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التطورات عىل املستوى السيايس:

التطورات عىل املستويني االجتامعي واالقتصادي:

شــهد شــهر آذار مــن العــام  2020اضطرابــات سياســية يف لبنــان
مــع تفاقــم االنتقــادات املوجهــة اىل حكومــة غــر قــادرة عــى اتخاذ
التدابــر الصحيــة الالزمــة يف الوقــت املناســب مــن أجــل الحــد مــن
انتشــار فــروس كورونــا املســتجد .بــدأت أول حــاالت مــن كورونــا
يف الظهــور يف أواخــر شــهر شــباط عــى مســافرين عائديــن من دول
موبــوءة ،وقــد فشــلت الحكومــة يف تعليــق الرحــات الجويّــة مــن
هــذه الــدول ،أو حتــى يف تحديــد اجــراءات وقائيــة وفحوصــات
طبّيــة جديّــة يف املطــار للمســافرين العائديــن .تــردّد وزيــر الصحــة
يف اتخــاذ التدابــر الرسيعــة اآليلــة اىل حاميــة لبنــان عــر اغــاق
املعابــر ،فاســتم ّرت الطائـرات التــي تنقــل حامــي الوبــاء بالقــدوم
اىل لبنــان واألمــر نفســه بالنســبة للمعابــر الربيّــة ملــدة اســبوعني.
وبنتيجــة ذلــك ،انتــر الفــروس يف كل ارجــاء البــاد خــال أيــام
حيــث أشــار وزيــر الصحــة يف  6آذار/مــارس ان لبنــان مل يعــد يف
مرحلــة االحتــواء بــل يف مرحلــة انتشــار الفــروس .بالرغــم مــن
تزايــد عــدد االشــخاص املصابــن كل يــوم ،أعلنــت الحكومــة
متأخــرة (يــوم  15آذار/مــارس) حالــة طــوارىء صحيــة متتــد مــن
 15حتــى  29آذار/مــارس واقفــال معظــم املؤسســات الرســمية
والخاصــة ،وتــم تجديــد هــذه الحالــة اىل أســبوعني اضافيــن،
حتــى  12نيســان/أبريل .ومــل يبــدو خطـرا يف مقاربــات الحكومــة
لألزمــة الحاليــة ،هــو نقــص الشــفافية لناحيــة مشــاركة األرقــام
والوقائــع التــي تتعلــق بانتشــار الفــروس بدقــة ،مــا قــد يع ـ ّرض
صحــة وســامة معظــم املواطنــن للخطــر.
لقــد قــام املواطنــون واملحتجــون والناشــطون بحملــة انتقاديــة عــر
وســائل التواصــل االجتامعــي طالــت الحكومــة والــوزارات املعنيــة،
مــن اجــل حثهــم عــى اتخــاذ االجــراءات الرضوريــة الحتــواء
الفــروس والحــد مــن انتشــاره بهــدف ضامنــة صحــة املواطنــن.
يف الوقــت الــذي فشــلت فيــه الحكومــة يف اخــذ اجـراءات رسيعــة،
قــام ناشــطون يف بدايــة شــهر آذار/مــارس باطــاق حملــة لتشــجيع
املواطنــن عــى البقــاء يف منازلهــم كنــوع مــن الحجــر ،وكذلــك
قامــت املجموعــات التابعــة للحــراك بتعليــق كل التجمعــات
والتظاهـرات املخطــط لهــا للحــد مــن انتشــار الفــروس .بالتاكيــد،
الحكومــة غــر جاهــزة ملواجهــة ازمــة صحيــة نظــرا اىل ضعــف
نظــام الرعايــة الصحيــة يف البــاد وغيــاب الخطــط لــدى لجنــة
ادارة الكــوارث ،األمــر الــذي أدّى اىل هشاشــة مســتوى الدولــة
يف التعامــل مــع هكــذا أزمــات .بالرغــم مــن أن ص ّحــة املواطــن
يجــب أن تكــون أولويــة ،قــد يعــود تخــاذل الحكومــة والخيــارات
املحــدودة التــي طرحتهــا إىل التدخــات السياســية مــن قبــل
األحــزاب الكــرى وتــردي االوضــاع املاليــة واالقتصاديــة.

