوالر إىل متويــل العمليــات احلكوميــة 
بشــكل أساســي، كمــا يُزعــم بالعــادة؟ يقــدم اجلــدول الثــاين جوابــاً علــى ذلــك.
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اجلدول 2
 مصرف لبنان:

مصادر األموال بالدوالر وأوجه استخدامها خالل الفرتة، 2019-2009
 )التدفقات الراكمية، مبليارات الدوالرات(

مصادر البيانات:94.0مصادر األموال بالدوالر
تقرير مدققي احلسابات، وجلنة الرقابة على املصارف، وتقديرات 69.3ودائع املصارف بالدوالر لدى مصرف لبنان

املؤلف
مبعدل ليبور لستة أشهر، وسندات اخلزينة األمريكية ملدة 10 7.2الفائدة على احتياطيات مصرف لبنان بالدوالر

سنوات بالنسبة لألوراق املالية

سندات اليوروبوند الناجتة عن عملية املبادلة مع 
سندات اخلزينة املقومة باللرة اللبنانية

وزارة املالية – تقرير غر منشور17.5

54.8أوجه استخدام األموال بالدوالر

5.5 يف املائة حىت عام 2015 ، قبل االرتفاع إىل متوسط 7 يف 23.3الفائدة على ودائع املصارف بالدوالر
املائة يف عام 2019

5 يف املائة على االلتزامات بالعمالت األجنبية األخرى1.6تكلفة الفوائد األخرى
وزارة املالية – تقرير غر منشور13.0قروض بالدوالر لصاحل احلكومة
تقارير مشاورات املادة الرابعة الصادرة عن صندوق النقد الدويل 12.9التغير يف إمجايل االحتياطيات

)باستثناء سندات اليوروبوند(
تقديرات بناًء على بيانات مصرف لبنان وصندوق النقد الدويل4.0التغير يف حيازات سندات اليوروبوند

األموال غري احملتسبة بالدوالر
)+ التدفقات اخلارجة بالدوالر من مصرف لبنان(

39.2

للذكر )فرتة 2019-2009( 
)مجيع املدفوعات واإليرادات بالدوالر(

نتائج املوازنة، وزارة املالية17.5عمليات استراد الفيول لصاحل مؤسسة كهرباء لبنان
نتائج املوازنة، وزارة املالية14.2حتويالت إيرادات وزارة االتصاالت إىل اخلزينة

نتائج املوازنة، وزارة املالية2.5عمليات االستراد لصاحل احلكومة
مصرف لبنان6.3-ميزان املدفوعات

املصــادر: مصــرف لبنــان، وزارة املاليــة، تقاريــر مشــاورات املــادة الرابعــة الصــادرة عــن صنــدوق النقــد الــدويل. بالنســبة لودائــع املصــارف بالــدوالر لــدى 
مصــرف لبنــان: تقريــر مدققــي احلســابات، وجلنــة الرقابــة علــى املصــارف، وتقديــرات املؤلــف )أنظــر كســبار )2017((.

مالحظات:
 1- حُتســب الفوائــد الــي حيصــل عليهــا مصــرف لبنــان علــى أســاس أســعار األســواق الدوليــة. للحصــول علــى تفاصيــل حــول الفوائــد الــي يدفعهــا مصــرف 

لبنان، أنظر القســم الســابق وكســبار )2017(.
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2 - يُقدَّر االستراد لصاحل احلكومة وفقاً لنتائج املوازنة على أهنا جمموع اخلدمات املستوردة باالضافة إىل نصف استهالك احلكومة من السلع
3 - كانت التحويالت إىل اخلزينة جتري بالدوالر األمريكي واللرة اللبنانية، بنسبة حواىل الثلثني بالدوالر.

جتــدر االشــارة، يف هــذا الســياق، إىل أن الركيــز هنــا ينصــّب فقــط علــى األمــوال املقومــة 
بالــدوالر بالنســبة إىل عمليــات احلكومــة ومصــرف لبنــان واملصــارف وحســاباهتا، ألن مكــّون 
الديــن احلكومــي والودائــع واملعامــالت باللــرة اللبنانيــة لــه تأثــر ضئيــل، إن كان مــن تأثــر، 
علــى التعثــر املصــريف حبــد ذاتــه. ويؤثــر االقــراض املفــرط باللــرة اللبنانيــة مــن قبــل املصــارف أو 
مصــرف لبنــان للحكومــة أو القطــاع اخلــاص علــى قيمــة اللــرة ولكــن ليــس بالضــرورة علــى 
ســيولة املصــارف بالــدوالر الــي تعتمــد بشــكل أساســي علــى االدارة الرشــيدة للمصــارف. 
وبالتــايل، فــإن إدراك العوامــل الكامنــة وراء التعثــر املصــريف يتطلــب الركيــز علــى احلســابات 
والعمليــات املقومــة بالــدوالر، خاصــة وأن العنصــر احلاســم الــذي أدى إىل هــذا التعثــر هــو 
النقــص يف الــدوالر الــذي نتــج عــن تنــازل املصــارف عــن معظــم ســيولتها بالــدوالر ملصــرف 

لبنــان. 

