4

اإلثنين  17شباط  2020العدد 92

اإلثنين  17شباط  2020العدد 92

5

ّ
األولوية لالقتصاد مهما كلـف الثمن
لبنان في عين العاصفة :ندفع أو ال ندفع؟

موسى عز الدين *
بشقيه الــداخـلــي
ارت ـفــاع الــديــن ال ـعــام َّ
وال ـ ـخـ ــارجـ ــي إل ـ ــى م ـس ـت ــوي ــات عــال ـيــة
يؤدي ،بشكل
يصعب السيطرة عليها ّ
ع ــام ،إل ــى ع ــواق ــب وخـيـمــة اقـتـصــاديــا
واج ـت ـم ــاع ـي ــا ت ـب ــدأ ب ــارتـ ـف ــاع ف ــات ــورة
خدمة الدين على حساب تحقيق ّ
نمو
اقتصادي مستدام ،وقد ال تنتهي عند
حدود انكماش اقتصادي فقط ،بل قد
تصل إلى أزمات مالية خانقة تصعب
السيطرة عليها عبر قــرارات نقدية أو
مــالـ ّـيــة كــاسـيـكـ ّـيــة مــن دون ارت ـ ــدادات
داخـ ـلـ ـي ــة وخـ ــارج ـ ـيـ ــة .ه ـ ــذه الـ ـح ــاالت
أوص ـل ــت ع ــددًا م ــن الـ ــدول إل ــى الـهــاك
كــاألرجـنـتــن واإلكـ ـ ــوادور وال ـيــونــان...

ولــأســف لبنان فــي صلب هــذا املسار
اليوم.
صـحـيــح أن األزمـ ـ ــات املــال ـيــة تختلف
بطبيعتها بــن دولـ ـ ٍـة وأخـ ــرىّ ،إل أن
تعد غريبة نوعًا
أزمــة لبنان الحالية ّ
م ــا ،نـظـرًا إل ــى ارت ـفــاع الــديــن الــداخـلــي
وانخفاض الدين الخارجي إلــى %10
م ــن م ـج ـمــل ال ــدي ــن ال ـ ـعـ ــام .ومـ ــع ق ــرب
اس ـت ـح ـقــاق ب ـعــض الـ ــديـ ــون ،اخـتـلـفــت
اآلراء ووقـ ـ ـ ــع االن ـ ـق ـ ـسـ ــام بـ ــن م ـ ّ
ـؤي ــد
ومـ ـع ــارض ل ــدف ــع ال ــدي ــون املـسـتـحـ ّـقــة،
وخصوصًا استحقاقات اليوروبوندز
ف ــي آذار ون ـي ـس ــان امل ـق ـب ـ َـل ــن .بحسب
االحتماالت املطروحة ،هناك من يدعو
التخلف عن الدفع وإعــادة هيكلة
إلى
ّ
الــديــن ،وهـنــاك مــن يدعو إلــى الـســداد،

فضال عن طرف آخر يدعو إلى التمييز
ً
بني الدين الداخلي والدين الخارجي.
قـ ــد يـ ـك ــون ال ـت ـخ ـ ّـل ــف عـ ــن دف ـ ــع ال ــدي ــن
ال ـخــارجــي مــؤذيــا لـسـمـعــة وتصنيف
ـؤث ـ ـ ــر ع ـلــى
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان االئـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي ،وي ـ ـ ـ ّ
االس ـ ـتـ ــدانـ ــة امل ـس ـت ـق ـب ـل ـ ّـي ــة ،وي ـخ ـفــض
تصنيف لـبـنــان إل ــى أدن ــى ال ــدرج ــات،
ـؤدي تــالـيــا إل ــى خـفــض تصنيف
مــا ي ـ ّ
امل ـ ـص ـ ــارف ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة إلـ ـ ــى الـ ــدرجـ ــة
نفسها وتسجيلها خسائر ناتجة من
توظيفاتها فــي س ـنــدات يــوروبــونــدز
س ـت ـن ـخ ـف ــض ق ـي ـم ـت ـه ــا الـ ـس ــوقـ ـي ــة مــا
يؤدي إلى مضاعفة عواقب االنكماش
االقتصادي والبطالة .وفي املقابل ،ثمة
التخلف عــن دفــع الدين
مــن يعتقد أن
ّ
ـؤث ــر سـلـبــا بــاملـسـتــوى
ال ـخ ــارج ــي ال ي ـ ّ