ال ي ـزال الوضــع االجتامعــي واالقتصــادي صعــب بالنســبة ملعظــم
اللبنانيــن ،الذيــن هــم اآلن أكــر عرضــة لالنتهــاكات ،وخاصــة
لحقهــم يف الصحــة .يف واقــع األمــر ،يغيــب يف لبنــان نظــام رعايــة
صحيــة شــامل ميكنــه ضــان خدمــات ورعايــة صحيــة مجانيــة
وفعالــة للمواطنــن .حاليــا مــع انتشــار فــروس كورونــا ،هنــاك
مستشــفى عــام واحــد فقــط يف بــروت مجهــز جزئيــا ،يقــدم
خدمــات مجانيــة للمــرىض املصابــن بالفــروس ،مبــا يف ذلــك فحــص
االختبــار .وبينــا مل تستكشــف الحكومــة بعــد إمكانيــة تجهيــز
املستشــفيات العامــة يف مناطــق أخــرى لعــاج املــرىض املصابــن
مجانًــا ،تتقــاىض املستشــفيات الخاصــة حاليًــا مبالــغ كبــرة الختبــار
فحــص الكورونــا وترفــض قبــول الحــاالت اإليجابية يف مستشــفياتها.
تــأيت أزمــة الرعايــة الصحيــة يف جميــع أنحــاء البــاد يف وقــت تحـ ّويل
وحــرج للتأكيــد عــى املطالــب الرئيســية للثــورة التــي تشــمل
خطــط الحاميــة االجتامعيــة الجديــدة والرعايــة الصحيــة العامــة
املجانيــة للجميــع.
باإلضافــة اىل ذلــك ،تــزداد املناقشــات حــول تدخــل محتمــل
لصنــدوق النقــد الــدويل ،والــذي ميكــن أن يوفــر بضــع مليــارات
مــن الــدوالرات األمريكيــة لتعزيــز األنشــطة االقتصاديــة يف البــاد،
خاصــة بعــد قـرار الحكومــة يف  7اذار/مــارس بالتخلــف عــن ســداد
ديــون ســندات اليوروبونــدز ألول مــرة يف تاريــخ لبنــان ،والتــي
كانــت مســتحقة يف  9اذار/مــارس .وبتاريــخ  ،23أعلنــت الحكومــة
اللبنانيــة التوقــف عــن ســداد كل ســندات الديــون بالعملــة
األجنبيــة (يوروبونــد) املســتحقة عليهــا ،والبالغــة قيمتهــا نحــو
 30مليــار دوالر ومتتــد آجالهــا حتــى عــام  ،2037يف خطــوة غــر
مســبوقة تنــدرج تحــت عنــوان «االمتنــاع القــري» عــن الدفــع،
متهيــدا ً إلعــادة هيكلــة الديــن العــام.
يف الحــاالت العاديــة ،يعنــي تدخــل صنــدوق النقــد الــدويل املزيــد
مــن التدابــر التقشــفية وقبضــة أكــر رصامــة عــى اإلنفــاق عــى
الخدمــات االجتامعيــة ،مبــا يف ذلــك الحاميــة االجتامعيــة ورمبــا
الرعايــة الصحيــة أيضً ــا .وبالتــايل ،يتزايــد الخــوف بــن األشــخاص
املحرومــن مــن حقوقهــم االجتامعيــة األساســية والالئقــة
واملهــددون بصحتهــم حال ًيــا ،وخاصــة نتيجــة السياســات االقتصادية
واالجتامعيــة الخاطئــة التــي اعتمدتهــا جميــع الحكومــات الســابقة،
والتــي ميكــن أن تــزداد ســو ًءا نتيجــة تدخــل صنــدوق النقــد
الــدويل .والجديــر ذكــره أن لبنــان وفــق حصتــه يف الصنــدوق ال
يتمكــن مــن الحصــول عــى أكــر مــن  900مليــون دوالر كحــد

انتهاكات عىل مستوى حقوق اإلنسان:
اقــى ولكــن املعاملــة الخاصــة التــي قــد يحظــى بهــا قــد ترفــع
املبلــغ اىل  9مليــارات دوالرات ،وهــو مبلــغ غــر كاف فالتقديـرات
كلهــا تشــر اىل حاجــة لبنــان اىل  20اىل  25مليــار ليخــرج مــن
االزمــة التــي يعيشــها.
