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حول اإلشكاليات الماكرو  -اقتصادية
ّ
هل من رؤية موحدة لدى السلطتين السياسية والنقدية؟
علي أيوب *
ي ـس ـتــرعــي االن ـت ـب ــاه ،وس ــط ال ـل ـغــط وال ـج ــدال
الدائر في لبنان حول مختلف القضايا املالية
واالقتصادية ،الصمت املطبق حيال
والنقدية ّ
م ــا ل ــدى ص ــن ــاع ال ـق ــرار م ــن رؤيـ ــة اقـتـصــاديــة
ُ
ُي ـف ـتــرض أن ت ـح ـ ّـدد اإلطـ ــار ال ـنــاظــم لسياسة
ماكرو-اقتصادية شاملة ومتناسقة األهداف
وم ـ ـ ّ
ـوح ـ ــدة ،ال س ـي ـمــا ل ـج ـهــة ح ـص ــول تـفــاهــم
بشأنها بني السلطتني السياسية والنقدية،
وبحيث تجيب على الـتـحــديــات والـهــواجــس
املطروحة كافة.
مــع أن ال ـبــاد أح ــوج مــا تـكــون ألن يتلمس
الـلـبـنــانـيــون يقينًا ح ـصــول تـفــاهــم رسمي
على رؤيــة اقتصادية متماسكة ومنطقية
نـظـرًا إلــى جملة اع ـت ـبــارات ،فهو مــن شأنه
أن يضع ّ
حدًا لحال البلبلة واملخاوف ّ
جراء
التهويل باحتمال حدوث انهيار اقتصادي
يـطـيــح بـسـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة ،واألمـ ــر ال ــذي
يطمئن الـنــاس واألسـ ــواق ويجعلهم أكثر
تجاوبًا مــع السياسات االقتصادية ،وهو
الـسـيــاق ال ــذي يجعل امل ــوازن ــة واإلجـ ــراءات
ُ
ً
الـعـمــومـيــة تـلـقــى ق ـبــوال وتــأي ـي ـدًا ،إذ تنقل
املواقف منها من حــال النزاعات وتضارب
املصالح بني القطاعات والفئات كافة ،إلى
تــوافــق كــل األطـ ــراف عـلــى أهـ ــداف مشتركة
ُ
وجــامـعــة تــرضــي الجميع وتجعلهم أكثر
استعدادًا ّ
لتقبل التنازالت .كذلك إن الرؤية
ُ
االقتصادية من شأنها أن تفصح بوضوح
ّ
عما إذا كانت الحكومة في سعيها لعصر
ال ـن ـف ـق ــات وزي ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـ ـ ـ ــواردات ال ـضــري ـب ـيــة
«التوفير والتحصيل»،
وغيرها تستهدف
ً
كـ ـم ــا قـ ــد ي ـ ـبـ ــدو ،خـ ــدمـ ــة لـ ـل ــدي ــون وت ـل ـب ـيــة
ملتطلبات الدائنني واملقرضني فقط ،أم يأتي
ذل ــك وف ــق خ ــارط ــة طــريــق مـعـلــومــة تنتهي
الوطني بقطاعاته كافة،
إلى رفد االقتصاد
ّ
ب ـم ـعــزل ع ــن ت ـبــريــر ال ـت ـقــشــف ب ــأن ــه ي ــؤدي
ـي املــوعــود من
إلــى اسـتــدرار التمويل الــدولـ ّ
مؤتمر «س ـيــدر» وغ ـيــره ،وبــأنــه ي ــؤدي إلى
تخفيض سعر الفائدة.
ول ــذل ــك ال ب ـ ّـد ّ
ألي رؤيـ ــة اق ـت ـصــاديــة م ــن أن
توضح االلـتـبــاس فــي املشهد االقـتـصــادي،
بحيث تضع األصبع على مكامن الضعف
وح ـق ـي ـق ــة املـ ـخ ــاط ــر وت ـ ـضـ ــيء ع ـل ــى ن ـقــاط
الـقــوة الكامنة فــي االقـتـصــاد .فعلى عكس
م ــا ي ـت ـ ّـم ت ـص ــوي ــره ع ــن ح ــراج ــة الــوضـ َـعــن
املــالــي وال ـن ـقــدي ،ف ــإن الـجــانــب الـنـقــدي من
ّ
املـ ـشـ ـه ــد ،تـ ـ ــدل امل ـع ـط ـي ــات ع ـل ــى أن ـ ــه تـحــت
ال ـس ـي ـط ــرة الـ ـك ــامـ ـل ــة ،واملـ ـ ـص ـ ــرف امل ــرك ــزي
ق ــادر عـلــى اسـتـيـعــاب ال ـض ـغــوطــات املــالـيــة
والنقدية وعلى إدارة عجز املوازنة بفعالية
عالية .ولكن على الجانب االقتصادي في
ـزر وهش
القطاعات الحقيقية ،فاملشهد م ـ ٍ
ويدعو إلى القلق والحذر من عواقب تفاقمه
على املستويات كافة.
