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مقال

تفكيك ديكتاتورية المصارف
جورج قرم *
ال ّ
ّ
املتحمسني للجوء إلى
شك بأن هناك الكثير من
صندوق النقد الدولي .رأينا هذه الحماسة لدى وزير
العمل السابقّ .أما الهدف من وجود ّصندوق النقد
الدولي في لبنان هو وضع اليد على كل السياسات
االقتصادية واملالية والنقدية اللبنانية ،وهو يشتهر
ّ
بأن وصفاته تأتي في خدمة كبار الرأسماليني في
ّ
كــل البلدان وعلى حساب الفئات الوسطى والفئات
الشعبية.
ّ
ّ
يجب أن نتجنب صندوق النقد الدولي بكل األساليب
املـتــاحــة .امل ـخــاوف م ـبـ ّـررة مــن أن يـكــون هـنــاك شبه
قــرار ،بما تبقى من الدولة ،في اللجوء إلى صندوق
ّ
النقد الدولي ليتخذ عنها القرارات الصعبة .قد يكون
هناك تسليم من قوى السلطة بهذا األمر.
الواقعية تفرض أن تكون هناك جبهة في لبنان تقف
رفضًا لتطبيق وصفات صندوق النقد .ال يجب أن
ننسى أن مــا قتل النمو االقـتـصــادي فــي السنوات
الـثــاث األخ ـيــرة ،هــو أن الــدولــة لـجــأت إلــى سياسات
التقشف بينما كان املطلوب العكس تمامًا وتكريس
سياسات تنشيط الوضع االقتصادي املتراجع.
انطالقًا من هنا ،نحن بحاجة إلى حكومة منفتحة
اآلراء وغ ـي ــر خــاض ـعــة لـلـنـفــوذ ال ـف ـكــري لـصـنــدوق
النقد الــدولــي .ال شـ ّـك بــأن هناك موجة إقفال هائلة
ّ
تتحمل الحكومة السابقة املسؤولية
للمؤسسات ُ
عنها ،ألنها لم تقم بما كان يتوجب عليها القيام به.
رغبتها وسعيها لزيادة اإليــرادات الحكومية
وحتى
ّ
ّ
االنكماشية التي اتبعتها.
السياسات
ظل
في
فشلت
ّ
كــان موقفًا سخيفًا ومتناقضًا يــدل على نــوع من
الجهل بقواعد االقتصاد األساسيةّ .
عند الــدوائــر الحاكمة ،قــد يـكــون مسلمًا بــه اإلتـيــان
ب ـص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي .م ــا سـيـحـصــل تـحــت هــذا
ال ـع ـن ــوان ه ــو أن ال ـص ـن ــدوق سـ ُـي ـك ـمــل ال ـس ـيــاســات

الـســابـقــة االنـكـمــاشـيــة .ال ـف ـقــراء سـيـصـبـحــون أكثر
ف ـق ـرًا ،واألغ ـن ـيــاء سيغتنون أك ـثــر .وسـتـكــون لدينا
ّ
عمليات خصخصة على رأسـهــا قطاع االتـصــاالت
ً
وص ــوال إلــى مرفأ بـيــروت واملـطــار… نتائج اللجوء
إلى صندوق النقد الدولي معروفة سلفًا ،أي إنه في
االقتصادي ،ويزداد عدد
النتيجة سيتدهور الوضع ّ
اللبنانيني املصنفني تحت خط الفقر .بعد تطبيق هذه
الوصفات قد ترتفع معدالت الفقر إلى .%70
في املقابل ،يجب أن يكون لدينا برنامج بديل تكون
ف ـيــه أول ــوي ــات ال ـس ـيــاســة االق ـت ـصــاديــة ه ــادف ــة نحو
إعــادة تنشيط ّ
النمو االقتصادي ،ودعــم ّ
املؤسسات
ّ
اإلنـتــاجـيــة وتـجــنــب اإلفــاســات فــي الـقـطــاع الـخــاص
ودعمه إذا اقتضى األمر .ويجب أن يترافق هذا األمر
مع خفض الفوائد على الدين العام وإعــادة جدولته،
علمًا ّ
بأن هناك ّ
تصورات عديدة بهذا الشأن .عمليًا،
ّ
نحتاج إلى نوع من حكومة إنقاذ يمكنها أن تتبنى
هذا البرنامج لوقف الكارثة التي نشهدها .ليس هناك
دولة تترك اقتصادها في حالة انهيار تام.
الـكــام الــذي ي ـ ّ
ـروج للجوء إلــى الـصـنــدوق قائم على
تبرير هــذه الخطوة بالحاجة إلــى دعــم ّ
مالي منه أو
ّ
باعتباره محفزًا للدعم املــالــي الــدولــي .أذكــر أنــه في
فترة التحرير التي كانت فترة حرجة وصعبة وكنت
يومها وزيـرًا للمالية ،لم أطلب قرشًا من أحــد .حتى
عندما رغــب الرئيس الحص فــي اللجوء إلــى الــدول
املانحة أبلغته بأن هذا األمر تضييع للوقت ألن واحدًا
من شروطهم هو عزل حزب الله .نحن ال نحتاج إلى
ّ
التسول من
ّأي دعــم مالي من أحــد ،واالعتياد على
الخارج ليس أمرًا سليمًا ،بل يكمن األمر في املواجهة
الصحيحة .فعندما يخرج البلد من حالة حرب ،يجب
أن تكون مـعــدالت النمو بفعل إعــادة اإلعـمــار %10
و ،%12أما النتائج فكانت عبارة عن ال شيء .الناس
كــانــوا يــذهـبــون إلــى الـتــوظـيــف فــي س ـنــدات الخزينة
من خالل لعبة قذرة انطوت على استدانة الــدوالرات