عــاوة عــى ذلــك ،تــم مؤخــرا تعميــم مــروع قانــون جديــد
لترشيــع ضوابــط رأس املــال التــي تطبقهــا البنــوك حاليــا بشــكل
استنســايب وغــر رســمي ،وخاصــة فيــا يتعلــق بســحب األوراق
النقديــة بالعمــات األجنبيــة واملحليــة .يحتــوي مــروع القانــون
عــى العديــد مــن اإلصــدارات والتغي ـرات ومل يُح ـ َّول إىل الربملــان
حتــى وقــت كتابــة هــذه النــرة .يوفــر مــروع القانــون مزي ـدًا
مــن الســلطة لحاكــم مــرف لبنــان ،وللبنــوك أيضــا املخ ّولــة تحديد
ح ـ ّد لســحب العملــة األجنبيــة وفــق رؤيتهــا ،مــا ســيزيد بالتــايل
مــن التداعيــات عــى صغــار املودعــن الذيــن ســيظلّون عرضــة
للقـرارات والتعاميــم االستنســابية .ولرمبــا تأثــرت بعــض التغيـرات
التــي أدخلــت عــى مــروع القانــون هــذا بالق ـرار الــذي اتخــذه
املدعــي العــام املــايل اللبنــاين يف  5آذار/مــارس بتجميــد أصــول
حــوايل  20مرصفًــا وكبــار املديريــن التنفيذيــن املتهمــن بتحويــل
األمــوال إىل الخــارج خــال إغــاق البنــوك ملــدة أســبوعني بعــد 17
ترشيــن األول/أكتوبــر  ،2019ولبيــع ســندات اليــورو التــي متلكهــا
واملســتحقة يف  9آذار/مــارس لصالــح الصناديــق األجنبيــة .ولكــن
رسعــان مــا أوقــف قـ ٍ
ـاض ق ـرار املدعــي العــام.
خصــص حاكــم مــرف لبنــان مؤخــرا ً  7مليــارات دوالر
وقــد ّ
للمصــارف للحصــول عــى قــروض بالــدوالر بفائــدة صفــر %عــى
أن تقرضهــا بدورهــا للقطــاع الخــاص ،تســتفيد منهــا بنســبة صفــر%
املؤسســات املســتمرة بدفــع رواتــب موظفيهــا ،علــا ان الحاكــم
أصــدر تعميــا حـدّد فيــه ســعر رصف اللــرة الجديــد بـــ 2000لــرة
للــدوالر ،لكنــه غــر قــادر عــى ضبــط ســوق الصريفــة املــوازي
لاللت ـزام بهــذا الســقف ،فيتــم تــداول العمــات بحــدود الـــ3000
لــرة للــدوالر .فبــأي ســعر رصف ســوف تلتــزم املصــارف؟ الجــواب
غــر واضــح الن الحاكــم مل يحـدّد بــاي ســعر ســوف تلتــزم املصارف
كــا انــه مل يلزمهــا باالقـراض بالــدوالر ،فهــي ســوق تقــرض باللــرة
وتســتفيد مــن الفــارق لتزيــد مالءتهــا.

يف ظــل الظــروف الراهنــة ،و ّجــه الناشــطون نداءاتهــم ملكافحــة
انتشــار فــروس كورونــا ،وكان للطبيــب هــادي مــراد أثنــاء
ظهــوره يف برنامــج تلفزيــوين انتقــاد للتدابــر التــي اتخذهــا
وزيــر الصحــة ،كــا فضــح بعــض انتهــاكات الــوزارة والوزيــر
نفســه الــذي ســعى لرتويــج األدويــة واملنتجــات اإليرانيــة غــر
املعتمــدة يف الســوق اللبنانيــة .بنتيجــة هــذا الترصيــح ،تقــدم
وزيــر الصحــة بشــكوى ضــد الطبيــب وحــاول ســحب اذن
مزاولــة املهنــة يف خطــوة مســتهجنة.
عــى الرغــم مــن اعــان حالــة التعبئــة العامــة أو الطــوارئ
الطبيــة ،واصلــت الســلطات اللبنانيــة اســتدعاء النشــطاء
بتهــم تتعلــق بحريــة التعبــر وعــى غـرار منشــورات شــاركوها
عــى حســاباتهم الخاصــة عــى وســائل التواصــل االجتامعــي
وانتقــادات موجهــة للحكومــة والقــادة السياســيني .ويســعى
وزيــر الصحــة الســابق ملحاكمــة محــامٍ بــارز وناشــط حقوقــي
الــذي اتهمــه بســوء الســلوك الطبــي ،وكذلــك تــم اســتدعاء
ناشــط آخــر للتحقيــق يف  19آذار/مــارس بتهــم تتعلــق بحريــة
التعبــر (تــم ارجــاء الجلســة إىل مــا بعــد  29آذار/مــارس).
