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خليل مجتمعا مع طراف

لبنان دخل مرحلة الكساد االقتصادي
بالقطاع  املودعني  ثقة  عىل  لتقيض  بنك  ترست  جاّمل 
من  كبرية  كّميات  بسحب  هؤالء  بدأ  حيث  املرصيف 
الدوالرات وأخذ البعض األخر بالتجارة بهذه الدوالرات 
دليل  إال  الشعبية  اإلحتجاجات  إنطالق  وما  وبيعها. 
العام  بالرأي  يعصف  كان  الذي  الكبري  اإلحتقان  عىل 
وكانت رشارة اإلنطالق رضيبة الـ ٠٫٢ دوالر أمرييك عىل 

الواتساب.
املؤرشات  أهّم  من  يُعترب  العائد،  ملنحنى  املؤرش  هذا 
للركود اإلقتصادي، لكن رسعة وعمق إنقالب املنحنى، 
تُشكّل مؤّرش أسايس للكساد حيث من املتوّقع مع كل 
أن  سيدر  مؤمتر  أموال  وغياب  العاّمة  املالية  مشاكل 
تُرّجح  طويلة  لفرتة  عليه  هو  ما  عىل  الوضع  يستمّر 

الكساد!
مبارشة  مؤّرشات  هي  األخرى  اإلقتصادية  املؤرشات 
مثل البطالة التي إرتفعت يف األشهر األخرية مع رصف 
عن  أخرى  وإمتناع  املوظّفني  من  كبري  لعدد  الرشكات 
البطالة  املُستحقات (نصف أجر). وإرتفاع  دفع كامل 
املحلّية  البضائع  من  إن  اإلستهالك  يف  إنخفاض  واكبه 
الرشكات إىل  العديد من  املُستّوردة. وهذا ما دفع  أو 
السنة  رأس  نهاية  فأعياد  أعظّم!  واآليت  أبوابها  إقفال 

لن تكون عىل املوعد مع تعاظم ُمشكلة الثقة بالقطاع 
هذه  يف  إستهالكه  لجم  املُستهلك  وتفضيل  املرصيف 
رأس  أعياد  تكون  أن  املتوّقع  ومن  الغامضة.  املرحلة 
السنة هذا العام من األسوء إقتصاديًا منذ نهاية الحرب 

األهلية.
وتأيت اإلحتجاجات الشعبية (املُحّقة) لتزيد من عامل 
الساعة  حتى  السياسية  القوى  رفض  مع  الغموض 
ُمستقلّة  إختصاصيني  بحكومة  املُحتّجني  مطالب  تلبية 
كام واإلختالف بني القوى السياسية نفسها عىل شكل 
حال  يف  األمريكية  العقوبات  شبح  ظّل  يف  الحكومة 
كانت الحكومة حكومة مواجهة مع الواليات املُتحدة 

األمريكية.
الفراغ الحكومي الحايل يُشكّل أكرب رضر عىل اإلقتصاد 
وعىل املالية العامة، ويُّرسع يف عمق األزمة اإلقتصادية 
واملالية. وإذا كان مرصف لبنان قادر عىل سّد إحتياجات 
القطاع  وأجور  عام  دين  (إستحقاقات  املالية  الدّولة 
العام)، إال أن هذه القّدرة ستتالىش مع إستمرار الفراغ 

الحكومي وهذا ما يجب أن تعيه القوى السياسية.
ويتطلّب  بأمر سهل  ليس  الكساد  الخروج من  عملًيا، 
من  إال  لبنان  يف  تحقيقها  مُيكن  ال  كبرية  إستثامرات 

خليل التقى سفير االتحاد ا�وروبي إسقاط دعوى ا�ميركيين على ١٠ مصارف لبنانية
الهدوء  من  جّو  يف  التوايل  عىل  الثاين  لليوم  عملها  املصارف  واصلت 
من جهة  والعمالء  جهة،  من  واملوظفني  اإلدارات  بني  املشرتك  والتفّهم 

أخرى لدّقة الوضع واستثنائية الظروف التي متّر بها البالد.
تولّته  األول  فالعامل  وتقنياً...  أمنياً  ممسوكة  املرصفّية  الحركة  وبقيت 
القوى األمنية تطبيقاً لقرار وزيرة الداخلية ومديرية قوى األمن الداخيل 
لتأمني الحامية، أما عىل املستوى الثاين فالتزم املوظفون اإلجراءات التي 
رسمتها جمعية املصارف بالتنسيق مع البنك املركزي، توازياً مع ضغط 
الزبائن الذين انتظروا أسبوعاً لتيسري معامالتهم املرصفية، وهذا الضغط 