التخلف عن
نفسه الناتج من تداعيات
ّ
دف ــع الــديــن الــداخ ـلــي .الـسـبــب بسيط.
التخلف عــن دفــع الــديــن الـخــارجــي قد
ّ
ينتهي بنزاعات قضائية قد ال تكون
نتائجها محسومة ملصلحة ا ّملــدعــي
دائـ ـم ــا ،فـيـمــا املـ ـ ّـس ب ــأص ـح ــاب الــديــن
الــداخـلــي قــد ي ـهـ ّـدد الـقـطــاع املـصــرفــي،
استثنائيًا ،ألنه يحمل الدين الداخلي.
يثير هذا األمر عدة أسئلة:
ـ ـ ـ ه ــل يـسـتـطـيــع ل ـب ـنــان اإليـ ـف ــاء بــدفــع
امل ـس ـت ـح ـقــات ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة
ّ
م ــن دون أي ع ــواق ــب داخ ـل ـي ــة مــالـيــة
واجتماعية؟
ـ ـ ـ هـ ــل ع ـ ــدم ال ـت ـخ ـ ّـل ــف س ـي ـن ـقــذ ل ـب ـنــان
التخلف عن
مستقبال؟ وفي حال عدم
ّ
ً
ال ــدف ــع ف ــي االس ـت ـح ـقــاق األول ،ف ـمــاذا

سيحدث عند االستحقاقات الالحقة؟
وك ـي ــف س ـن ـع ـ ّـوض مـ ـخ ــزون ال ـع ـمــات
أصال؟
الصعبة املتناقص
ً
ـ ـ ـ ه ــل ال ـت ـخـ ّـلــف ع ــن دفـ ــع ال ــدي ــون أمــر
ك ــارث ـ ّـي ل ــدول ــة كـلـبـنــان ت ـسـ ّـجــل عـجـزًا

ـا ،وت ـ ـ ـ ـ ــرزح ت ـحــت
سـ ـن ــوي ــا م ـ ـت ـ ــواص ـ ـ ً
ع ــبء دي ــن مـتــراكــم أث ـقــل كــاهــل جميع
ال ـق ـط ــاع ــات اإلن ـت ــاج ـي ــة (ب ـم ـع ــزل عــن
األس ـ ـبـ ــاب س ـي ــاس ـي ـ ًـة ك ــان ــت أم هـ ــدرًا
وفسادًا)؟
ـ ـ ـ ـ م ـ ـ ـ ــاذا سـ ـيـ ـح ــدث ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ت ــراج ــع
تصنيف لبنان إلى األسفل أي «»junk
عـنــد التخلف عــن دفــع االستحقاقات
الخارجية؟

لألزمات أسبابها

هناك الكثير من الــدول التي ّ
تعرضت
ألزمـ ـ ــات مــال ـيــة قــاس ـيــة ف ــي ال ـع ـقـ َـديــن
التخلف
األخيرين أوقعتها في مــأزق
ّ
عــن دفــع الــديــن وإط ــاق بــرامــج هيكلة
ب ــإش ــراف ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي أو
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ،أو وفقًا
بــإشــراف ّ
ألجندات داخلية مستقلة ،لكن الالفت
دوال تاريخها حافل باألزمات
أن هناك ً
املالية:
 األرجنتني على سبيل املثال تعرضتألزمات مالية تسع مرات في األعوام:
،2001 ،1982 ،1930 ،1915 ،1890 ،1830
 ،2019 ،2018 ،2004وق ــد ت ـكــون اآلن
على عتبة أزمة جديدة.
 اإلك ـ ــوادور سـبــع م ــرات فــي األعـ ــوام:،1999 ،1982 ،1931 ،1911 ،1868 ،1832
.2008
 تركيا خمس مرات في األعوام،1876 :.2018 ،1978 ،1940 ،1915
 اليونان أربع مرات في األعوام،1824 :.2015 ،2010 ،1893
 ال ـن ـم ـســا ث ـ ــاث مـ ـ ــرات ف ــي األع ـ ـ ــوام:.1932 ،1914 ،1868
هـنــاك دول لــم تـتـخـ ّـلــف يــومــا عــن دفــع
الدين السيادي لكنها واجهت الكثير
من األزمــات املصرفية مثل بريطانيا،
ب ـم ـعــدل م ـ ـ ّـرة ك ــل ع ـشــريــن ع ــام ــا .لكن
ّ
أهم األزمات العاملية هي أزمة الكساد