واألكــر خطــورة كان ليــل  27مــارس/آذار حيــث قامــت
األجهــزة األمنيــة بازالــة وتدمــر خيــم االعتصــام الدائــم يف
ســاحة الشــهداء يف بــروت بالقــوة ومحاولــة توقيــف عــدد مــن
املعتصمــن ،وذلــك وفقــا للقـرار الصــادر عــن الحكومــة يف 26
مــن الشــهر مبنــع «الخــروج والولــوج اىل الشــوارع والطرقــات»
بعــد الســاعة الســابعة ليـ ًـا .ولكــن ال ينطبــق هــذا القـرار عــى
املعتصمــن املتواجديــن يف الســاحات العامــة بشــكل دائــم،
وفرضــا أنــه ينطبــق ،ان الســلطات مل تنــذر املعتصمــن مســبقا
لــي يتمكنــوا مــن االنتقــال اىل أماكــن ســكنهم ومل متكنهــم مــن
اخــذ اغراضهــم الخاصــة وع ّرضتهــم بالتــايل لخطــر التوقيــف
والقمــع.
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الكورونا يف زمن التحول يف لبنان
ديم أبو دياب
شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية
يشــهد لبنــان منــذ عــام  2018تقري ًبــا أزمــة اقتصاديــة وماليــة
حــادة أدّت إىل ركــود كامــل يف  2019وحاليًــا يف  .2020أ ّمــا أنظمــة
الضــان االجتامعــي فقــد فشــلت لعقــود يف اعتــاد مقاربــة مبنيــة
عــى حقــوق اإلنســان وتضاءلــت خدماتهــا يف اآلونــة األخــرة
نتيجــة األزمــات .وقــد جــاء يف أحــدث مســح للقــوى العاملــة
واألحــوال املعيشــية يف لبنــان ( )LFHLCSأن  %44مــن الســكّان
ال يســتفيدون مــن أي نظــام للحاميــة االجتامعيــة بينــا تقــف
الدولــة عاجــزة أمــام انتشــار فــروس الكورونــا الجديــد وتأمــن
الرعايــة الصحيــة للمواطنــن مــن ضمــن الضامنــات االجتامعيــة
األساســية األخــرى.
يف  15آذار/مــارس  ،2020أعلنــت الحكومــة حالــة الطــوارئ الطبيــة
امللزمــة ملــدة أســبوعني ،مــع ارتفــاع مخاطــر ضــان حصــول
املواطنــن عــى الدخــل األســايس والوصــول إىل الرعايــة الصحيــة
أصــا بســبب اســتمرار الركــود االقتصــادي.
العامــة الضعيفــة ً
فالبــاد متــ ّر بالفعــل يف ركــود عميــق أدّى إىل تــرر القطــاع
الخــاص بشــكل كبــر ،فأُغلقــت آالف الــركات ،و ُخفّضــت رواتــب
املوظفــن ،مــا أدى إىل ارتفــاع معــدل البطالــة إىل مــا يقــدر بـــ٪40
مــع فقــدان أكــر مــن  220ألــف وظيفــة يف القطــاع الخــاص
منــذ منتصــف ترشيــن األول/أكتوبــر  .2019وقــد كانــت نقابــة
أصحــاب املطاعــم واملقاهــي والنــوادي الليليــة ومحــات الحلويــات
قــد أعلنــت عــن إغــاق حــوايل  785رشكــة يف قطــاع األغذيــة
واملرشوبــات بــن أيلول/ســبتمرب  2019وشــباط/فرباير  ،2020منهــا
 240مؤسســة يف شــهر كانــون األول/ينايــر وحــده .هــذا باإلضافــة
إىل االرتفــاع الكبــر يف تدفّــق العمــات األجنبيــة إىل الخــارج مقارنة
بالتدفقــات الداخلــة ،مــا يــر مبيـزان املدفوعــات ،ولســوء الحظ،
ســوف تســتمر هــذه األرقــام يف التدهــور بوتــرة رسيعــة نظـ ًرا إىل
انتشــار فــروس كورونــا الجديــد ووقــف شــبه تــام ملعظم األنشــطة
االقتصاديــة .فكيــف ميكــن للنظــام اللبنــاين الهــش والحكومــة
اللبنانيــة التعامــل مــع انتشــار الفــروس وضــان وصــول النــاس إىل
الحاميــة االجتامعيــة مبــا يف ذلــك الرعايــة الصحيــة وتأمــن الدخــل؟
بحســب املســح أعــاه ،فــإن  %55مــن العــال اللبنانيــن ينضــوون
يف وظائــف غــر رســمية ،وال ميكنهــم بالتــايل الحصــول عــى

ضامنــات الحاميــة االجتامعيــة .وبالنظــر إىل حالــة الطــوارئ
الحاليــة  -والتــي قــد تســتمر لوقــت طويــل ،لــن يتمكــن هــؤالء
العــال مــن اســتئناف أنشــطتهم وإعالــة أنفســهم وأرسهــم؛
فقــد أصبحــوا أكــر عرضــة للخطــر وســط انتشــار الفــروس .لــذا،
يفــرض أن تتخــذ الحكومــة تدابــر جديــدة يف هــذه األوقــات
العصيبــة ،مبــا يف ذلــك الدخــل األســايس الشــامل الطــارئ الــذي
حــث عليــه الخبــر املســتقل يف املفوضيــة الســامية لحقــوق
اإلنســان املعنــي بآثــار الديــون الخارجيــة وحقــوق اإلنســان،
وعــر عنــه عــدد مــن االقتصاديــن والخــراء يف لبنــان الذيــن
ّ
قدّمــوا للحكومــة مســودات لخطــط عمليــة تهــدف لتوفــر بــدل
شــهري للفقــراء واألكــر ضعفًــا بعــد انتشــار فــروس كورونــا
الجديــد.