يوضــح اجلــدول 2 أن املصــارف شــكلت املصــدر الرئيســي ألمــوال مصــرف لبنــان بالــدوالر، 
يف حــني أن الســبب األبــرز للتدفقــات اخلارجــة كانــت تكلفــة الفائــدة علــى املصــارف نفســها 
والتدفقــات اخلارجــة غــر احملســوبة والــي حصلــت أيضــاً لصــاحل املصــارف إىل حــد كبــر، كمــا 

هــو موضــح أدنــاه. 

وجيــدر توفــر بعــض الشــروحات بشــأن البنــود الرئيســية الــواردة يف اجلــدول 2. فباالضافــة إىل 
ودائــع املصــارف بالــدوالر، شــكلت العمليــات الــي درج عليهــا مصــرف لبنــان مــن مبادلــة 
منتظمــة مــع وزارة املاليــة ملــا ميتلكــه مــن ســندات خزينــة باللــرة اللبنانيــة بســندات اليوروبونــد، 
وهــي عبــارة عــن ســندات خزينــة تصدرهــا وزارة املاليــة وتكــون ُمقومــة بالــدوالر يف الغالــب، 
مصــدراً مهمــاً لألمــوال بالــدوالر بالنســبة إىل مصــرف لبنــان، الــذي كان يعمــد الحقــاً إىل 
بيعهــا يف الســوق. بعبــارة أخــرى، إن وزارة املاليــة هــي الــي كانــت يف الواقــع تــزود مصــرف 
لبنــان باألمــوال بالــدوالر، مبــا تصــل قيمتــه إىل 17.5 مليــار دوالر حــىت عــام 2019، وليــس 
العكــس. وعليــه، كان متويــل مصــرف لبنــان للديــون احلكوميــة باللــرة اللبنانيــة مــن خــالل مــا 
ميلكــه مــن ســندات اخلزينــة باللــرة اللبنانيــة أســلوباً انتهجــه مصــرف لبنــان بشــكل أساســي 
للحصــول علــى األمــوال بالــدوالر مــن احلكومــة مــن خــالل املبادلــة املنتظمــة لســندات اخلزينــة 
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باللــرة اللبنانيــة بســندات اليوروبونــد الــي قــام ببيعهــا للمصــارف يف مرحلــة الحقــة. 

الســلف  الصافيــة جلميــع  النتيجــة  ميثــل  فهــو  للحكومــة،  بالــدوالر  لإلقــراض  بالنســبة  أمــا 
بالــدوالر الــي قدمهــا مصــرف لبنــان إىل احلكومــات خــالل الفــرة 2009-2019 إلجــراء 
بالــدوالر، وعمليــات االســتراد  الفوائــد  الفيــول، وتســديد  اســتراد  مثــل  عمليــات خمتلفــة 
عموماً، من بني مجلة أمور أخرى4. وجتدر االشــارة إىل أن هذا الدين احلكومي املكشــوف 
بالــدوالر لصــاحل مصــرف لبنــان قــد جــرى بالفعــل ســداده بالكامــل، بالتزامــن مــع العمليــات 
ذات الصلــة، ولكــن باللــرة اللبنانيــة. إال أنــه يــرِد يف اجلــدول أعــاله ألننــا حنتــاج إىل أن نأخــذ 

باحلســبان أوجــه اســتخدام األمــوال بالــدوالر فقــط مــن جانــب مصــرف لبنــان. 

ُتســتخلص نتيجتــان بارزتــان وملفتتــان مــن اجلــدول 2. أواًل، كانــت احلكومــة مــن خــالل 
وزارة املاليــة هــي الــي متــول مصــرف لبنــان بالــدوالر بــداًل مــن العكــس. وقــد أصــدرت ســندات 
اليوروبونــد بقيمــة 17.5 مليــار دوالر علــى وجــه التحديــد لصــاحل مصــرف لبنــان خــالل 
الفــرة 2009-2019 يف حــني أن اقــراض احلكومــة بالــدوالر مــن مصــرف لبنــان خــالل 
تلــك الفــرة )علــى الرغــم مــن ســداد القــرض بالكامــل باللــرة اللبنانيــة( اقتصــر علــى 13 
مليــار دوالر فقــط، مــا يعــادل إقراضــاً صافيــاً مــن قبــل احلكومــة يســاوي 4.5 مليــار دوالر. 
وحــىت مــع األخــذ يف االعتبــار التغيــر يف مــا ميلكــه مصــرف لبنــان مــن ســندات اليوروبونــد 
والبالــغ 4 مليــار دوالر خــالل تلــك الفــرة، فــإن وزارة املاليــة – احلكومــة تبقــى دائنــاً صافيــاً 

ملصــرف لبنــان بالــدوالر5. 