هناك دول توالت عليها األزمات رغم
(األرجنتين،
مساعدة
صندوق النقد ّ
ّ
فتجرأت على التخلف
اليونان)...
ّ
عن السداد مجددا بال مساعدته

أنجل بوليغان ــ
المكسيك

الكبير في الواليات املتحدة األميركية
مــالـكــة أه ـ ّـم عـمـلــة فــي ال ـعــالــم .فــي عــام
 1929انـ ـه ــارت ال ـب ــورص ــة األم ـيــرك ـيــة
املتحدة على
وتهافت سكان الواليات ّ
شـ ــراء ال ــذه ــب بـسـبــب ف ـقــدان ـهــم الـثـقــة
بالقطاع املصرفي .حينها لجأ البنك
الفيدرالي إلى رفع الفائدة على الدوالر
س ـع ـيــا ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــى ق ـي ـم ـتــه مـقــابــل
فردت السلطة في
الطلب على الذهبّ ،
ع ــام  1933ب ــإص ــدار مــراس ـيــم تـفــرض
تـسـلـيــم ال ــذه ــب ل ـل ــدول ــة بـسـعــر ش ــراء
ح ـ ّـددت ــه آنـ ــذاك بـ ــ ٢٠دوالرًا لــأونـصــة
الـ ــواحـ ــدة ث ــم رف ـع ــت س ـعــر امل ـب ـيــع في
ع ــام  1943إل ــى  ٣٥دوالرًا لــأونـصــة
(لـطــاملــا كــان الــذهــب ع ـ ّ
ـدوًا للحكومات
عبر التاريخ باعتبار أنه معدن ثمني
تشكل أقل خطورة من
وتقلبات سعره ّ
ّ
ّ
العملة الــورق ـيــة) .هــذه األزم ــة لــم تكن
األخيرة ،بل حدثت بعدها أزمة 1979
ثم حدث االنهيار املالي في عام .2008
وتتلخص األسباب االقتصادية التي
ّ
أوقـعــت الكثير مــن ال ــدول فــي أزماتها
املالية واالقتصادية باآلتي:
ـ ـ ـ س ــوء ال ـت ـص ـ ّـرف بــال ـتــدف ـقــات املــالـيــة
التي سبقت هذه األزمــات وتوجيهها
ن ـح ــو قـ ـط ــاع ــات غ ـي ــر إن ـت ــاج ـي ــة عـلــى

امل ــدى البعيد (املـشــاريــع السكنية في
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ب ــن ع ــام ــي 2000
و .2007كــذلــك لبنان بــن عــامــي 2010
و ،2018والتفيا قبل .2008
ـ ـ ـ االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ق ـط ــاع واحـ ــد بشكل
رئ ـي ـســي لـتـحـصـيــل م ــداخ ـي ــل ال ــدول ــة
(صــادرات النحاس في زامبيا ،النفط
ـدال من
فــي ف ـنــزويــا واإلكـ ـ ـ ـ ــوادور )...ب ـ ً
تنويع مصادر الدخل.
ـ الصراعات على السلطة واالنقالبات،
وال سيما فــي بعض ال ــدول األفريقية
مثل ساحل العاج في  2000و.2011
ـ ـ ارت ـفــاع مـعــدالت الـفــوائــد على الدين
العام بشكل أرهق مالية الدول وجعلها
أسيرة خدمة الدين (جامايكا).
ـ ـ تــراكــم عـجــز ال ـح ـســاب ال ـت ـجــاري في
ال ــدول النامية نتيجة تــواضــع نسبة
الصادرات وارتفاع فاتورة االستيراد.
ـ ضعف نسب النمو االقتصادي مقابل
تضخم نسب خدمة الدين.
ـ ـ ضعف التحصيل الضريبي نتيجة
التقاعس أو التهرب.