كــا يعــاين لبنــان مــن ديــون غــر مســتدامة تضخّمــت مبعـدّالت
كبــرة لتصــل حال ًيــا إىل حــوايل  90مليــار دوالر أمــريك أي مــا
يقــرب مــن  ٪170مــن الناتــج املحــي اإلجــايل .وقــد ازداد عــبء
خدمــة الديــون نتيجــة ارتفاعهــا الكبــر مــع محدوديــة خيــارات
الخــروج منهــا (أنظــر ،أزمــة الديــون :حقائــق وطريقــة ممكنــة
للخــروج منهــا) ،مــا يعنــي تقلّــص قــدرة الحكومــة اللبنانيــة
عــى التعامــل مــع األزمــة الصحيــة نتيجــة ارتفــاع قيمــة
متطلبــات خدمــة الديــون.
ولكــن يف خضــم األزمــة املاليــة الحاليــة ،اتخــذت الحكومــة قـرا ًرا
جريئًــا يف  7آذار/مــارس  2020بالتخلــف عــن ســداد الديــون ألول
مــرة يف تاريــخ البــاد وتحديــدا ديونهــا بســندات اليــورو بقيمــة
 1.2مليــار دوالر أمريــي  ،والتــي اســتحقت يف  9آذار/مــارس.
وأعلنــت وزارة املاليــة يف  23آذار/مــارس أن لبنــان ســيتوقف
عــن ســداد جميــع الديــون بالعمــات األجنبيــة لســندات .هــذه
الخطــوات املشــجعة رضوريــة مــن أجــل تخصيــص االحتياطيــات
املنخفضــة أص ـاً واملتبقيــة بالعملــة األجنبيــة املتاحــة يف البنــك
املركــزي ( )BDLللنفقــات األساســية يف الحاميــة االجتامعيــة
عــى خدمــة الديــون ،لكنهــا يف الواقــع جــاءت متأخــرة وع ّرضــت
للخطــر أي مزايــا محتملــة .وهــذا يضــاف إىل اســتمرار غيــاب
خطــة واضحــة إلعــادة الجدولــة ،يُفــرض أن تكــون متســقة
وشــفافة وأن تنتــج عــن مشــاورات طويلــة مــع مجمــل الفئــات
اللبنانيــة
ويقتــي أن تتضمــن بعــض اإلجــراءات املطلوبــة تنفيــذ
إصالحــات أساســية عــى ديــون الدولــة ،مثــل اقتطــاع جــزء

كبــر منهــا عــن طريــق التفــاوض عــى إعــادة هيكلتهــا وبالتــايل
تحفيــز اســتدامتها .عــى املــدى القصــر ،عــى هــذه الجهــود دعــم
زيــادة اإلنفــاق عــى الرعايــة الصحيــة وغريهــا مــن الخدمــات
العامــة األساســية ووقــف أي تدابــر تقشــفية محتملــة يف الحاميــة
االجتامعيــة .عــاوة عــى ذلــك ،عــى وزارة العمــل التعــاون الوثيــق
العمليــة لتحديــد انعكاســات هــذه
مــع النقابــات والجمعيــات ّ
األزمــة الصحيــة عــى القــوى العاملــة ،ووضــع خطــة عمــل هادفــة
للتخفيــف مــن جميــع املخاطــر واحتــواء اآلثــار املرتبطــة باألزمــة.