وبالتــايل، فــإن اخلطــاب الســائد واملتكــرر يف لبنــان بــأن االهنيــار املصــريف مــرّده إىل جلــوء 
املصــارف ومصــرف لبنــان إىل متويــل الديــون احلكوميــة هــو خطــاب غــر صحيــح وال أســاس 
بســندات  اللبنانيــة  باللــرة  اخلزينــة  ســندات  مبادلــة  لــوال  أنــه  هــو  ذلــك  مــن  لــه. واألســوأ 

4  إن مبلغ 13 مليار دوالر املذكور يف اجلدول 2 هو الفرق بني القرض القائم للحكومة البالغ 16.1 مليار دوالر و3.1 مليار دوالر يف هناية 
عاَمي 2019 و2008 على التوايل.

5  حىت إذا قرر مصرف لبنان أن يسرّد مباشرًة من وزارة املالية قيمة سندات اليوروبوند الي ميلكها حالياً والي تبلغ قيمتها االمسية حواىل 5 مليار 
دوالر، ميكن لوزارة املالية ببساطة أن تعكس عملية املبادلة األصلية وأن تدفع ملصرف لبنان باللرة اللبنانية بداًل من املبالغ بالدوالر الي مل يدفعها 

مصرف لبنان يوماً لوزارة املالية. بعبارة أخرى، ال ميكن ملصرف لبنان أن يطالب باسرداد قيمة سندات اليوروبوند الي ميلكها باعتبارها ديناً بالدوالر 
على احلكومة.
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اليوروبونــد، لكانــت ديــون لبنــان بالــدوالر مــن ســندات اليوروبونــد أقــل مبــا ال يقــل عــن 25 
مليــار دوالر )املبلــغ الــذي متــت مقايضتــه زائــد الفوائــد املراكمــة( وصــواًل إىل حــواىل 5 مليــار 
دوالر فقــط يف هنايــة أيلــول/ ســبتمر 2019. ويف حمّصلــة األمــر، لــوال عمليــة املقايضــة الــي 
أجراهــا مصــرف لبنــان َلــكان مــن املمكــن تفــادي أول ختلــف عــن الســداد يف تاريــخ لبنــان 

وَلــكان املشــهد املــايل بأكملــه اليــوم خمتلفــاً بشــكل جــذري حنــو األفضــل.

ويبــني االســتنتاج الثــاين أن النتيجــة الصافيــة جلميــع التدفقــات الداخلــة إىل مصــرف لبنــان 
واخلارجــة منــه بالــدوالر خــالل الفــرة 2009-2019 تُقــدر علــى أهنــا تدفقــات صافيــة 
َخَرجــت مــن مصــرف لبنــان بنحــو 40 مليــار دوالر ال ميكــن معرفــة طبيعتهــا بالكامــل. ومبــا 
أن مصــرف لبنــان يتعامــل بشــكل أساســي مــع املصــارف فقــط، فــإن معظــم هــذه األمــوال 
جيــب أن متثــل عمليــات مــع املصــارف. غــر أن بعــض هــذه العمليــات قــد متثــل تدخــالت 
مــن قبــل مصــرف لبنــان يف ســوق الصــرف األجنــي ألغــراض تتعلــق مبيــزان املدفوعــات الــذي 
راكــم عجــزاً ال يتعــدى 6.3 دوالر خــالل الفــرة املعنيــة، باالضافــة إىل التحويــالت اخلاصــة 
لألمــوال إىل اخلــارج خــالل األشــهر األخــرة مــن عــام 2019. وبصــرف النظــر عــن املســائل 
املنهجيــة6، وإذا مــا ُأخــذت هــذه املؤهــالت يف احلســبان، فــإن املتبقــي النهائــي للتدفقــات 
اخلارجــة غــر احملتســبة بالــدوالر يُقــدَّر حبســب تقديراتنــا احملافظــة بنحــو 30 مليــار دوالر. 
وتتطابــق هــذه األمــوال بالــدوالر األمريكــي إىل حــد كبــر مــع أربــاح املصــارف )بالــدوالر 
عمليــات “اهلندســة  مــن  أساســي  بشــكل  نشــأت  الــي  معــاً(  اللبنانيــة  واللــرة  األمريكــي 
املاليــة” الــي اتبعهــا مصــرف لبنــان، وحيــث مت حتويــل اجلــزء املقــوَّم باللــرة اللبنانيــة إىل دوالر 

مــن خــالل مصــرف لبنــان قبــل حتويلــه إىل اخلــارج. 

لبنــان.  املصــارف إىل حــد كبــر صــورة طبــق األصــل عــن خســائر مصــرف  أربــاح  تُعتــر 
لقــد تكبــد مصــرف لبنــان خســائر مســتمرة، علــى األقــل منــذ عــام 2002 عندمــا توقــف 
عــن نشــر بيانــات األربــاح واخلســائر، خالفــاً ملــا درج عليــه بانتظــام منــذ تأسيســه يف عــام 

6  بعبارة أدّق، ال ميكننا إضافة كل عمليات التمويل احملتملة لعجز ميزان املدفوعات الي قام هبا مصرف لبنان إىل استخدامات مصرف لبنان 
لألموال بالدوالر، على النحو املوضح يف اجلدول 2، ألن بعض البنود الواردة يف اجلدول مثل الفوائد على احتياطي مصرف لبنان بالدوالر هي 

باألصل من عناصر ميزان املدفوعات.
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71964. ويعــود الســبب الرئيســي خلســائر مصــرف لبنــان إىل أن معــدالت الفوائــد الــي 
دفعهــا مقابــل اقــراض أمــوال املصــارف بالــدوالر كانــت أعلــى بكثــر مــن املعــدالت الدوليــة 
الــي حصــل عليهــا علــى تلــك األمــوال، ناهيــك عــن عــالوات الفوائــد املرتفعــة املدفوعــة 
للمصــارف مبتوســط 7 يف املائــة بالنســبة إىل عمليــات االيــداع االمسيــة باللــرة اللبنانيــة الــي 

أجرهتــا املصــارف8. 