تفاوتت نسبته بني فروع املناطق.
ويف خطوة من شأنها أن ترفع منسوب االرتياح يف القطاع املرصيف وتعّزز 

الثقة به.
أُفيد من نيويورك أن جميع املّدعني األمريكيني أسقطوا الدعوى املدنية 
لجهة  املتحدة  الواليات  يف  لبنانية  مصارف  ضّد  ورفعوها  سبق  التي 

اتهامهم إياها بتمويل مشاركة «حزب الله» يف حرب متوز ٢٠٠٦.
وكانت الدعوى املشرتَكة قّدمها نحو ٤٠٠ مواطن أمرييك منذ كانون الثاين 

٢٠١٩ أمام املحكمة املدنية الفيديرالية يف نيويورك ضد عرشة مصارف 
لبنانية هي: فرنسبنك، بنك الرشق األوسط وإفريقيا، بنك لبنان واملهجر 
والخليج،  لبنان  بنك  بريوت،  بنك  عودة،  بنك  بيبلوس،  بنك   ،BLOM
جاّمل   ،BBAC العربية  والبالد  بريوت  بنك  الفرنيس،   - اللبناين  البنك 

تراست.  
عجاقة يثّمن املبادرة.. الخبري املايل واالقتصادي الربوفسور جاسم عجاقة 
اعترب عرب «املركزية» أن «إسقاط هذه الدعوى سرييح املصارف إىل حّد 
بعيد، خصوصاً أن أمواالً تخّص تلك املصارف كانت مجّمدة، قد تحّررت 
اليوم بفعل إسقاط تلك الدعوى»، الفتاً إىل أن «هذا األمر إيجايب للغاية 

وأسايس جداً للقطاع املرصيف».
اللبنانية  «املصارف  أن  إىل  اإلشارة  عجاقة  يغفل  مل  اآلخر،  املقلب  ويف 
عوامل  إىل  تعود  أنها  جيداً  ونعلم   مسبوقة،  غري  لضغوطات  تتعرّض 
سياسية، إذ ال ميكن اليوم َيلّ ذراع أي بلد إال برضب قطاعه املرصيف».    

تشكيل  إىل  ُملّح  بشكل  يحتاج  اليوم  املرصيف  «الوضع  أن  عىل  وشدد 
حكومة رسيعاً، إذ أن الفراغ الحكومي رضب الثقة بالقطاع املرصيف».

 (Depression) إقتصادي  كساد  مرحلة  لبنان  دخل 
وذلك بحسب املؤرشات اإلقتصادية واملالية والنقدية 
ُمنتصف  منذ  اإلقتصادي  النشاط  وتراجع  والسياسية. 
العام ٢٠١٨ مع إرتفاع حّدة الرتاجع يف األشهر األخرية 
إىل درجة أصبح من األكيد أن لبنان سُيقفّل عامه عىل 
إنكامش إقتصادي بـ٠٫٥٪ يف أحسن األحوال وقد يصل 
األخرية من  الثالثة  األشهر  أرقام  كانت  ما  إذا   ٪١ إىل 

هذا العام بالسوء املُتوّقع!
يُعرّف الكساد اإلقتصادي عىل أنه حالة من اإلنكامش 
يف النشاط اإلقتصادي تستمّر عىل فرتة طويلة. ويتميّز 
يف  (تراجع  اإلقتصادي  الركود  عن  اإلقتصادي  الكساد 
النشاط اإلقتصادي) يف أنه أكرث حّدية وميّتّد عىل فرتة 
طويلة. ال توجد مؤرشات ُمسبقة لتحديد إذا ما كان 
إنقضاء  بعد  إال  ال  أو  الكساد  مرحلة  دخل  اإلقتصاد 
تسمح  لبنان  يف  الحالة  لكن  الوقت.  من  فرتة طويلة 
واملالية  اإلقتصادية  املؤرشات  من  عدد  بإستخدام  لنا 
وبالتايل  السياسية  املُعطيات  إىل  باإلضافة  والنقدية 