إن املـ ـ ـ ــاءة ال ـع ـظ ـم ــى ل ـل ـم ـص ــرف امل ــرك ــزي
ّ
ّ
أدوات ـ ــه تـشــكــل سـ ـ ّـدًا مـنـيـعــا يـحــول
وت ـن ــوع ّ
دون أي خضات نقدية ومالية .فاملوجودات
ّ
ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـل ـم ــرك ــزي ت ـغ ــط ــي ن ـح ــو %80
من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية التي
يستحوذ على معظمها كبار دائني الدولة
ّ
املتمولني واملصارف ،األمر الذي يجعل
من
ّ
ّ
كل السيولة النقدية بالليرة ال تهدد سعر
ّ
الصرف بشيء ُيذكر .إلى جانب أن املصارف
تـمـلــك مــن الـسـيــولــة مــن ال ـ ــدوالر مــا ي ــوازي
ن ـص ــف ودائـ ـعـ ـه ــا لـتـلـبـيــة أق ـص ــى درجـ ــات
ال ـس ـح ــوب ــات والـ ـت ـح ــوي ــات إلـ ــى الـ ـخ ــارج.
ع ـل ـم ــا أن االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار الـ ـنـ ـق ــدي ال يـخـضــع
العتبارات السوق املحض ،بل كان وال يزال
نتيجة تفاهم بــن الـثــاثــي مـصــرف لبنان
واملصارف والدولة اللبنانية .ولالعتبارات
ّ
ـإن املــالـيــة الـعـ ّ
ـامــة وعـجــز املــوازنــة
عينها ،ف ـ
وخدمة الدين منها تبقى تحت السيطرة،
ّ
ّ
ّ
محلي،
العام هو
نظرًا إلى أن معظم الدين
وألن مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان آخ ـ ــذ ف ــي ل ـع ــب دور
مـ ـح ــوري ف ــي ت ــرش ـي ــده ــا وت ــدبـ ـي ــره ــا .أم ــا
بــالـنـسـبــة إلـ ــى اخـ ـت ــال مـ ـي ــزان امل ــدف ــوع ــات
واسـتـحـقــاقــات الـيــوروبــونــد ب ــال ــدوالر ،فإن
ٌ
ّ
تحسن التوقعات كفيل بتغطيتهما دون
التأثير على احتياط املركزي من العمالت
األجـنـبـيــة ،ومــن جهة املـخــاطــر السياسية،
أث ـبــت تـفــاهــم الـثــاثــي امل ــذك ــور قــدرتــه على
اس ـت ـي ـع ــاب األحـ ـ ـ ــداث ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـك ـبــرى
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َ
للوضعني
فــي مقابل هــذه املتانة النسبية
ّ
الـنـقــدي وامل ــال ــي ،ف ــإن الــوضــع االقـتـصــادي
عـلــى مـسـتــوى الـقـطــاعــات الحقيقية وعلى
املـ ـسـ ـت ــوى االجـ ـتـ ـم ــاع ــي وال ـ ـب ـ ـشـ ــري ُيـ ـن ــذر
ً
ففضال ّ
عما كان قائمًا من مشكالت
بالسوء.
ّ
تمثلت فــي مــؤشــرات ع ــدة ،أبــرزهــا انـحــدار
ال ـن ـمــو إل ــى م ـس ـتــويــات أدنـ ــى إل ــى الـصـفــر،
وتراجع االستثمارات وتحجيم التسليفات
للقطاع الخاص ،وارتفاع ّ
معدل البطالة إلى
مستويات قياسية حرجة ،أتــت اإلجــراءات
الـنـقــديــة واملـصــرفـيــة الـتــي عقمت السيولة
بــال ـل ـيــرة والـ ـ ـ ــدوالر ،ل ـتــزيــد ف ــي ال ـط ــن بـلــة.
ّ
يتبدى في ظاهرة
والشح والعسر النقدي
ع ــدم ال ـق ــدرة عـلــى ال ـس ــداد ل ــدى املــؤسـســات
واألفـ ـ ــراد ،وتــأجـيــل اسـتـحـقــاقــات الـسـنــدات
التجارية إلى آماد لم تعهدها األسواق من
قـبــل ،وت ــراك ــم دي ــون ال ق ــدرة عـلــى ســدادهــا
وبــالـتــالــي حجز الــدائـنــن على الــرهــونــات.