بــأن االهنيــار املصــريف مــرّده إىل قيــام  باختصــار، إن اخلطــاب الســائد واملتكــرر يف لبنــان 
املصــارف ومصــرف لبنــان بتمويــل الديــون احلكوميــة غــر صحيــح وال أســاس لــه. فمــن 
خــالل الركيــز علــى التمويــل بالــدوالر، وهــو مــا يهــم يف هــذا الســياق، مت إيــداع معظــم 
ســيولة املصــارف بالــدوالر طواعيــًة يف مصــرف لبنــان، والنتيجــة الالفتــة للنظــر هــي أن اقــراض 
مصــرف لبنــان لألمــوال بالــدوالر منــذ عــام 2009 مل ُيســتخَدم لتمويــل عمليــات احلكومــة 
أو ديوهنــا بالــدوالر. بــل علــى العكــس، كانــت احلكومــة هــي الــي متــول يف الواقــع مصــرف 

لبنــان بأمــوال بالــدوالر. 

مــن ناحيــة أخــرى، عــاد أكثــر مــن 62 مليــار دوالر، أو حــواىل 90 يف املائــة مــن األمــوال 
الــي أقرضتهــا املصــارف ملصــرف لبنــان بالــدوالر،  إىل املصــارف علــى شــكل إيــرادات فوائــد 

وأربــاح. 

السياسات احلكومية أّدت إىل اهنيار اللرية  -3

إن اهنيــار ســعر صــرف اللــرة مســألة منفصلــة عــن اهنيــار القطــاع املصــريف. يف الواقــع، كمــا 

7  من املؤسف ومن غر املألوف أن يقدم بنك مركزي علناً معلومات خاطئة أو متناقضة حول وضعه املايل وأرباحه/ خسائره. يف رّده على ورقة 
املؤلف )كسبار، 2017( الي حتدثت عن خسائر مصرف لبنان وضعف وضعه املايل، شدد مصرف لبنان على “الوضع املايل املتني ملصرف 

لبنان... ]وعلى أن[ مصرف لبنان كان وال يزال يدّر أرباحاً كبرة وبشكل مطّرد...” )مصرف لبنان، 2017، ص. 4، الفقرة 5 باء(. يف الوقت 
نفسه ومبزيد من اجلدية، كان مصرف لبنان يعلن يف اجلريدة الرمسية، حيث يُطلب منه قانوناً نشر ملخص ميزانيته السنوية، أن حساب األرباح 

واخلسائر السنوي خالل الفرة 2002-2018 كان صفراً سنة بعد سنة طوال سبعة عشر عاماً! )راجع خمتلف أعداد اجلريدة الرمسية(. 
8  جتري األمور كالتايل بالنسبة إىل عالوات الفوائد: مقابل كل دوالر يقرضه مصرف لبنان، يقدم للمصرف املقِرض 1.25 كقرض باللرة اللبنانية 

بفائدة 2 يف املائة، ويف الوقت نفسه يعاود هذا املصرف إيداع هذه األموال يف مصرف لبنان مقابل فائدة تبلغ 9 يف املائة. ويلغي القرض باللرة 
اللبنانية والوديعة املقابلة بعضهما البعض اآلخر، إال أن املصرف حيصل على نسبة صافية تبلغ 7 يف املائة من املبلغ االفراضي باللرة اللبنانية، هي 

عبارة عن ربح صاٍف باللرة اللبنانية مقابل إقراض مصرف لبنان بالدوالر. 
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أشــرنا أعــاله، هــذا بالضبــط مــا حــدث يف الثمانينيــات مــن القــرن املاضــي يف لبنــان. فمــن 
هنايــة عــام 1984 إىل هنايــة عــام 1987، اخنفــض ســعر صــرف اللــرة يف الســوق مــن 8.9 
لــرة إىل 455 لــرة مقابــل الــدوالر، وهــو اخنفــاض بنســبة 98 يف املائــة، مث اخنفــض إىل 
1858 لــرة بنهايــة عــام 1992. ومــع ذلــك، ظلــت املصــارف طــوال هــذه الفــرة تتمتــع 

بســيولة عاليــة جــداً بالــدوالر وتعمــل حبريــة كاملــة مــن دون أي قيــود. 