األرجنتين نموذجًا
هذه األسباب دفعت الكثير من الدول
التخلف عن دفع الديون غير آبهة
إلى
ّ
للعواقب املترتبة على هــذه الخطوة.
فـمــا هــي عــواقــب الـتـخـ ّـلــف عــن الــدفــع؟
وكيف تعاملت الدول مع الدائنني؟
التخلف
 ثمة عــدد مــن ال ــدول أعلنتّ
عن الدفع والبدء بإعادة هيكلة الدين
ول ـجــأت إلــى مـســاعــدة ص ـنــدوق النقد
ال ــدول ــي ال ـ ــذي اس ـت ـج ــاب ف ــي غــالـبـيــة
األحـ ـي ــان .ب ـعــد ذل ــك ت ـحـ ّـســن وضـعـهــا
تحملت إج ــراءات
تــدريـجـيــاّ ،إل أنـهــا ّ
الصندوق التقشفية القاسية (التفيا،
آيسلندا ،إيرلندا .)...وفي املقابل ،هناك
تتعاف من وصفات الصندوق
دول لم
َ
(األرج ـ ـن ـ ـتـ ــن ،ال ـ ـيـ ــونـ ــان ،اإلكـ ـ ـ ـ ــوادور)
وت ــوال ــت عـلـيـهــا األزم ـ ــات املــال ـيــة رغــم
ّ
التخلف عن
فتجرأت على
مساعدته،
ّ
مجددًا،
مساعدته
طلب
دون
من
السداد
ّ
لكنها ّاتجهت في هذه الحالة لروسيا
وال ـصــن لطلب ق ــروض بـعــدمــا فقدت
قــدرتـهــا عـلــى االس ـتــدانــة مــن األس ــواق
املالية العاملية كاإلكوادور التي تعافت
بعد خمس سنوات ( )2014من إعالن
التخلف عن الدفع.
ّ
 بعض اتـفــاقــات إع ــادة هيكلة الدينّأدت إلـ ــى ن ــزاع ــات ق ـضــائ ـيــة ال تــأتــي
ـرة ب ـع ــد ال ـت ـخ ـل ــف عـ ــن ال ــدف ــع،
مـ ـب ــاش ـ ً
ّإن ـم ــا بـعــد عـمـلـيــة إعـ ــادة الـهـيـكـلــة إذا
كــانــت األط ـ ــراف الــدائ ـنــة غـيــر مــوافـقــة
على بعض أو جميع البنود ال سيما
نسبة األم ــوال الـتــي سيحصل عليها
الدائنون ضمن ّاتفاق إعــادة الهيكلة.
لكن هناك استثناء وحيد؛ األرجنتني
ت ـعــرضــت ل ـ ــ140دعـ ــوى قـضــائـيــة (فــي
مـحــاكــم ن ـي ــوي ــورك ،إي ـطــال ـيــا ،أملــانـيــا)
أواخــر سنة  2004وذلــك قبل املباشرة
التخلف
بــإعــادة الهيكلة (هــي أعلنت
ّ
ع ــن ال ــدف ــع اع ـت ـب ــارًا م ــن ك ــان ــون األول
 .)2001ح ـ ـص ـ ـلـ ــت حـ ـيـ ـنـ ـه ــا ب ـع ــض
ال ـش ــرك ــات ع ـلــى أح ـك ــام أه ـم ـهــا واح ــد
قضى بدفع  275مليون دوالر لشركة
( EMLاملتصلة بشركة )Dart Capital
إال أن هــذه األخيرة لم تنجح بربطها
ّ
ّبأصول البلد الخارجية .لعل أبرز من
تطرق إلى هذا املوضوع هما الباحثان
االقتصاديان زيتلماير وشتورزينغر
في كتابهم سنة عام  2006عن التخلف
عن دفع الدين.
في النزاع القضائي بني NML Capital
(املتصلة بـ  Elliott Associatesاملعروفة
بـتــاريـخـهــا الـحــافــل بــاالقـتـصــاص من
الــدول املتخلفة عن الدفع عبر الحجز
عـلــى أص ــول خــارجـيــة ل ـل ــدول) ودول ــة
األرج ـن ـت ــن ،ح ــاول ــت ال ـش ــرك ــة إدخـ ــال
بند إيفاء الــ ٧مليارات دوالر لحاملي