إذا أردنا إعادة الليرة
عملة رئيسية يجب
لتكون
ّ
وقف مقاصة الشيكات
بالدوالر فعندما سمحنا
بهذه المقاصة صار
الدوالر عملتنا المحلية

ب ـفــوائــد منخفضة وتــوظـيـفـهــا ب ـفــوائــد خـيــالـيــة في
مضاربة على
السندات بالليرة .وهذه لم تكن حتى
ّ
العملة ألنها لم تكن تحمل أي مخاطر في ظل سعر
الصرف الثابت .كانوا ّ
يروجون لهذه اللعبة إقليميًا
وعربيًا لتقديم الهدايا .يجب محاكمتهم كلهم على
هذه السياسات.
هــل هـنــاك دول ــة خــارجــة مــن ال ـحــرب تـقــوم بخفض
ضــري ـبــة ال ــدخ ــل .هـ ــذا أمـ ــر س ــوري ــال ــي .كـ ــان ّ هـنــاك
دي ـك ـتــاتــور واحـ ــد ه ــو رف ـيــق ال ـح ــري ــري م ـغــطــى من
الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.
م ــا ي ـجــب أن ن ـق ــوم ب ــه مـخـتـلــف ت ـم ــام ــا .إن إن ـشــاء
صندوق لدعم وتسهيل إعادة فتح املؤسسات التي
أفلست ومنع املزيد من البطالة الناتجة عن اإلغالق،
ّ
يجب أن تـكــون أولــويــات ّأي بــرنــامــج بــديــل .االتـجــاه
وإعادة
العام يكمن في إعادة تنشيط اإلنتاج املحلي ّ
الـنـظــر بـكــل اتـفــاقــات الـتـبــادل الـتـجــاري الـتــي ُوقـعـ ّـت
أي ــام الــرئـيــس رفـيــق ال ـحــريــري وال ـتــي ّأدت إل ــى شــل
ال ـقــدرات اإلنتاجية فــي لبنان .الصناعات اللبنانية
لديها كـفــاءات ويمكنها أن تــزدهــر .صناعة األدويــة