إن ســّر فهــم اهنيــار العملــة، بصــرف النظــر عــن الصدمــات السياســية، هــو التحقــق ممــا إذا 
كانــت البــالد قــد عاشــت لفــرة طويلــة بنمــط عيــش يتجــاوز إمكانياهتــا. وتتمثــل املؤشــرات 

الرئيســية هلــذه املبالغــة يف عجــز املوازنــة وميــزان املدفوعــات. 

يلخص اجلدول 3 عمليات املوازنات العامة منذ عام 1993. 
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اجلدول 3
االنفاق احلكومي خالل الفرتة، 2019-1993

)النفقات الراكمية، مبا يعادهلا مبليارات الدوالرات والنسب املئوية(
100.0%260.6النفقات

32.8%85.4الفائدة على الديون

35.0%91.0األجور وامللحقات
8.0%20.9النفقات الرأمسالية

9.3%24.3التحويالت ملؤسسة كهرباء لبنان
12.3%32.1التحويالت األخرى

2.6%6.9مسائل أخرى

% من الناتج احمللي االمجايلللذكر

50.0%3.0إمجايل الدين – هناية العام 1992
147.6%75.3إمجايل الدين – هناية العام 2019

)%171.0()91.6(بسعر الصرف الرمسي

.www.finance.gov.lb املصدر: منشورات وزارة املالية على املوقع
مالحظات:

1- هــذه البيانــات خاصــة باحلســابات املوحــدة للحكومــة العامــة، مبــا يف ذلــك عمليــات اخلزينــة وصــايف املوازنــات امللحقــة، والــي جــرى تقديــر توزيعهــا 
علــى فئــات االنفــاق مــن قبــل املؤلــف بنــاًء علــى معلومــات مســتقاة مــن املوازنــة.

إن النفقــات حمتســبة علــى أســاس أســعار صــرف الــدوالر يف الســوق املوازيــة. لعــام 2019، مبتوســط ســنوي هــو 1584 لــرة لبنانيــة للــدوالر و2100 
التــايل: املوقــع  مــن  نوفمــر 2019 مســتخرجة  الثــاين/  تشــرين  منــذ  الســوق  للــدوالر يف  اليوميــة  الصــرف  أســعار  إن  العــام.  للــدوالر يف هنايــة   لــرة 

.www.lebaneselira.org 

مثــة عــدد حمــدود للغايــة مــن القواعــد يف االقتصــاد، ولكــن “القاعــدة االقتصاديــة الذهبيــة” 
تنص على أنه جيب على احلكومات االقراض فقط لالنفاق على االستثمارات الرأمسالية، 
مثــل البنيــة التحتيــة املاديــة والبشــرية، وليــس علــى النفقــات اجلاريــة. يبــنّي اجلــدول 3 أعــاله أن 
أكثــر مــن ثلثــي االنفــاق احلكومــي خــالل الســنوات الســبع والعشــرين املاضيــة قــد ُخّصــص 

لالنفــاق اجلــاري، أي ببســاطة علــى الفائــدة علــى الديــون واألجــور واملنافــع املرتبطــة هبــا. 

وقــد بلغــت حصــة االنفــاق الرأمســايل، مبــا يشــمل مــن هــدر وعــدم كفــاءة، 8 يف املائــة فقــط 
مــن إمجــايل النفقــات. إذاً، علــى الرغــم مــن أن الديــن احلكومــي كان مرتفعــاً للغايــة وفقــاً 
للمعايــر املاليــة العاديــة، فــإن املشــكلة األساســية مل تكــن تكمــن يف املســتوى املرتفــع للديــون 

http://www.finance.gov.lb
http://www.lebaneselira.org


19

االنهيار المالي في لبنان: دراسة تشريحية

صفحة

ولكــن يف االنفــاق اجلــاري بــدل الرأمســايل لفــرة طويلــة. وقــد مّولــت هــذه النفقــات القطــاع 
سياســية،  املختلفــة ألغــراض  والتحويــالت  السياســية  التعيينــات  ثقــل  حتــت  الــرازح  العــام 
الــي مت تنفيذهــا إلرضــاء مــآرب شــخصية وسياســية. إن  والعديــد مــن املشــاريع املكلفــة 
مصــدر الفســاد واضــح. وجيــري عمليــاً متويــل مجيــع ممارســات الفســاد مــن املــال العــام، علمــاً 
أن ممارســات الفســاد ناجتــة بالعــادة عــن سياســات أو قــرارات يوافــق عليهــا املســؤولون يف 

الســلطة السياســية.

ويـَُعــّد ميــزان املدفوعــات املؤشــر الرئيســي اآلخــر الــذي يثبــت أن لبنــان كان يعيــش لفــرة 
طويلــة فــوق إمكانياتــه املاديــة. فقــد عــاىن ميــزان املدفوعــات مــن عجــز واحنــدار مطّــرد منــذ 
عــام 2011 ، ممــا يؤشــر إىل أن األمــوال بالــدوالر الــي كانــت تغــادر لبنــان باســتمرار كانــت 
تفــوق األمــوال الوافــدة إليــه9. وهــذا أمــر غــر مســبوق، ذلــك أن لبنــان، منــذ اســتقالله عــام 
1943، مل يشــهد أي فــرة تزيــد عــن عامــني متتاليــني مــن العجــز يف ميــزان املدفوعــات إال 

اعتبــاراً مــن العــام 2011.