ويجــب عــى وزارة الشــؤون االجتامعيــة مراجعــة برنامجهــا
الوطنــي الســتهداف الفقــر ( )NPTPبالكامــل ،ليعكــس أحــدث
األرقــام واألوضــاع ،وإعــادة توجيــه خدماتــه .كــا يجــب أن تشــمل
التدابــر تزويــد جميــع املستشــفيات العامــة بــاألدوات املناســبة
وتعزيــز شــبكات األمــان االجتامعــي ودعــم األرس األكــر فقــ ًرا
وضع ًفــا عــى املســتوى الوطنــي ،مبــا يف ذلــك املهاجريــن والالجئــن.
أمــا عــى املــدى الطويــل ،ال بــد من اتخــاذ تدابــر تحويليــة تنعكس
يف رؤيــة اقتصاديــة واضحــة وشــاملة ،قــادرة عــى وضــع لبنــان يف
مســار مــايل مســتدام وتعزيــز القطاعــات اإلنتاجيــة يف االقتصــاد
كالصناعــة والزراعــة ،وحاميــة الضامنــات االجتامعيــة بشــكل
متســاو وغــر مــروط للجميــع ،مبــا يتــاىش مــع حقــوق اإلنســان.
ســيتطلب هــذا التحــول إرادة سياســية قويــة ومبــادرات جريئــة
مــن حكومــة مســتقلة بحــق ومجهــزة بخ ـراء حقيقيــن قادريــن
عــى التعامــل مــع األزمــات والتغلــب عليهــا ،مــع الحفــاظ عــى
حيــاة كرميــة للجميــع؛ وبالتــايل سيســتمر صــوت ودور الشــعب
والثــورة إىل أن يتحقــق التغيــر.
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تخلف لبنان عن سداد الدين السيادي:
تحويل الخسارات إىل فرص
رشي،
د .حسن ّ
أستاذ مساعد ،قسم االقتصاد ،الجامعة اللبنانية األمريكية
نُــر هــذا املقــال ألول مــرة باســم شــبكة املنظــات العربيــة غــر
الحكوميــة عــى مدونــة الشــبكة األوروبيــة حــول الديــون والتنميــة
(يوروداد).
للمــرة األوىل منــذ تأســيس الدولــة يف  ،1920قــرر لبنــان التخلّــف
عــن ســداد ديونــه ،بعــد أن اختــارت الحكومــة عــدم تســديد
ســندات يوروبونــد بقيمــة  1.2مليــار دوالر أمــريك املســتحقة يف
 9آذار/مــارس .وبالرغــم مــن صعوبــة التن ّبــؤ بالتع ـرات املتعلقــة
بســداد الديــن الســيادي ،مل يكــن األمــر مفاجئًــا يف ظــل املســار
االقتصــادي غــر املســتدام الســائد يف البلــد منــذ عقــد عــى األقــل.
وكان رئيــس الــوزراء حســان ديــاب قــد قـدّر إجــايل الديــن العــام
للبــاد بنحــو  90مليــار دوالر أمريــي أو  170يف املائــة مــن الناتــج
املحــي اإلجــايل ،وهــي أكــر نســبة ديــن إىل الناتــج املحــي
اإلجــايل يف العــامل بعــد اليابــان واليونــان .وتــأيت هــذه األرقــام
غــر املســتدامة للديــون نتيجــة أداء اقتصــادي ضعيــف ،محليًــا
وخارج ًيــا ،حيــث سـ ّجل البلــد باســتمرار ،وعــى مــدى ثالثــة عقــود
تقريبًــا ،عج ـ ًزا مزدو ًجــا يف كل مــن الحســاب الجــاري وامليزانيــة.
اســتنادًا إىل بيانــات وزارة املاليــة واألونكتــاد ،بلــغ عجــز امليزانية 13
يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف العــام  ،2018يف حــن كان
العجــز التجــاري يحــوم حــول  26يف املائــة .ويُعــزى األداء الضعيــف
يف جــزء منــه إىل سياســة الربــط الثابــت النقديــة الطويلــة األمــد،
التــي تعكــس املصالــح السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة للبــاد.
يــأيت التوقّــف عــن الســداد واالقتصــاد اللبنــاين عــى مفــرق طــرق،
حيــث يتــم اختبــار قــدرة الدولــة عــى توفــر الدعــم ملــن هــم أقــل
حظًــا .فمــن ناحيــة ،حــددت ميزانيــة الدولــة لعــام  2020تخفيضً ــا
قــدره  700مليــون دوالر يف اإلنفــاق ،وذلــك للحــد مــن العجــز.