الـسـنــدات الــذيــن رفـضــوا اتـفــاق إعــادة
ال ـه ـي ـك ـلــة ()Holdout Bondholders
وال ــذي تعهدت مــن خــالــه األرجنتني،
ب ـعــد امل ـف ــاوض ــات ،أن تــدفــع بـمــوجـبــه
لـلــدائـنــن نـسـبــة  %30فـقــط م ــن قيمة
الـسـنــدات األصـلـيــة (أي عـنــد اإلص ــدار
  )PARامل ـت ــوج ـب ــة ع ـل ــى األرج ـن ـت ــنضمن اتفاق إعــادة هيكلة الدين (بني
األرجنتني والدائنني).
ح ــاول الــرافـضــون لــاتـفــاق (holdouts
 ،)bondholdersوهـ ــم أق ـل ـي ــة ،بـعــدمــا
ح ـص ـل ــوا ع ـل ــى ح ـك ــم ب ــال ــدف ــع ال ـكــامــل
لقيمة السندات األصلية ،أن يفرضوا
على املحكمة إلــزام األرجنتني بالدفع
مــن املبالغ املــرصــودة للدائنني الذين
وافـقــوا على اتـفــاق إع ــادة الهيكلة من
أقرب دفعة مقبلة ،وأيضًا حاولوا ربط
أصــول األرجنتني الخارجية بالحكم،
ّإل أن مـحـكـمــة ن ـيــويــورك رف ـضــت في
ّ
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي س ـن ــة  ،2005إصـ ــدار
متجنبة عرقلة
سابقة في هذا املجال
ّ
االتفاق الذي يسمح لألرجنتني بإعادة
ّ
تــرت ـيــب وض ـع ـهــا امل ــال ــي .ث ــم أص ــدرت
مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـن ــاف ف ــي أي ـ ــار 2005
تــأي ـي ـدًا مل ــا قــامــت ب ــه املـحـكـمــة األول ــى
ح ـف ــاظ ــا ع ـل ــى ّات ـ ـفـ ــاق إع ـ ـ ــادة الـهـيـكـلــة
أوال
ولتعافي االقتصاد األرجنتيني ً
(US court of Appeal for Second
ينته
ّ ،)2005 ,Circuitإل أن الخالف لم ِ
بسبب رف ــض األرج ـن ـتــن دف ــع املبالغ
عمال
لــراف ـضــي ات ـفــاق الـهـيـكـلــة ()%7
ً
بمبدأ املساواة بالدفع (،)pari-passsu
ل ـك ـن ـهــا رضـ ـخ ــت ب ـع ــد نـ ـ ــزاع ق ـضــائــي
طــويــل امـتـ ّـد حتى عــام  2014وبعدما
ألــزمـتـهــا املحكمة بــالــدفــع لـل ـ holdout
 .creditorsهكذا تكون األرجنتني دفعت
 %30م ــن ق ـي ـمــة الـ ـسـ ـن ــدات لــأك ـثــريــة
( )%92التي وافقت على إعادة الهيكلة
و %100مــن قيمة ال ـس ـنــدات اململوكة
م ــن األق ـل ـيــة الـبــاقـيــة الــراف ـضــة إلع ــادة
الهيكلة .قد تكون الباحثة االقتصادية
تحدث عن هذا
آنــا غالبرت أفضل من ّ
الصراع سنة .2012
 في ما ّالتقشف الذي ينجم عن
خص
ّ
بــرامــج صـنــدوق النقد الــدولــي ،يقول
جـيــانـكــارلــو كــورسـيـتــي ( )2012إنها
كــانــت سببًا مــن أسـبــاب الـقـضــاء على
ّ
إمـكــانـيــة أي نـمـ ّـو ســريــع ،ل ــذا ي ــرى أن
التقشف قــد يكون ساعد على إفشال
سياسة صندوق النقد في األرجنتني
واليونان.