يعود الراجع الالفت يف ميزان املدفوعات بشــكل رئيســي إىل تدهور العالقات اللبنانية مع 
دول اخلليــج العــريب، بعــد مشــاركة حــزب هللا يف احلــرب يف ســوريا وإثــر تدخالتــه العســكرية 
يف الــدول العربيــة. وحــزب هللا هــو حــزب ديــي لبنــاين جياهــر بوالئــه األيديولوجــي والسياســي 
والعســكري إليــران. لقــد لعبــت دول اخلليــج العــريب تارخييــاً دوراً إجيابيــاً هامــاً يف االقتصــاد 
األزمــات،  أوقــات  الــي قدمتهــا يف  الضخمــة  الرمسيــة  املســاعدات  فــإىل جانــب  اللبنــاين. 
اســتقبلت تلــك الــدول علــى مــدى عقــود مئــات اآلالف مــن العمــال اللبنانيــني وشــكلت 
العمــود الفقــري للســياحة اللبنانيــة واالســتثمار املباشــر يف البــالد. لكــن حتــواًل حصــل بعــد 
عام 2011، يف أعقاب احلرب يف ســوريا. فباملقارنة مع الفرة 2005-2011، شــهدت 
بــني عاَمــي 2012 و2019 زيــادة يف متوســط عجــز احلســاب اجلــاري  الفــرة األخــرة 
مــن 13 يف املائــة إىل 23 يف املائــة مــن الناتــج احمللــي االمجــايل. واخنفــض مســتوى الدخــل 
اإلجيــايب والتحويــالت اجلاريــة، ومعظمهــا مــن دول اخلليــج العــريب، بشــكل ملحــوظ حــىت 

مــن حيــث القيمــة املطلقــة. 

الــي  الضــارة  للسياســات  املؤســفة  التبعــات  تتمثــل إحــدى  املــايل،  باالضافــة إىل االهنيــار 

9  أظهر ميزان املدفوعات فائضاً بشكل خاطف خالل عام 2016 فقط، حني باشر مصرف لبنان هندسته املالية بشكل جّدي.
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انتهجتهــا احلكومــات املتعاقبــة يف مــا آل إليــه الوضــع احلــايل للقطــاع العــام. فعوضــاً عــن أداء 
وظيفتــه الطبيعيــة املتمثلــة يف تقــدمي اخلدمــات للمواطنــني بشــكل مســتقل عــن االعتبــارات 
السياسية، حتّول القطاع العام يف لبنان إىل أداة لتعزيز السلطة السياسية واالثراء الشخصي، 
مــع وجــود عــدد كبــر مــن املوظفــني، خاصــًة يف املراكــز العليــا، الذيــن باتــوا يدينــون بالــوالء 

للسياســيني الذيــن عينوهــم بــداًل مــن أن يكــون والؤهــم للقانــون والشــعب بشــكل عــام.             

 

4 - تعاٍف من دون سيادة؟

التدمــر  لوســائل  احتكارهــا  هــي  فاعلــة ومزدهــرة  دولــة  األساســية ألي  الســمة  إن  يُقــال 
ولوســائل االســتهالك، أي ســيادهتا علــى سياســاهتا العســكرية واالقتصاديــة. أمــا لبنــان فقــد 
خســر االحتــكار علــى كليهمــا. ويُعــّد فقــدان الســيادة األشــد ضــرراً، فــال أمــل حبصــول أي 

تعــاٍف مــن دون اســتعادة الســيادة علــى األراضــي والسياســات الوطنيــة. 

لقــد فقــد لبنــان ســيادته السياســية والعســكرية لصــاحل إيــران مــن خــالل حــزب هللا اللبنــاين 
بــه ينّفــذ منــذ  الــذي يســيطر علــى احلكومــة اللبنانيــة ويديــر عالنيــًة جيشــاً كبــراً خاصــاً 

ســنوات عمليــات عســكرية يف ســوريا ودول عربيــة أخــرى.

وقــد اعــرف زعيــم احلــزب علــى املــأل بتبعيتهــم األيديولوجيــة والسياســية إليــران، وبأهنــم 
يتلقــون كل أســلحتهم ومتويلهــم مــن إيــران أيضــاً. وهــذا مــا جيعــل لبنــان خاضعــاً بالفعــل 
إليــران مــن خــالل حــزب هللا. ويف الواقــع، تؤيــد اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة واحملكمــة 
اجلنائيــة الدوليــة وحمكمــة العــدل الدوليــة وجهــة نظــر الصليــب األمحــر الــدويل بــأن “... 
االحتــالل ميكــن أن يتــم مــن خــالل مجاعــات مســلحة حمليــة يتــم جتنيدهــا مــن قبــل جيــش 

أجنــي لتعمــل بصفــة وكالء حبكــم الواقــع لدولــة أخــرى10”. 