ومــن ناحيــة أخــرى ،كشــف تفــي جائحــة الكورونــا االختــاالت يف
نظــام الرعايــة الصحيــة ،عــى الرغــم مــن الجهــود الهائلــة للعاملــن
يف مجــال الصحــة للتخفيــف مــن املشــكلة.
وهــذا يطــرح التســاؤل حــول مــا ســتكون عليــه الخطــوة التاليــة
للبنــان ومــن ســيتحمل العــبء األكــر ،فهنــاك القليــل مــن
الســيناريوهات املحتملــة ،والتــي قــد تتقاطــع فيــا بينهــا.
أولً  ،التوقّــف عــن الســداد يعنــي الدخــول فعل ًيــا يف عمليــة

هريكَــت (قصــة شــعر) ،التــي عــادة مــا تفــرض تخفيــض القيمــة
التــي ســيتم تســديدها للدائنــن ،لكنهــا قــد تعنــي ضمن ًيــا إعــادة
هيكلــة الديــن بالــدوالر األمــريك لــدى املصــارف اللبنانيــة مــن
خــال إعــادة تصنيــف األصــول املاليــة املقيّمــة بالــدوالر إىل
العملــة املحليــة ،بهــدف تخفيــف الضغــط عــى االحتياطــات
بالعمــات األجنبيــة لــدى املــرف املركــزي .فوفقًــا لجمعيــة
مصــارف لبنــان ،كانــت نســبة كفايــة رأس املــال اإلجامليــة
( ،)CARالتــي تقيــس قــدرة البنــك عــى تجنــب اإلفــاس
وفقــدان أمــوال املودعــن ،تقــدّر بحــوايل  15باملائــة يف نهايــة
عــام  ،2018وهــي نســبة مرغوبــة .لــذا ،مــن املنطقــي أن يتح ّمــل
أصحــاب املصــارف ،ال املودعــن ،تكلفــة إعــادة الهيكلــة ،ويصبــح
منطقيًــا أكــر بالنظــر إىل الــروات التــي راكمتهــا املصــارف نتيجــة
السياســات االقتصاديــة منــذ عقــود وجــوالت الهندســة املاليــة
التــي أعطــت األولويــة ملصالــح رأس املــال املــايل عــى اعتبــارات
العدالــة االجتامعيــة.
لكــن يقتــي التنبّــه إىل التقاريــر املتداولــة حاليًــا التــي تشــر إىل
أن املصــارف اللبنانيــة قامــت ببيــع ســندات اليــورو إىل العديــد
مــن رشكات االســتثامر الدوليــة والصناديــق االنتهازيــة بأســعار
مخفضــة مــن أجــل دعــم ســيولتها .ويف حــن كانــت نســبة
الديــون اململوكــة محل ًيــا التــي يحتفــظ بهــا األجانــب حــوايل
الثلثــن يف عــام  ،2019فــإن الصــورة اليــوم تبــدو قامتــة إىل حــد
كبــر ،حيــث نســبة الديــون اململوكــة لألجانــب ،مبــا يف ذلــك
الصناديــق االنتهازيــة ،يف ارتفــاع دائــم .هــذا األمــر ســيع ّرض
موقــف لبنــان يف املفاوضــات املســتقبلية للخطــر ،مــا يــرر أخــذ
الحــذر منــه .تشــر الدالئــل إىل أن الصناديــق االنتهازيــة عــادة
مــا تســتهدف الديــون الســيادية املتعــرة للــدول ذات القــدرة
الضعيفــة عــى الدفــاع القانــوين ،ثــم تقــوم مبقاضاتهــا مــن أجــل
اســرداد أصــل الديــن باإلضافــة إىل الفوائــد .مــن خــال أســلوب
عملهــا املعتــاد ،تهــدد هــذه الصناديــق بشــكل كبــر قــدرة
لبنــان عــى إعــادة هيكلــة ديونــه الســيادية وتحويــل اإلنفــاق
الــروري الــذي يهــدف إىل ضــان حقــوق اإلنســان األساســية ،ال
ســيام يف مجــاالت الصحــة وامليــاه والغــذاء واإلســكان والتعليــم.