وي ـ ـت ـ ـبـ ـ ّـدى ذلـ ـ ــك أيـ ـض ــا فـ ــي ظـ ــاهـ ــرة ل ـجــوء
م ــؤس ـس ــات ك ـب ــرى إلـ ــى ت ـق ـل ـيــص أع ـمــال ـهــا
وت ـس ــري ــح م ــا أم ـك ـن ـهــا م ــن ع ـ ّـم ــال وأجـ ـ ــراء،
واقتطاع العطاءات اإلضافية من الرواتب
واألجور وحتى أنه ُيذكر أن ثمة مؤسسات
عـمــدت إل ــى االت ـفــاق مــع موظفيها عـلــى أن
يـعـمـلــوا بـنـصــف دوام مـقــابــل نـصــف أج ــر،
خشية اإلفالس.
كــذلــك إن الـحــاجــة لـتــوافــر رؤي ــة اقـتـصــاديــة
ّ
موحدة تنبع من اعتبارات محض منهجية،
إذ تـجـيــب ع ـلــى جـمـلــة ه ــواج ــس كــانــت وال
زالــت مطروحة ،وتضع األمــور في نصابها
ال ـص ـح ـيــح ل ـج ـهــة ض ـ ـ ــرورة إيـ ـ ــاء األه ـم ـيــة
للسياسة النقدية كأحد أهم أركان السياسة
امل ــاك ــرو اق ـت ـص ــادي ــة إلـ ــى ج ــان ــب الـسـيــاســة
امل ــال ـي ــة ل ـل ــدول ــة ،ع ـلــى م ــا تـ ـق ـ ّـره ال ـن ـظــريــات
االق ـت ـصــاديــة الـحــديـثــة وع ـلــى م ــا تـعـمــل به
معظم ال ــدول .تتمثل الـهــواجــس واملحاذير
االقتصادية في االعتقاد أن املضي في خطة
اقتصادية جــديــدة تقوم على أســاس نفس
الـنـمــوذج املــالــي-الـنـقــدي املنتهج منذ نحو
الربع قرن ،واملعتمد على ثابتة ربط العملة
الـلـبـنــانـيــة ب ــال ــدوالر األم ـيــركــي ،لــن يفضي
ّ
إل إلــى تكريس حــالــة االنـحـيــاز للقطاعات
الريعية على حساب تلك اإلنتاجية ،مع ما
ّ
تجلت في تباطؤ
كان لذلك من آثار سلبية ّ
النمو وتفاقم املديونية وتفشي البطالة.
ف ــي الـع ـلــن ي ــرت ــدي ال ـج ــدال ح ــول ال ـن ـمــوذج
امل ــال ــي-الـ ـنـ ـق ــدي امل ـع ـت ـ َـم ــد ط ــاب ــع املـ ــزايـ ــدات
السياسية بــن رافـعــي ل ــواء املحافظة على
ال ـل ـيــرة ومـنـتـقــدي ال ـن ـمــوذج وال ــداع ــن إلــى
اس ـت ـبــدالــه .فــا راف ـعــو ل ــواء املـحــافـظــة على
الليرة ُيبدون ّ
أي اعتراف بمساوئ النموذج،
ّ
و ال بادر منتقدو النموذج ،حتى ممن تولوا
املسؤولية ،إلى طرح بدائل.
استند املنت ِقدون للسياسة النقدية ،القائمة
منذ نحو ربع قرن على ربط الليرة بالدوالر،
إل ــى جـمـلــة أسـ ـب ــاب ،مـنـهــا الـكـلـفــة الـعــالـيــة
لتثبيت سعر الصرف والتي كان لها الوزن
األكـبــر فــي تفاقم املديونية الـعــامــة ،تراجع
ال ـصــادرات مقابل ارتـفــاع حجم االستيراد،
انحياز النظام النقدي للقطاعات الريعية
على حساب القطاعات الحقيقية.
ول ـ ـكـ ــن ت ـق ـت ـض ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــرأة واملـ ــوضـ ــوع ـ ـيـ ــة،
الـ ـبـ ـح ــث وإم ـ ـ ـعـ ـ ــان الـ ـنـ ـظ ــر ف ـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة
الـنـقــديــة ومــراجـعــة دوره ــا االق ـت ـصــادي من
زاويــة «عامل التضخم» الــذي ّ
يتم إقصاؤه
عــن ال ـب ـحــث ،عـلــى أهـمـيـتــه ال ـق ـصــوى ك ــأداة
للتصحيح االقتصادي ولحفز النمو.