أركاديو اسكيفيل ــ كوستاريكا

يمكن توسيعها ،وهـنــاك مـجــاالت واسـعــة .صناعة
املـفــروشــات واألث ــاث املنزلي التي اشتهر بها لبنان
كانت مــزدهــرة لكننا فتحنا األب ــواب أمــام استيراد
امل ـفــروشــات اإليـطــالـيــة واألنــدون ـي ـس ـيــة والـتــركـيــة…
يمكن التفاوض مع منظمة التجارة العاملية على وقف
هذه االتفاقات باالستناد إلى بنود االتفاقيات التي
تتيح القيام بهذا األمر.
وعلى صعيد آخر ،يجب أن نعلم ما حصل؛ املصارف
كانت لديها ميزانيات مزدهرة ،لكن ما الذي حصل
فـيـهــا؟ يـجــب أن تـكــون ه ـنــاك لـجـنــة تحقيق ملعرفة
ّ
ّ
يتسول مدخراته من
كيف بات اللبناني مضطرًا ألن
املـصــارف .هــذا أمــر خيالي .هناك ضــرورة أن تقوم
اللجنة بمراجعة لسياسات مصرف لبنان ،كما أنه
مــن اإلج ـ ــراءات ال ـضــروريــة املستعجلة فـصــل لجنة
الرقابة عن املـصــارف عن مصرف لبنان .أن يكون
مصرف لبنان مسيطرًا على اللجنة ،هذا شاذ.
من الضروري تفكيك ديكتاتورية املصارف .ال يعقل
أن تكون للمصارف عالقات وطيدة مع أركان النظام
السياسي وأركــانــه .ليست هـنــاك دول يـكــون لديها
ً
وزراء هــم أص ــا أعـضــاء مجالس إدارة املـصــارف.
لــد ّيـنــا حــالـيــا ظ ــاه ــرة ش ـ ــاذة؛ م ــوج ــودات امل ـصــارف
املحلي اإلجمالي .لهذا السبب
تمثل أربع مرات الناتج ّ
ص ــارت املـصــارف تستغل االقـتـصــاد اللبناني إلى
أقـصــى ال ــدرج ــات ،ولـهــذا السبب صــار لدينا فوائد
مرتفعة في البلد .هذا ّهو مصدر الكلفة األساسية
في لبنان بينما في ظــل هــذا الحجم من املــوجــودات
امل ـصــرف ـيــة ،ك ــان ُي ـف ـتــرض أن تـعـمــل امل ـص ــارف في
الخارج ،وأن تكون أرباحها من الخارج .املفارقة أنه
إذا كانت لدينا موجودات بقيمة  150مليار دوالر،
ّ
لن نتمكن من االزدهار على قاعدة اقتصادية بـ 50
مليار دوالر.
ّ
ليست ّ
مهمة سهلة أبـدًا ،لكن ال بد من فرض حظر
عـلــى رج ــال الـسـيــاســة ملنعهم ومـنــع عــائــاتـهــم من
الوجود كأعضاء في مجالس إدارة املصارف.
م ــن ال ـ ـضـ ــروري إعـ ـ ــادة م ـص ــرف ل ـب ـنــان إلـ ــى دوره
الـكــاسـيـكــي .فعلى سبيل امل ـثــال هــو يملك شركة
طيران بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف .حتى
بالنسبة إل ــى مــا يسمح الـقــانــون بــه مــن تسهيالت
ائتمانية للحكومة يجب أن تكون على مــدى ثالثة
أشهر وليست أكثر من  ٪10من إيرادات الدولة.
أما إذا أردنا أن نعيد الليرة لتكون عملة رئيسية في
لبنان يجب وقف مقاصة الشيكات بالدوالر .عندما
سمحنا بـهــذه امل ـقــاصــة ،ص ــار ال ـ ــدوالر ،وه ــو عملة
دولية ّ
قوية ،عملة محلية .اليوم أصبحت املعامالت
بالليرة اللبنانية  %30مقابل  %70لـلــدوالر ،بينما
في السبعينات كانت الكتلة النقدية املتداولة ّ
موزعة
 %30بالدوالر و %70بالليرة.
وإذا أردنا الحفاظ على سعر صرف ثابت ،يجب أن
نـقـ ّـر نـظــام مجلس الـنـقــد ،مــع أنــي لست مــن أنصار
هذا النظام ،لكنه يسمح بأن تكون العملة املستعملة
الـ ــدوالر أو مــا تسمح م ــوج ــودات الـ ــدوالر بــإصــداره
بالليرة اللبنانية.
في املجمل يجب إعادة النظر بالنظام النقدي بكامله،
وبكل األمور التي ّ
تعد من أساسيات النظام الريعي
الـقــديــم ال ــذي ّدم ــر الـ ّبـلــد .يـفـتــرض أن تـكــون العملة
اللبنانية مرتبطة بسلة عمالت من الدول التي نتاجر
مـعـهــا بـشـكــل رئـيـسـّـي بـحـيــث ي ـكــون سـعــر صــرف
الصيغة
الليرة مبنيًا على سلة هــذه العمالت .بهذه ّ
ي ـص ـبــح الـ ـي ــورو أس ــاس ـي ــا ض ـم ــن هـ ــذه ال ـس ــل ــة ألن
استيرادنا من أوروبا أكثر بكثير من استيرادنا من
الواليات املتحدة .كذلك يجب توسيع هوامش تقلبات
سعر الـصــرف .إن تثبيت سعر الـصــرف ليس أمـرًا
طبيعيًا ،ألن تقلبات السعر ّ
تقدم إشارات عن الوضع
الحالي وعن اإلجراءات املطلوبة لتصحيح الوضع.
إذا لم يكن هناك تغيير في الفئة الحاكمة ال شيء
يمكن أن يـتـغـ ّـيــر .يـجــب اح ـتــرام امل ـبــادئ األســاسـيــة
القتصاد ليبرالي .اقتصاد لبنان ليس ليبراليًا ،بل
ّ
موجهًا عبر شخصيات سياسية ،ويمكن أن نطلق
ّ
عليه مسمى الجمهورية اللبنانية املالية والعقارية.
يـجــب اس ـت ـعــادة املـنـطــق االق ـت ـص ــادي الـسـلـيــم .منذ
ثالثني سنة نعيش في منطق أعوج ،والال منطق .في
ّ
ظل نظام نقدي ومالي ملصلحة أصحاب الرساميل.
* اقتصادي لبناني ،ووزير مال سابق