إستنتاج أن لبنان دخل يف مرحلة كساد طويلة اآلمد.
 .(Yield Curve) أّول مؤّرش للكساد هو منحنى العائد
وتنّص النظرية املالية عىل أن منحنى تصاعدي مع مّدة 
اإلستحقاق، يدّل عىل أن اإلقتصاد هو يف حالة طبيعية 
ويُسّجل منوا إقتصاديا، وهذا ما نراه يف منحنى العائد 
بتاريخ ١٩-١١-٢٠١٨. يف حني أن منحنى هبوطي مع 
اإلقتصاد ليس يف حالة  مّدة اإلستحقاق يدّل عىل أن 
بتاريخ ١٩- العائد  نراه يف منحنى  ما  طبيعية، وهذا 

١١-٢٠١٩. وهنا تربز ُمشكلتان أساسيتان:
األوىل وتتمّثل برسعة إنقالب املنحنى من تصاعدي إىل 
التي  الظروف  فظاعة  تعكس  قليلة  فرتة  يف  هبوطي 
كانون  إىل   ٢٠١٨ أيار  من  الحكومة  تشكيل  واكبت 
القرار  بتعطيل  متّثلت  الظروف  هذه   .٢٠١٩ الثاين 
ُمستحقات  دفع  وقف  وبالتحديد  واملايل،  اإلقتصادي 
تراجع  إىل  أّدى  ما  العقاري  القطاع  وتراجع  املوّردين 
كبري يف النشاط اإلقتصادي خصوًصا يف الـ ٢٠١٩ حيث 
من  أكرث  إىل  األسواق  البيع يف  عمليات  عدد  إنخفض 

النصف يف القطاع العقاري!
املُنحنى  جعلت  التي  األزمة  بعمق  وتتمّثل  الثانية 
التي  املخاوف  مستوى  يعكس  حاّد  بشكٍل  يّنقلب 
فمناقشة  العاّمة.  واملالية  اللبناين  اإلقتصاد  تطاول 
ُمشكلة  العام  للرأي  أظّهرت   ،٢٠١٩ العام  موازنة 
املالية العاّمة والفساد الذي يعصف بها، كام أن حادثة 
قربشمون رضبت ثقة املُستثمر واملُستهلك ودفعت إىل 
خفض تصنيف لبنان اإلئتامين يف شهر آب ما ضاعف 
العقوبات األمريكية عىل  العاّمة. وأتت  مخاطر املالية 

خالل خطوات ُمحّددة تتمّثل بـ :
أوالً: تشكيل حكومة إختصاصيني بأرسع وقت ُممكن 
لُتعيد الثقة للُمستهلك واملُستثمر كام واملجتمع الدّويل 

واألسواق املالية.
التي رفعتها  بالنسخة  العام ٢٠٢٠  إقرار موازنة  ثانياً: 
يف  وذلك  إستقالتها،  قبل  األعامل  ترصيف  حكومة 

أرسع وقت ُممكن.
وذلك  سيدر  مؤمتر  رشوط  تنفيذ  عىل  العمل  ثالثاً: 
أموال  املؤمتر وبالبدء بضّخ  أموال هذا  بهدف تحرير 

يف اإلقتصاد اللبناين.
الخزينة  تُخّرس  الفساد يف عّدة ملفات  رابعاً: محاربة 
األمالك  الكهرباء،  الجامرك،  رأسها  وعىل  كبرية  أرقاًما 
العمومية،  املناقصات  الرضيبي،  التهرّب  العمومية، 
اإلدارة العاّمة... وذلك من خالل تّدعيم أجهزة الرقابة 
بعنارص من الجيش اللبناين ملا لهذا األخري من صدقية.

يتّم  بحيث  القضاء  إستقاللية  قانون  إقرار  خامساً: 
إنتخاب القضاة من الجسم القضايئ.

سادساً: تخصيص مساحات من أرايض الدّولة ووضعها 
تحت ترصّف القطاع الخاص إلنشاء مصانع وزراعات 
السنني  يف  رضيبية  وإعفاءات  ضئيلة  إيجارات  مع 

األوىل.
كنا  وإذا  الوقت!  ترف  ميلك  يعد  مل  لبنان  الواقع  يف 
ممن يعتقدون أن ال إنهيار ماليا أو نقديا يف األفق، إال 
يُلقي بضالله مع  الصندوقية أصبح  الوصاية  أن شبح 
ما سيواكبه من إجراءات رضيبية وغريها سُتثري حكاًم 

غضب الشعب.

بروفسور جاسم عجاقة

استقبل وزير املال يف حكومة ترصيف األعامل عيل حسن خليل سفري االتحاد األورويب 
رالف طراف، وكان عرض لألوضاع السائدة يف البالد وإيجاد الحلول املناسبة لها.