ّ
ّ
املتقدمة للبنوك املركزية
إن من أبــرز املهام
فــي الـعــالــم إدارة التضخم ،أي التحكم به
َ
ب ــاالت ـج ــاه ــن ،فـتـعـمــل ع ـلــى دف ـع ــه ص ـعــودًا
ع ـن ــد امل ـس ـت ــوي ــات امل ـت ــدن ـي ــة ،م ـث ـل ـمــا تـعـمــل
على تخفيضه إذا بلغ مستويات تتجاوز
حـ ـ ـ ّـدًا م ـع ـي ـنــا ك ــال ـع ـش ــرة ف ــي املـ ـئ ــة ،بـحـســب
االق ـت ـصــاد امل ـع ـنــي .وال ـشــاهــد عـلــى ذل ــك ما
ّ
تبذله البنوك املــركــزيــة فــي كــل مــن االتـحــاد
األوروبي والواليات ّاملتحدة واليابان ،منذ
سنوات ،لدفع التضخم صعودًا .تلك الدول
ّ
وغـيــرهــا تــتـخــذ الـتـضـخــم مــؤش ـرًا أســاسـيــا
لقياس صحة اقتصاداتها ،ألنه يعتبر عند
مـسـتــويــات ّ
معينة قــاطــرة للنمو الحقيقي
ول ـت ــول ـي ــد فـ ــرص ال ـع ـم ــل  -امل ــؤش ــر ال ـثــانــي
األس ــاس ــي ال ــذي تضطلع الـبـنــوك املــركــزيــة
بـمـســؤولـيـتــه خ ـصــوصــا ال ـب ـنــك ال ـف ـيــدرالــي
األميركي.

ّ
بـهــذا املـعـنــى ف ــإن الـسـيــاســة الـنـقــديــة ملصرف
ل ـب ـنــان ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى تـثـبـيــت س ـعــر ال ـصــرف
أدت إلى تعطيل آليات التضخم وكبحه على
ّ
ّ
الدوام ،إل ما تأتى عن التضخم بفعل الزيادة
في األكالف وتراجع القيمة الشرائية للدوالر
عـلــى م ــدى رب ــع ق ــرن .فــإلــى م ــاذا ّأدى تعطيل
آليات التضخم وإقصاء دوره كعامل حيوي
من العوامل االقتصادية؟
إن ثـقــل األجـ ــور عـلــى م ـيــزان ـيــات املـ ّ
ـؤس ـســات
اللبنانية في مقابل ارتفاع تكاليف املعيشة
وارتـ ـف ــاع تـكــالـيــف اإلنـ ـت ــاج أس ـف ــر ع ــن وضــع
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ب ــن ف ـكــي ك ـمــاشــة ،ارت ـف ــاع
األكـ ـ ــاف م ــن ج ـهــة وك ـب ــح مل ـس ـتــوى األس ـع ــار
من جهة أخــرى ،بحيث تكاد تنعدم هوامش
الــربـحـيــة والـقـيـمــة املـضــافــةّ .أم ــا عـلــى صعيد
ّ
األس ـ ــر ف ـقــد ات ـس ـع ــت ال ـف ـج ــوة ب ــن املــداخ ـيــل
ومستوى تكاليف املعيشة .هذا الواقع وثيق
الصلة بتعطيل آليات التضخم نتيجة جعل
العملة الوطنية حيادية ،إذ يتطابق التضخم
بالقيم الحقيقية مع التضخم بالقيم االسمية،
وهنا مكمن الخلل.
فكيف ،إذن ،للقطاع الـخــاص فــي االقتصاد
ّ
ال ـح ـق ـي ـقــي أن ي ـن ـشــط وي ـن ـم ــو ف ــي ظ ـ ــل ه ــذه
ّ
املعول عليه في تعظيم حجم
املعضلة ،وهو
االق ـت ـصــاد وال ـنــاتــج املـحـلــي بـشـكــل مـسـتــدام،
كضرورة لخروج املالية العامة من دوامتها،
وتــول ـيــد ف ــرص عـمــل كــافـيــة ملـعــالـجــة مشكلة
البطالة املتفاقمة؟
ّ
الكالسيكي والراديكالي السلبي
إن املوقف
ّ
واملستند إلــى مناهج
مــن مسألة التضخم
ِ
نظرية عفا عليها الــزمــن أو هــي ال تنطبق
بــاملـطـلــق ع ـلــى ك ــل االق ـت ـص ــادات واألزمـ ـ ــان،
وال تميز بني مختلف مستويات التضخم
وأنــواعــه وم ـصــادره وأسـبــابــه ،هــذا املوقف
يجعل مــن سياسة مكافحة التضخم أمـرًا
يحظى بتأييد شعبي وسـيــاســي ،مــن غير

ّ
االل ـت ـفــات إل ــى م ـضــار تــدنــي الـتـضـخــم دون
م ـس ـتــوى م ـع ـ ّـن ل ـكــل ب ـل ــد ،ك ــأن ي ـك ــون دون
ّ
املتقدمة ،أو دون % 5
مستوى  % 2في الدول
في الدول ذات االقتصادات الناشئة ،وهكذا،
ّ
وعلى أل يتجاوز سقوفًا محددة.