أولويات مالية واقتصادية
ه ــذه األحـ ــداث يـجــب أن تــدفـعـنــا نحو

ّ
ال ـت ـمــهــل ف ــي ّاتـ ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرار .ال يجب
االن ـ ـص ـ ـي ـ ــاع لـ ـلـ ـتـ ـه ــوي ــل مـ ـ ــن ن ـت ــائ ــج
التخلف عن الــدفــع ،فلو أردنــا تسديد
االستحقاق األقــرب ،فماذا سنفعل مع
االستحقاقات التالية؟
ك ــل ال ـ ـقـ ــرارات أص ـب ـحــت صـعـبــة ولـهــا
ارتــدادات ـهــا .إذا أردن ــا بناء بلد ناجح
ف ـي ـجــب أن ت ـك ــون الـ ـ ـق ـ ــرارات مــرتـبـطــة
ّ
التخلف
بتطوير االقتصاد بــأي ثمن.
ّ
عــن الــدفــع ،إذا لــم يكن مرتبطًا بخطة
مالية واقتصادية واضحة ،ال ّ
يعرض
ل ـب ـن ــان لـ ـع ــواق ــب م ـح ـل ـيــة وخ ــارج ـي ــة
فـحـســب ،ب ــل ه ـنــاك مـخــاطــر معيشية
واج ـت ـمــاع ـيــة أي ـض ــا تـثـيــر إشـكــالـيــات
مختلفة عن الوضع الراهن:
 إذا ك ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك اتـ ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى دف ــعاس ـت ـح ـق ــاق آذار ،فـ ـلـ ـم ــاذا لـ ــم ت ـب ــادر
وزارة املــال ومصرف لبنان إلــى شراء
ـدنـ ــى سـ ـع ــره ــا فــي
ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات حـ ــن تـ ـ ّ
األسابيع املاضية .على سبيل املثال،
في عام ّ 2008
تسرب شريط من اجتماع
مـغـلــق ف ــي اإلك ـ ـ ــوادور ب ــن وزيـ ــر امل ــال
ووف ــد مــن البنك الــدولــي قبل شهرين
من االستحقاق يشير فيه الوزير إلى
عــدم ق ــدرة ب ــاده على الــدفــع .تسريب
ك ــام ــه ّأدى إل ــى ان ـخ ـف ــاض كـبـيــر في
أسـعــار الـسـنــدات استغلته اإلك ــوادور
عبر وسـطــاء ماليني لـشــراء السندات
( )Bonds Repurchase/buybackبنحو
 %35مـ ــن ق ـي ـم ـت ـهــا األص ـ ـلـ ـ ّـيـ ــة .ي ـب ـ ّـرر
البروفسور فــي القانون آدم فيبلمان
ف ــي كـتــابــه «أزم ـ ــات ال ــدي ــن ال ـس ـيــادي»
الـ ـص ــادر ع ــام  ،2017ع ـم ـل ـيــات إع ــادة
ش ــراء مــن وجـهــة الـنـظــر اإلك ــوادوري ــة،
ّ
طبيعي على األرباح الباهظة
رد
بأنها ّ
حققها حاملو السندات ،مشيرًا
التي ّ
إلــى أن عملية إعــادة الشراء بمشاركة
 %91م ــن ح ــام ـل ــي هـ ــذا اإلصـ ـ ـ ــدار مــن
يعد نوعًا من إعــادة هيكلة
السنداتّ ،
ملبلغ  3.2مليار دوالر من الــديــون .ما
يعنيه ذلــك ،أن إعــادة الـشــراء يجب أن
احتماال واردًا كأفضل الحلول
تكون
ً
السيئة املتاحة إذا أرادت الدولة تبديد
ما تبقى من أموال املودعني لكن عليها
أن تتدارك لعبة التواقيت والتصاريح
وتتصرف ككيان متماسك.
 إعالن رسمي من الحكومة اللبنانيةب ـعــدم ال ـق ــدرة عـلــى إي ـفــاء املستحقات
الـقــريـبــة األج ــل ودعـ ــوة الــدائ ـنــن إلــى
طـ ــاولـ ــة مـ ـف ــاوض ــات ل ــوض ــع م ـس ــودة
اتفاق على إعادة الجدولة أو الهيكلته
يـ ـمـ ـك ــن أن ي ـ ـجـ ـ ّـنـ ــب ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ك ـ ـ ـ ــوارث
اج ـت ـمــاع ـيــة وغ ــذائـ ـي ــة ،ف ـي ـمــا يـضـمــن
للدائنني أمــوالـهــم أو ج ــزءًا منها ولو

بعد حني .املفارقة أن التهويل بالقضاء
الدولي ينافي حقائق وردت في معظم
الصراعات السابقة .فالقضاء الدولي
ّ
أوال قبل
يفسح
مجاال للحلول الحبية ً
ً
إصدار األحكام ،وهذه األخيرة ال تصل
إلــى حـ ّـد أبعد من إلــزام الــدولــة بالدفع
مــن دون امل ـ ّـس بـمـقــدراتـهــا وأصــولـهــا
املوجودة في الخارج (إلزام األرجنتني
الـ ـت ــي رفـ ـض ــت الـ ــدفـ ــع ل ــأق ـل ـي ــة ال ـتــي
رف ـض ــت ات ـف ــاق إع ـ ــادة الـهـيـكـلــة ،لكنه
لم يسمح بعرقلة اتفاق إعــادة هيكلة
الدين من ِقبل تلك األقلية).
 إطـ ــاق عـمـلـيــة جــراح ـيــة اقـتـصــاديــةلـتـحـقـيــق ن ـم ـ ّـو اق ـت ـص ــادي ع ـبــر بـنــاء
ّ
متنوع قــائــم على عــدد كبير
اقتصاد
مـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ــات اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة (زراعـ ـ ـ ــة،
ص ـنــاعــة ،ت ـج ــارة ،خ ــدم ــات ،تــرانــزيــت،
ـدال م ــن االع ـت ـم ــاد
تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا )...بـ ـ ـ ً
على قطاع واحــد (القطاع املصرفي).