ال ميكــن ألي بلــد، الســيما إذا كان يعــاين مــن قطــاع مصــريف منهــار، أن يأمــل يف تعــايف 
املــايل احلــايل واملســتفحل يف  يبــدأ باســتعادة ســيادته. لقــد أدى االهنيــار  اقتصــاده إن مل 
لبنــان، الــذي تفاقــم جــرّاء االنفجــار اهلائــل األخــر الــذي أصــاب مرفــأ بــروت، إىل وضــع 
قواعــد جديــدة للعبــة تســتوجب تنفيــذ سياســات أساســية لكــي ترتســم أوىل بــوادر التعــايف 

10  راجع إصدار اللجنة الدولية للصليب األمحر، صفحة 23.
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صفحة

االقتصــادي. فسياســات التعــايف بعــد االهنيــار ختتلــف بطبيعــة احلــال اختالفــاً جذريــاً عــن 
سياســات االصــالح قبــل االهنيــار، حيــث يشــمل املســار حنــو التعــايف االقتصــادي الفعــال 
اخلطــوات األساســية التاليــة الــي تشــكل حزمــة دنيــا ومتماســكة مــن االصالحــات الــي مــن 

شــأهنا أن خُتــرج االقتصــاد اللبنــاين مــن أزمتــه التارخييــة وتؤســس لبدايــة جديــدة.

ســيطرة القــوات العســكرية النظاميــة بشــكل فعــال وشــامل علــى مجيــع   (1
احلدود اللبنانية، حبيث يكون أي دور عســكري حلزب هللا خاضعاً بشــكل كامل للجيش 
اللبنــاين ووفقــاً للقوانــني اللبنانيــة وقــرارات جملــس األمــن ذات الصلــة. بذلــك، يؤكــد لبنــان 
علــى ســيادته وطابعــه كدولــة “طبيعيــة”، وإال تصبــح مجيــع االجــراءات األخــرى غــر فعالــة. 
تُعتــر هــذه اخلطــوة ضروريــة حــىت بالنســبة لالصالحــات “الفنيــة” الصارمــة مثــل اســرداد 
مليــارات الــدوالرات مــن االيــرادات اجلمركيــة املفقــودة مــن خــالل قنــوات التهريــب املختلفــة. 

التعــايف  يصبــح  ولكــي  فعليــاً.  االقتصــادي  التعــايف  عمليــة  تبــدأ  أن  ميكــن  فقــط  عندئــٍذ 
االقتصــادي ممكنــاً سياســياً واجتماعيــاً، جيــب أن يرعــى مبــدأ االنصــاف األساســي لتقاســم 
األعباء السياســات االقتصادية. ومبا أنه ســيرتب على سياســات التعايف تكاليف اقتصادية 
واجتماعية، ينبغي توزيع تلك التكاليف أو األعباء بشكل عادل على اجملموعات املختلفة. 
وهــذا مــا مــن شــأنه أن جيعــل االصالحــات مقبولــة وقابلــة للتنفيــذ. واجملموعــات االجتماعيــة 
واالقتصادية ذات الصلة الي مت حتديدها هلذه الغاية هي: احلكومة، واملصارف، واملواطنون 

عمومــاً أو اجملموعــات ذات الدخــل املنخفــض واملتوســط بشــكل أساســي. 

جيــب علــى احلكومــة تقــدمي موازنــة لثــالث ســنوات، مثــاًل للفــرتة 2021- (2
2023، هتــدف إىل خفــض العجــز تدرجييــاً حــىت حتقيــق التــوازن تقريبــاً يف عــام 2023. 
وينبغــي أن يشــكل ذلــك االجــراء األول أو االشــارة األوىل مــن قبــل احلكومــة يف عمليــة 
زيــادات طفيفــة يف  التصحيحيــة  تتضمــن االجــراءات  أن  االصــالح االقتصــادي. وجيــب 
الضرائــب والرســوم، وأن تعتمــد بشــكل أساســي علــى خفــض النفقــات املتضخمــة أو اهلــدر 

وعلــى اســتعادة إيــرادات املوازنــة غــر احملّصلــة. 

يتمثــل أحــد التدابــر ذات األمهيــة لتمويــل العجــز يف عــودة العمــل حبســاب اخلزينــة املوحــد، 
ويقضــي ذلــك بإعــادة الودائــع النقديــة جلميــع املؤسســات العامــة مــن املصــارف إىل حســاب 
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وزارة املاليــة يف مصــرف لبنــان، كمــا يف الســابق. املاضــي. خــالل الســنوات العشــرة املاضيــة، 
بلغــت هــذه الودائــع يف املصــارف )معظمهــا باللــرة اللبنانيــة( متوســط عجــز املوازنــة الســنوية 
تقريبــاً. وميكــن تاليــاً متويــل العجــز داخليــاً مــن هــذه احلســابات ملــدة ســنة واحــدة علــى األقــل، 

مــع حاجــة حمــدودة لالقــراض مــن أســواق رأس املــال. 