ولقد تذبذب ما تأتى من تضخم في لبنان
خالل الربع قرن املاضي ضمن هامش ّ
ضيق
ي ـم ـكــن أن ُي ـع ـ ّـب ــر ع ـنــه بــالـتـضـخــم امل ـك ـبـ ّـوت
ً
 ،Disinflationمـ ـس ـ ّـج ــا ح ـ ـ ــاالت ت ـضــخــم
ّ
انكماشي  Stagflationحني انخفض معدل
النمو عــن مـعـ ّـدل التضخم ،على مــا شهدت
خــم
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،و ُظ ـ ــواه ـ ــر ّال ـت ـض ـ ّ
معدل تضخم
السلبي  Deflationحني سجل
سـلـبــي تــرافــق مــع تــراجــع فــي الـطـلــب خــال
السنوات األخيرة من التسعينيات .يستثنى
من ذلك تسجيل التضخم ّ
معدالت بحدود 8
 %مترافق مــع تسجيل نسب نمو مرتفعة
فــي أواخ ــر سـنــوات العقد املــاضــيُ ،
ويـعــزى
ذلك إلى عوامل ظرفية.
ّ
ولذلك نفترض أنه لو أطلقت آلية التضخم ،فإن
ً
تضخمًا بحتًا طبيعيًا عند مستوى  % 8مثال،
صحيح أن ــه ي ــؤدي إل ــى تــراجــع متباين (بــن
ّ
القيم الحقيقية والقيم االسمية) للمداخيل ،إل
يؤدي في املقابل إلى تراجع ّ
أنه قد ّ
املعدل العام
لحصيلة تركيبة تكاليف اإلن ـتــاج وتكاليف
املعيشة وللكلفة الحقيقية ألسـعــار الفائدة،
بما يزيد عن معدل انخفاض املداخيل .األمر
ّ
يضيق الفجوة بني املداخيل
الذي من شأنه أن
ّ
األســريــة وتكاليف املعيشة ،ويــوســع هامش
الربحية والقيمة املضافة بني تكاليف اإلنتاج
ومستوى األسعار.
ّ
ونلفت إلــى أن تحقيق تضخم بـحــدود % 8
على سبيل املـثــال (بـفــارق تبايني بــن القيم
االسمية والقيم الحقيقية بحدود  ،% 6ولتزد
ع ـنــدهــا ع ـ ــاوة ال ـف ــائ ــدة ع ـلــى ال ـل ـي ــرة بنفس
ال ـحــدود) ،مــن شــأنــه ،إلــى جانب التفريج عن
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بل يستطيع حزب الله...
إن أراد ذلك
الـقـطــاعــات الحقيقية ،حـفــز الـنـمــو وبالتالي
زيادة حجم الناتج املحلي ،األمر الذي ّ
يؤدي
حكمًا إلــى تــراجــع منتظم ُ
ومعتبر فــي نسبة
عجز املوازنة إلى الناتج املحلي ،بفعل زيادة
االقتطاع الضريبي من جهة وتراجع القيمة
(أي تمويل جزئي
الحقيقية لنفقات الــدولــة ّ
مطرد لعجز املوازنة بالتضخم الجزئي).