يجب االنصياع للتهويل من نتائج
ال ّ
التخلف عن الدفع ،فلو أردنا تسديد
االستحقاق األقرب فماذا سنفعل
مع االستحقاقات التالية؟
ف ـق ــد ب ـ ــات ت ـع ــدي ــل امل ـ ـيـ ــزان ال ـت ـج ــاري
ح ــاج ــة م ـص ـيـ ّ
ـريــة م ـلـ ّـحــة وال ـت ـغــاضــي
عنها ُيعتبر جريمة .يجب البدء فورًا
ب ــإط ــاق خ ـطــة ط ـ ــوارئ عــاج ـلــة لقطع
االس ـت ـي ــراد أق ـ ّـل ــه إل ــى ال ـن ـصــف ،ورف ــع
نسبة ال ـص ــادرات عبر دعــم املنتجات
ّ
الــوطـنـيــة وحـمــايـتـهــا هــو املــدخــل ألي
حل .وفي هذا السياق يستطيع لبنان
يتملص دبلوماسيًا مــن اتفاقاته
أن
ّ
التجارية الدولية مع منظمة التجارة
الـ ـع ــاملـ ـي ــة بـ ـط ــريـ ـق ــة ش ــرعـ ـي ــة ل ـب ـضــع
سنوات على األقل عبر طلب ما ُيسمى
بـ  Safeguard Agreementوذلك لحماية
املنتجات الوطنية ولتخفيف فاتورة
االسـتـيــراد مــن دون امل ـ ّـس باالتفاقات
التجارية املوقعة سابقًا.
 ال ـت ـحــول م ــن الـهـنــدســة املــال ـيــة الـتــيجلبت الويالت (هي عبارة عن مقامرة
وربـ ـ ــى ب ــأم ــوال الـشـعــب
غ ـيــر حـكـيـمــة ِ
ال ت ـم ـ ّـت ب ـص ـلــة إلـ ــى امل ـع ـن ــى الـعـلـمــي
ملصطلح الهندسة املالية) ،إلى هندسة
الـقـطــاعــات ()Industrial Engineering
والـ ـت ــي ُت ـع ـت ـبــر ع ـل ـمــا حــدي ـثــا يـســاعــد
على تطوير كل قطاع على حــدة وفقًا
ملبدأ رفــع األرب ــاح وتخفيف الخسائر