ورغــم الجهــود الدوليــة إلدمــاج رشوط اإلجــراءات الجامعيــة
( - )CACاآلليــة التــي متنــح الســلطة للمدينــن وتحــد مــن
قــدرة الصناديــق االنتهازيــة عــى تقويــض إعــادة هيكلــة الديــون
الســيادية  -يف عقــود الديــون ،تبقــى هــذه الــروط محــدودة،
وهــي ال تحمــي الــدول ذات الســيادة ســوى مــن االسـراتيجيات
املعــرف بهــا للصناديــق االنتهازيــة وتتغــاىض عــن الخــدع املاليــة
الجديــدة.

رصح نائــب
لكــن قصــة الشــعر هــذه لــن تفــي بالغــرض ،فقــد ّ
ســابق لحاكــم مــرف لبنــان أن البلــد يحتــاج لخطــة إنقــاذ بقيمــة
 25مليــار دوالر تقريبًــا مــن أجــل تجــاوز أزمتــه املاليــة .تحقي ًقــا
لهــذه الغايــة (وثانيًــا) ،قــد تقــوم الحكومــة بإعــادة إنعــاش خطــة
ســيدر ،املؤمتــر االقتصــادى للتنميــة مــن خــال اإلصالحــات مــع
القطــاع الخــاص ،الــذي تع ّهــد بدعــم اقتصــاد لبنــان املتعـ ّـر مــن
خــال متويــل تنمــوي بحــدود  11مليــار دوالر أمــريك .وألســباب
جيوسياســية بشــكل رئيــي ،ليــس مــن املتوقّــع أن يقــوم أحــد
بضــخ األمــوال يف عمليــة إنقــاذ يف الوقــت حــايل.
ثالثًــا ،وعــى األرجــح ،قــد تلجــأ الحكومــة إىل االقــراض مــن
خــال صنــدوق النقــد الــدويل الــذي يــأيت محمـ ًـا بــروط تركــز
عــى االســتدامة املاليــة ،حيــث يكــون التقشــف وخفــض قيمــة
العملــة مــن مكوناتهــا األساســية .فبــن عامــي  2011و ،2014قــام
الصنــدوق بفــرض مــا مجموعــه  331رشطًــا عــى الــدول العربيــة
التــي حصلــت عــى القــروض ،اشــتملت ،مــن جملــة أمــور ،عــى
تخفيضــات يف اإلنفــاق الحكومــي ،ورفــع رضيبــة القيمــة املضافــة،
وتخفيــض قيمــة العملــة .أ ّمــا يف لبنــان ،حيــث الهيــاكل املؤسســية
الهشــة ،فمــن املرجــح أن تــؤدي هــذه الــروط إىل تضخيــم
التكاليــف االجتامعيــة وإجبــار أصحــاب األجــور عــى تحمــل
العــبء األكــر مــن اإلصالحــات.
ومــع ذلــك ،قــد يتمكــن لبنــان مــن تحويــل أزمتــه الحاليــة إىل
فرصــة .يف املــدى القريــب ،يجــب أن تكــون مفاوضــات إعــادة
الهيكلــة مــع الدائنــن شــفافة ،وعــى الحكومــة التن ّبــه ملــا تقولــه
القــوى التقدميــة والتأكّــد مــن عــدم تح ّمــل املودعــن تكلفــة
إعــادة الهيكلــة .كــا عليهــا تكثيــف جهودهــا للدعــوة إىل آليــة
عادلــة متعــددة األطـراف إلعــادة هيكلــة الديــون .وباملثــل ،يجــب
أن تكــون املفاوضــات املحتملــة مــع صنــدوق النقــد الــدويل
بشــأن حزمــة اإلنقــاذ شــفافة وعلنيــة .ويجــب ًأل تتناقــض أي
مــن الرتتيبــات مــع الصنــدوق مــع حــق لبنــان يف التغيــر الهيــكيل
اإليجــايب ،الــذي يعــزز قدرتــه التنافســية دون تدهــور ظــروف
العــال .يف الواقــع ،وخالفًــا للــرأي الســيايس الســائد ،يحتــاج
لبنــان إىل إج ـراءات تعــزز الطلــب الــكيل ضمــن ميزانيــة الدولــة
التقشّ ــفية بالفعــل والنمــو املتعــر الــذي تفاقــم بســبب تفــي
الجائحــة .مبــوازاة ذلــك ،يجــب إرشاك مختلــف أصحــاب املصلحــة،
مبــا يف ذلــك األكادمييــن ومنظــات املجتمــع املــدين وكذلــك
النقابــات والقطــاع الخــاص ووســائل اإلعــام يف حــوار وطنــي
لوضــع اسـراتيجية شــاملة مــن شــأنها اإلرشاف عــى انتقــال لبنــان
إىل منــوذج اقتصــادي أكــر عدالــة.
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