بقعة ضوء
على الــرغــم مــن الــواقــع املــالــي واالقـتـ ّصــادي
ضــوء واع ــدة تتمثل في
املـ ــأزوم ،ثمة بقعة ً
القطاع النقدي عــامــة وفــي ا ًلـقــدرة وامل ــاءة
العالية ملصرف لبنان خاصة ،كظهير متني
ّ
لــاق ـت ـصــاد .ول ـع ــل الـسـمــة األبـ ــرز للمرحلة
االق ـت ـصــاديــة الـحــالـيــة هــي فــي مــا ظـهــر من
إق ــدام مـصــرف لـبـنــان عـلــى اإلم ـس ــاك بــزمــام
ّ
الـ ــوضـ ــع املـ ــالـ ــي ب ـ ّ
ـرمـ ـت ــه .وه ـ ـ ــذا مـ ــا ت ـجــلــى
ف ــي تـنــامــي دور امل ــرك ــزي ف ــي تـمــويــل عجز
امل ــوازن ــة والـخــزيـنــة بـنـفـســه ،عـبــر اقـتــراضــه
من املصارف آلمــاد طويلة وبفوائد مغرية
وإعادة شرائه لسندات الخزينة بفوائد أقل
من تلك املعطاة للمصارف ،بحيث تراجعت
نسبة اكتتاب املصارف في سندات الخزينة
من نحو  %50إلى نحو  ،% 30فيما ارتفعت
نسبة اكـتـتــاب املــركــزي مــن نحو  % 30إلى
نـحــو ّ .% 50أم ــا كـلـفــة ال ـف ــارق بــن الـفــائــدة
املدينة من املصارف وكلفة الفائدة الدائنة
ل ـل ــدول ــة ،ف ـقــد ج ــرى ال ـت ـفــاهــم ع ـلــى إدارت ـه ــا
وتدبرها بني املركزي والدولة.
باإلضافة إلــى هــذا الــدور املستجد ملصرف
لبنان ،يؤخذ على «الهندسة املالية» التي
انتهجها املركزي ،أنها ّ
كبدت الدولة أكالفًا
كبيرة ذهبت أرباحًا سهلة للمصارف .وهذه
الهندسة تقوم على عملية إيــداع املصارف
الـ ـ ــدوالر ل ــدى امل ــرك ــزي بــال ـفــوائــدة الــرائـجــة
باألسواق العاملية ،زائد عالوة قدرها نحو

ُيؤخذ على «الهندسة
انتهجها
المالية» التي
ّ
المركزي أنها كبدت الدولة
أكالفًا كبيرة ذهبت أرباحًا
سهلة للمصارف
العظمى للمصرف
المالءة
ّ
المركزي ّوتنوع أدواته
ّ
تشكل ّسدًا ّ منيعًا يحول
دون أي خضات نقدية
ومالية

 .% 8هذه العالوة تتأتى عن عملية موازية
قــوامـهــا إق ــراض املــركــزي للمصرف املعني
بالعملية األول ــى مبلغًا مــن الـلـيــرة ي ــوازي
قـيـمــة  % 125مــن قـيـمــة وديـعـتــه ب ــال ــدوالر،
على أن يعيد املصرف املعني إعادة إقراض
املبلغ إيــاه للمركزي بفائدة نسبتها نحو
.%10
ه ــذه الـهـنــدســة املــالـيــة قــد تـبــدو لـلـنــاظــر غير
مـنـطـقـيــة ومـ ــن نـ ــوع ال ـخ ــزع ـب ــات وم ـن ـحــازة
ملصلحة املصارف .ولكن ُتعتبر ّ
جد منطقية
إذا ما أخذنا بعني االعتبار أنها تضع سقوفًا
ألسعار الفائدة بالليرة بما ال يتجاوز نحو 8

ّ %
عما هي أسعار الفائدة على الدوالر ،وذلك
ّ
تجنبًا لرفع الفوائد إلى حدود مفتوحة ،كما
ّ
حدث إبان عام  1995حني بلغت  .% 39كذلك إن
هذه الهندسة تخدم في تأجيل استحقاقات
ّ
تمتد لعشر سنوات،
الدين إلــى آجــال طويلة
وت ـ ــؤدي إلـ ــى اجـ ـت ــذاب الـ ـ ــدوالر م ــن ال ـخ ــارج
ّ
بـمــا ي ـعــزز مــن م ـيــزان املــدفــوعــات واالحـتـيــاط
مصرف لبنان.
واملوجودات الخارجية لدى ّ
ول ـكــن يـمـكــن أي ـضــا أن ُي ـس ـت ـشــف م ــن عملية
ربط الدين بالليرة بالدين بالدوالر نوع من
أنـ ــواع إعـ ــادة تشكيل الــديــن ال ـع ــام ،حـتــى إذا
م ــا أراد امل ــرك ــزي الـسـيــر بـنـظــام ص ــرف م ــرن،
يحفظ حـقــوق الــدائـنــن وامل ـص ــارف والـنـظــام
النقدي واملصرفي ،عندما تستكمل عمليات
الهندسة وتحني الـظــروف املناسبة للهبوط
اآلم ــن .حينها يقتضي أن يـكــون واض ـحــا أن
ّ
للمركزي القدرة على التحكم بسعر الصرف
في كال االتجاهني ،كصانع للسوق Market
 Makerال يبارى.