(Maximize Profits and Minimize
 .)Lossesفي هذا املجال ،يجب معالجة
أزم ــة الـكـهــربــاء لتخفيف األع ـب ــاء عن
ال ـخــزي ـنــة بـقـيـمــة أقـ ّـل ـهــا م ـل ـيــار دوالر
سـنــويــا واألع ـب ــاء البيئية؛ فـهــل هكذا
مـ ـش ــروع ي ـك ـلــف أك ـث ــر م ــن  1.2مـلـيــار
دوالر؟ (قيمة أول استحقاق) .وهناك
حــاجــة لــربــط الـعــاصـمــة بشبكة مترو
س ــري ــع ت ـعــالــج أزم ـ ــة ال ـس ـيــر وتـخـفــف
االعتماد على السيارات وتاليًا فاتورة
اسـتـيــرادهــا الـبــاهـظــة ،بــاإلضــافــة إلــى
تأثيرها اإليـجــابــي على البيئة .كلفة
إن ـش ــاء مـحـطــات لـلـمـتــرو ال ـســريــع في
ال ـصــن تـبـلــغ ن ـحــو  20م ـل ـيــون دوالر
للكيلومتر الواحد.
 أصـبــح إنـشــاء لجنة قضائية ماليةواق ـت ـص ــادي ــة ضـ ـ ــرورة م ـلـ ّـحــة لضبط
س ـقــف االس ـت ــدان ــة (ه ـن ــاك اقـ ـت ــراح من
ال ـ ـبـ ــروف ـ ـسـ ــور ف ـ ــي ج ــامـ ـع ــة هـ ــارفـ ــرد
جـيـفــري فــرنـكــل فــي س ـيــاق كــامــه عن
أزمــة اليونان  ،2016عــن ضــرورة عدم
تخطي العجز الـ %٣من الناتج املحلي
ّ
إال ف ــي ح ـ ــاالت ال ـ ـكـ ــوارث الـطـبـيـعـيــة)
واملراقبة والتدقيق في جميع فصول
االسـ ـت ــدان ــة ِ(نـ ـ َـسـ ــب الـ ـف ــائ ــدة ،ت ــاري ــخ
الدائنني وجنسياتهم )...على أن ُتعطى
صالحيات رقابية استثنائية كإبطال
الــديــون التي تتخطى سقوفًا محددة
بتخطي معدل
فال بأس بعدم السماح
ّ
الـ ــديـ ــن إل ـ ــى الـ ـن ــات ــج  %20وت ـج ـن ـيــب
لبنان مسار املديونية غير املستدامة،
وتحصني األمن الغذائي واالجتماعي
للمواطن على املدى املتوسط والبعيد.
 إن امل ــوق ــع ال ـج ـغــراف ــي ال ـ ــذي يملكهلبنان يسمح له أن يتحول إلــى مركز
مالي وصناعي وتـجــاري ،كما حصل
مــع سـنـغــافــورة وبـنـمــا الـلـتــن حققتا
ن ـم ـوًا اق ـت ـصــاديــا يـ ــوازي ن ـمـ ّـو الـصــن
وارت ـفــع فيهما الــدخــل ال ـفــردي بشكل
كـبـيــر ف ــي ال ـع ـقــد األخـ ـي ــر .ل ـعــل غـيــاب
الـتـخـطـيــط وال ــرؤي ــة وال ـق ـي ــادة يمنع
ل ـب ـنــان م ــن س ـل ــوك ه ــذا ال ـط ــري ــق ،لكن
األزم ــة الـحــالـيــة يـجــب أن تـكــون دافـعــا
لسن قوانني تجذب الشركات العاملية.
ّ
ي ـم ـكــن ت ـق ــدي ــم ت ـس ـه ـيــات لــوجـسـتـيــة
وح ــواف ــز ضــريـبـيــة (كـضــريـبــة بنسبة
صفر باملئة ملدة  10سنوات) لشركات
ت ـص ـ ّـن ــع امل ـن ـت ـج ــات الـ ـت ــي ال نـنـتـجـهــا
محليًا وتـقــوم بتشغيل الـيــد العاملة
املحلية بنسبة  %90وصادرات بنسبة
 %70من إنتاجها.
 أصعب املهمات تكمن فــي استعادةث ـقــة امل ــودع ــن ألن املـ ـص ــارف أس ــاءت
األمــانــة بتوظيف أمــوالـهــم العشوائي
وغ ـيــر امل ـ ــدروس .لــذلــك أص ـبــح تعديل
أو تغيير شــروط إنـشــاء مـصــارف في
لبنان ضرورة مستعجلة .أحد الحلول
ق ــد ي ـكــون رف ــع ال ـحــد األدنـ ــى لرسملة
املصارف من أموال غير وهمية (أموال
املــودعــن) بشكل يــؤدي إلــى االنــدمــاج
ال ـت ـل ـقــائــي ب ـح ـكــم ال ـ ـضـ ــرورة لـتــرمـيــم
ال ـق ـط ــاع امل ـص ــرف ــي واسـ ـ ـت ـ ــرداد الـثـقــة
املفقودة بـصــورة عاجلة .رفــع رسملة
امل ـ ـصـ ــارف ق ــد يـ ـك ــون ض ـ ـ ــرورة مـلـ ّـحــة
راهـ ـن ــا وخ ـص ــوص ــا أن ل ـب ـن ــان مـقـبــل
ّ
تقشف منتج محليًا أو بواسطة
على ّ
صندوق النقد الدولي!
قــد يـكــون ق ــرار الــدفــع أو االمـتـنــاع عن
ال ــدفــع هــو ال ـق ــرار األص ـعــب مــالـيــا في
تاريخ لبنانّ ،إل أنه ال يجوز أن يكون
فرصة للتجاذب السياسي ،بل فرصة
للتكاتف إلخ ــراج لبنان مــن مستنقع
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ــريـ ـع ــي إل ـ ــى االق ـت ـص ــاد
ـؤمــن تـنـمـيــة مـسـتــدامــة
املـنـتــج ال ــذي ي ـ ّ
وتصحيحًا مل ـســار الـتـخـبــط الـســابــق،
علمًا بأنه الطريق األطول لكنه األسلم
لألجيال القادمة.
* باحث اقتصادي في جامعة باريس
 - ١السوربون