جيــب أن ترافــق هــذه االجــراءات املاليــة إجــراءاُت إصــالح هيكليــة متنوعــة ســهلة التنفيــذ 
مت حتديدهــا واعتمادهــا مــن قبــل احلكومــة مــن حيــث املبــدأ، مثــل تعيــني جمالــس وهيئــات 
ناظمــة جديــدة ومســتقلة )بــداًل مــن أن تكــون خاضعــة سياســياً( ملؤسســة كهربــاء لبنــان 
واالتصــاالت. عنــدذاك، ترســل احلكومــة إىل األســواق احملليــة والدوليــة وإىل صنــدوق النقــد 
الــدويل علــى وجــه اخلصــوص إشــارة مهمــة تبــني جديتهــا وعزمهــا علــى تنظيــم شــؤوهنا املاليــة 

وتنفيــذ االصالحــات بفعاليــة حتقيقــاً للتعــايف االقتصــادي. 

إعــادة رمسلــة املصــارف. ال جمــال للتعــايف االقتصــادي مــن دون نظــام مصــريف  (3
فعال من شــأنه أواًل أن يســتأنف نشــاطه العادي، مثل فتح االعتمادات املســتندية، ووضع 
قواعــد تشــغيلية واضحــة بالنســبة إىل الودائــع والتحويــالت، ومــا ســواها. وال ميكــن عــودة 
العمليــات املصرفيــة إىل طبيعتهــا وأن يســتقيم النشــاط االقتصــادي بشــكل عــام مــن دون 
إعــادة رمسلــة املصــارف الــي يُعتــر رأمساهلــا اجملّمــع ســالباً حاليــاً. جيــب أن تتضمــن عمليــة 
إعــادة الرمسلــة هــذه قيــام املســامهني يف املصــارف بضــخ أمــوال جديــدة بالــدوالر، باالضافــة 
إىل رمسلــة الفوائــد املفرطــة املدفوعــة خــالل الفــرة 2015-2019 لكبــار املودعــني، مبــا 
يعــادل حــواىل 5 يف املائــة مــن الفوائــد املدفوعــة علــى أعلــى 90 يف املائــة مــن الودائــع. مــن 
شــأن هــذا االجــراء األخــر أن يــأيت مبــا ال يقــل عــن 20 مليــار دوالر مــن رأس املــال اجلديــد 
مــن خــالل إشــراك كبــار املودعــني يف إعــادة رمسلــة املصــارف )عمليــة bail-in(. وســيتعني 
على مســامهي املصارف بعد ذلك ضخ مبلغ معادل، حبدود 20 مليار دوالر، على مدى 
ســنتني أو ثالثــة علــى ســبيل املثــال. وهــذا ممكــن مــن الناحيــة املاليــة يف مــا خــص املصــارف، 

كمــا هــو مبــني يف القســم 2 واجلــدول 2 أعــاله. 

يبــدو أن املصرفيــني اللبنانيــني مــرددون يف جمــرد التفكــر يف مســألة إعــادة الرمسلــة بأمــوال 
جديــدة بالــدوالر. قــد يرجــع ذلــك جزئيــاً إىل الغيــاب غــر الطبيعــي لغايــة الســاعة ألي عمليــة 
إصــالح مشــجعة مــن قبــل الســلطات، علــى الرغــم مــن فداحــة األزمــة الــي انفجــرت قبــل 
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حــواىل الســنة. وإذا ظــل املصرفيــون مردديــن يف ضــخ رأس مــال جديــد كمــا تقتضــي القوانــني 
واملبــادئ احملاســبية، علــى الرغــم مــن تنفيــذ االصالحــات كمــا هــو مذكــور أعــاله، فســيتم 
دعــوة مســامهني جــدد إىل املصــارف و/أو ســتجري عمليــة تصفيــة، وفقــاً ملــا يقتضيــه القانــون. 

يف النهايــة، تبقــى سياســة واحــدة هــي الشــرط الضــروري والــكايف للتعــايف. ومــا مل يســتعد 
لبنــان بدايــًة ســيادته بشــكل فعــال علــى حــدوده وسياســاته، ســنظل بالتأكيــد يف هــذا املســار 

االحنــداري احلــايل اآليــل إىل التفــكك االقتصــادي والسياســي.
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توفيق كسبار

حائز شهادة دكتوراه يف االقتصاد، من جامعة ساسكس، يف اململكة املتحدة. 

شــغل مناصــب عــدة منهــا كبــر املستشــارين االقتصاديــني لوزيــر املاليــة يف لبنــان، وعمــل 
مستشــاراً يف صنــدوق النقــد الــدويل يف واشــنطن العاصمــة، ومديــر األحبــاث يف مصــرف 
لبنــان، كمــا أنــه عمــل مصرفيــاً يف نيويــورك وبروكســل وبــروت، وحماضــراً يف االقتصــاد يف 
اجلامعــة األمركيــة يف بــروت وجامعــة القديــس يوســف. يف اآلونــة األخــرة، قــدم خدمــات 
موضوعــات  عــدة  يف  اإلمنائــي  املتحــدة  األمــم  وبرنامــج  األوروبيــة  للمفوضيــة  استشــارية 

اقتصاديــة وقضايــا اجتماعيــة يف لبنــان واملنطقــة.
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