أمـ ـ ــا إذا كـ ـ ــان امل ـ ـصـ ــرف امل ـ ــرك ـ ــزي وال ـس ـل ـط ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة م ـ ّـص ــري ــن ع ـل ــى س ـي ــاس ــة م ــاك ــرو
ّ
مبنية على نفس الـنـمــوذج إيــاه،
اقـتـصــاديــة
فــا ب ـ ّـد مــن أن يملكا خــارطــة طــريــق أله ــداف
جـ ّـد طـمــوحــة تــرتـقــي بــاملــواطــن اللبناني إلــى
مستوى مواطني دول ذات مستوى تكاليف
عال ومداخيل أسرية أعلى.
معيشة ّ ٍ
ختامًا ،إن وجــود سياسة مــاكــرو اقتصادية
واض ـ ـحـ ــة وم ـت ـن ــاس ـق ــة األه ـ ـ ـ ــداف واألدوات،
ومـبـنـ ّـيــة عـلــى رؤي ــة اقـتـصــاديــة م ـ ّ
ـوح ــدة بني
السلطتني السياسية والنقدية ،يشكل اإلطار
والسياق الضروري الذي من دونه ،ال «دراسة
ماكينزي» و ال مشاريع «سـيــدر» وال مجمل
ُ
اإلج ــراءات الحكوميةُ ،ينتظر أن تحدث فرقًا
ُ
وتفضي الــى إصــاح أو تصحيح اقتصادي
مستدام.
* كاتب لبناني
(هيثم الموسوي) .

الياس ّ
البراج *
بـغــض الـنـظــر إن أراد أو لــم يــرد ذل ــك ،لـكــن مــن حـيــث مــوازيــن
القوى والقوة ،يستطيع «حزب الله» املباشرة بالضغط ّ
الفعال
لتصحيح الــوضــع املــالــي للدولة وخفض العجز وأعـبــاء الدين
ال ـعــام ،بما ال يمس مصالح غالبية اللبنانيني مــن مـحــدودي
الدخل وموظفي القطاع الخاص واملحرومني من فرص العمل.
هو على األقل األكثر قدرة على ذلك ،وبالتالي األكثر مسؤولية.
هو القوة التي ال يمكن مقارعتها ومعارضتها محليًا ،ال أمنيًا
وال سياسيًا .ومنذ التسوية الرئاسية تحديدًا ،وجميع األطراف
الـلـبـنــانـيــن ،بـمــن فيها أل ـ ّـد ال ـخ ـصــوم ،يـسـعــون لـلــوقــوف على
رأي «حــزب الله» وموافقته في كل شــاردة وواردة ،من قانون
االنتخاب إلى تأليف الحكومة وتوزيع الحقائب ،وصــوال اآلن
إلى بحث بنود املوازنة والتزامات لبنان مقابل االستعطاء من
الدول املانحة ـ ـ النافذة.
اآلن ،على وقــع ضغط الــداخــل الشعبي وال ـخــارج السياسي،
يستطيع «حزب الله» ،من دون أن ينشغل عن مواجهة اسرائيل
أو العقوبات االميركية املالية ،اإلمساك مع حليفيه الرئيسيني
وغ ـيــرهــم ب ــال ـق ــرار ال ـت ـشــري ـعــي والـ ـق ــرار ال ـت ـن ـف ـيــذي لتحقيق
التصحيح املطلوب فورًا في املوازنة:
 -1هــو يستطيع إق ـنــاع شــريـكــه األس ــاس ــي فــي املـقــاومــة،
رئيس مجلس الـنــواب ،بــأن بلد املقاومة ومجتمع املقاومة لم
يعودا يحتمالن هذا املسار من االنحدار والهالك االقتصادي
ّ
واالجتماعي ـ واألخالقي بسبب تفشي املحسوبيات واإلثراء
غير املشروع ومزاريب الهدر ..وأن الشيعية السياسية ،كجزء
أساسي من السلطة الحاكمة منذ اتفاق الطائف ،ومعها عقيدة
املظلومية التاريخية (السابقة) لم تعد أيضًا قادرة على ّ
تحمل
مسؤولية مظلومية اآلخرين من الطائفة أو من باقي اللبنانيني.
وبالتالي ،ال بد من ّ
تحمل «محوري املقاومة» (حزب الله وأمل)
املـســؤولـيــة الحكومية والـنـيــابـيــة ،ول ــو اقـتـضــى ال ـظــرف بعض
العمليات الجراحية إلقفال مزاريب الهدر واملحسوبيات.
 -2وعلى قاعدة شيعية متينة ،يستطيع حــزب الله إقناع
حليفه «الرئيس» في الساحة املسيحية ،بأن اللبنانيني كفروا
بــوعــود االص ــاح والتغيير ،وأن اآلتــي أعظم كثيرًا إن لــم يتم
ّ
وضــع حـ ّـد لهذا النخر الــداخـلــي الــذي لــن يــوفــر ،إن استمر ،ال
«الرئيس القوي» وال املقاومة ،وسط إيمان شعبي عام ومتزايد
بعجز الجميع عــن مواجهة املشاكل االجتماعية واملعيشية
واالقتصادية (واألخالقية).
 -3وأمام هكذا جبهة ثالثية ومن معهم من حلفاء أقل وزنًا،
لن يكون بوسع كل الخصوم السياسيني اآلخرين ،الشركاء
في السلطة سابقا وحاضرا ،الصمود أمام أي محاولة جدية
لتصحيح املوازنة ومعالجة العجز وسط هذا االنكشاف غير
املسبوق لجميع املشاركني في السلطة..
لــن نـتـحـ ُـدث هـنــا عــن عــوامــل أخ ــرى قــد تـكــون مـســاعــدة ،مثل
التقارب امللتبس بني «حزب الله» و«القوات اللبنانية» ،واستعداد
رئيس الحكومة ّ
لتقبل أي إج ــراءات تخفف عنه الـحــرج أمــام
الــدول «املــانـحــة» ،وال عن ملفات املحاسبة واستعادة األمــوال
املنهوبة ومحاكمة الـســارقــن ،رغــم الــرعــايــة الـتــي يتمتع بها
القضاء املالي (والقول للقاضي علي إبراهيم) ،بل نتحدث فقط
عن خطوة متواضعة في غاية البساطة ،ال تتعدى إقفال بنود
الهدر وتحسني موارد األمالك العامة ،وهي بنود أصبحت على
كل شفة ولسان ،وكافية لخفض عجز امللياري دوالر املطلوبني
ملوازنة هذا العام.
إنها بنود أصبح من املتعذر االلتفاف عليها أخالقيًا بالتذاكي
على اللبنانيني ،كاستبدال الخفض أو الخصومات على الرواتب
ب ـضــرائــب ج ــدي ــدة خ ــادع ــة «تـ ـس ــاوي» ب ــن جـمـيــع الـلـبـنــانـيــن
وتشفط من الجميع موارد جديدة للنهب ،بينما النسبة األكبر
من املوظفني تنوء تحت وطأة الضرائب الحالية ،ومعها نسبة
لبنانيني أخ ــرى تتحول كــل يــوم نحو الفقر وتـضــم جمهور
َ
العاملني خــارج رواتــب ومــاك القطاع الـعــام ،والكتلة املتزايدة
ّ
املتخرجني الشباب املحرومني من العمل الالئق.
املخيفة من
ورغم واقعيتها وهيبتها وتواضعها ،فإن النجاح في مسؤولية
سد مــزاريــب الهدر قد ُيثمر أكثر من املتوقع ،ليس فقط في
إنقاذ «خزينة السلطة» مؤقتًا من املعضالت الراهنة ـ ـ املتراكمة
بسبب سياسات الشبكة الحاكمة ومصالحها ،بل في تخفيف
وط ــأة ال ـظ ــروف والـضـيــق (وال ـح ـصــار) عــن كــاهــل اللبنانيني
جميعًا ،ومنهم البيئة الشعبية الحاضنة للمقاومة.
ول ـعــل مــن نـتــائــج ذل ــك أي ـضــا تـســديــد «ح ــزب ال ـلــه» ملـســؤولـيــة
ً
معنوية مطلوبة منه تجاه بلد وشعب لم يخذال إجماال املقاومة
طيلة هذه السنني في مواجهة أعتى قوة عدوانية في املنطقة،
بينما يتهددهما اآلن مزيد من إذالل وإفقار وتضييق مالي
ومعيشي بسبب تعسف مصالح وغباء مسؤولني محليني.
ومــن يــدري ،فربما كــان إيــاء هــذه املسؤولية االهتمام ،مهما
كان متأخرًا ،فرصة أو لبنة لدولة قوية وعادلة .كل هذا إن كان
الحزب وحلفاؤه يريدون حقًا ذلك ،و«إن أرادوا يستطيعون»،
مهما أرادت سـيــاســات ومـخـطـطــات دونــالــد تــرامــب وحلفائه
خالف ذلك.
أستاذ جامعي ـ ـ كاتب وباحث

