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 فرح نصور

تستننايي  ليتس  وليد  انتفاضة أو ضريبة عل  الواتتسا،  في أّن األحداث التي عاشها اللبنانيون خالل هذا العام االوال شك . هو عام الكوارث عالميًا والكوارث المضاعفة محلياً 
إل   تسياتسا  أرجع  لبنان عشرا  العقود. هي وليد  تسياتسا  فاشلة وفاتسد  ومهِملة موِرتس  عل  مدى تسنين طويلة دون محاتسبة أو رقابة  أوصل  البالد لما هو عليه اليوم بل

لبطالة ال  أرقام قياتسية  فتغّير  األنماط االتستهالكية لغالبية يه  وأرد  الطبقا  االجتماعية أرضًا ورفع  نتسبة الفقر وافي أحالم بعض قاطن" تسويتسرا الشرق"الوراء بعدما كان 
  .قطاعا  أتساتسية وحيوية في المجتمعاللبنانيين ليتغّير معها النموذج االقتصاديا اللبناني  وتشّرع أبوا، الهجر  أمام األدمغة و 

تشرين األول  01  قبل اندالع انتفاضة 9102دوالر أواخر #ذا العام الجهّنمي  دون إلقاء الضوء عل  البوادر التي أنذر  بأزمة الصاد االقتصادي لهح#ال يمكن عرض ال  
  .من العام نفتسه

  الذي 9102الصادر نهاية أيلول  031هّمها التعميم مصارف نتيجة تسح، عدد كبير من المودعين رتساميلهم  ومع العمل بتعاميم مصرف لبنان  وأ#الدوالرا  في البعد شّح  
  .ء التسلع غير المدعومة من المركزيلبنان  بدأ  تظهر تسوق موازية أو التسوق التسوداء  لتأمين الدوالر لشرا يحّدد التسلع التي تسُيدعم اتستيرادها بدوالرا  مصرف

 .9102تشرين األول  01لير  في  0921  إل  9102لير  في أيلول # 0011إل   9102مطلع  0011بدأ بذلك يرتفع تسعر الدوالر تدريجيًا  من 
 .  وبدأ  بعدها المحطا  التالية"القشة التي قصم  ظهر البعير"تشرين األول  تسّرع االنهيار وكان  01التحّركا  الشعبية في اندالع 

  
 أزمة المصارف

توقيفه  ووضع  مؤخرًا تسقفًا لدوالر وصواًل إل  تسّيما التسحوبا  بالدوالر  إذ خّفض  تسقف التسح، نقدًا با وضع  المصارف إجراءا  مشّدد  عل  العمليا  النقدية  وال -
آالف  1و 1آالف لير   لكّنه بقي يتأرجح ما بين نحو  01إجراءا  رفع  الطل، عل  الدوالر  وارتفع تسعره في التسوق التسوداء بشكٍل جنوني  حت  المس الـ . للتسح، باللير 

 .لير 
أتساتسّيتين  أوالهما أزمة عامال  المنازل األجان،؛ بحيث لم يعد يتستطيع مشغلوهّن تتسديد رواتبهّن  قّيد  المصارف حركة التحويل إل  الخارج  ما أّدى إل  بروز أزمتين - 

هي الطال، اللبنانّيون في الخارج  إذ لم يعد ذووهم قادرين عل  تحويل كما برز  أزمة أخرى  و . بالدوالر وال تحويلها إل  الخارج  ما أّدى إل  ترحيل معظمهّن إل  بالدهنّ 
 .كما ُأوقف  القروض وبطاقا  االيتمان بالدوالر والبطاقا  اإللكترونية. هم بتسب، تقييد التحويل  وال تزال المشكلة قايمة حت  اآلنأقتساط

  
ي كان  جامد  لتسنتين قبل األزمة  وشراء العقارا  الت ونشط  بكنافة حركة بيع. عقارا  والتسيارا  والممتلكا #للجأ الكنيرون إل  إخراج ودايعهم من المصارف عبر شراء ا -

ّلقة ععبر الدفع بالدوالر الموجود في المصارف  أو ما ُيتسّم  الشيكا  المصرفية  وارتفع  بذلك التتسجيال  العقارية في الدواير المالية المت% 01إل   01وارتفع تسعرها من 
 .9191ولغاية شهر أيلول  9191 عن العام الماضي  منذ بدايا % 21-10بالمردود العقاري في لبنان  بنحو 

  
ر    ما يعني أّن الدولة بات  عل  أعتا، إعالنها دولة متعنّ "تسي"إل  " تسي تسي"للتصنيف االيتماني تصنيف ديون لبنان التسيادية بالعملة األجنبية من " فيتش"خّفض  وكالة  -

 ."دي"إذا وصل التصنيف إل  
  

تريليون لير  في  920إل  نحو  9102تريليون لير  في نهاية شهر أيلول  320.3تشرين  من نحو  01تدريجًا بعد اندالع نور   بدأ حجم موجودا  القطاع المصرفي يتراجع -
من نحو  كما تراجع حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص المقيم. ما أفقدهم النقة فيها  نتيجة الممارتسا  التي قام  بها المصارف تجاه المودعين  9191نهاية شهر آ، 

  .تريليوناً  39.0تريليون لير  إل  نحو  02.2
  

عاد  هيكلتها9191حت  آخر شباط % 91ألزم مصرف لبنان المصارف بزياد  رتساميلها بنتسبة  - أخرى  ومنها قد أقفل وقد تشهد المصارف المتعّنر  اندماجًا مع مصارف .   وا 
  .العام بعضًا من فروعه بتسب، الختساير الجّمة التي تكّبدها هذا

  
حّيز التنفيذ عل  تسوريا  الذي أّنر عل  لبنان الذي لطالما شّكل رية تسوريا خالل الحر،  وممرًا للبضايع ومخزنًا " قيصر"دخول قانون العقوبا  األميركي المعروف باتسم  -

ية وشركا  النقل  وأصبح  قدر  لبنان عل  تصدير المنتجا  الزراعية عبر وانعكتس  العقوبا  عل  عمل شركا  البناء اللبنانية في التسوق التسور . أعمالهالرؤوس أموال رجال 
 .تسوريا إل  الدول العربية  محدود 

  



  من أجل مواصلة دعم المواّد األتساتسية العام المقبل مع %01أو % 09إل  نحو % 00يدرس مصرف لبنان خفض متستوى احتياطي النقد بالعملة األجنبية اإللزامي من  -
مليون دوالر لدعم واردا  الوقود والقمح واألدوية حت  نهاية العام  111مليارًا  ولم يبَق تسوى  01.2حتياطي لديه  فيما يبل  احتياطي النقد بالعملة األجنبية حاليًا نحو تضاؤل اال

 .الجاري
  

  وتسعر (لير  3211)  تسعر الصرف الذي حّدده مصرف لبنان للصرافين (لير  0000)تسعر الصرف الرتسمي في المصارف : للعملةنة عار صرف متبايوجود نالنة أتس -
 .آالف لير  راميًا معيشة اللبنانيين ورواتبهم في الهاوية 01الصرف الجنوني وغير الناب  في التسوق التسوداء والذي المس الـ

  
 

  الحكومية تخّبط التسياتسا 
من آذار  أّن احتياطي العملة الصعبة في لبنان بل  متستوى خطيرًا  دفعه لتعليق تسداد تسندا  الدين الدولية  1ن رييس حكومة تصريف األعمال حتسان ديا، في الـ إعال -
 .البالغة مليارًا وميتي مليون دوالر  في أول تخّلف للبنان عن تسداد ديون في تاريخه( يوروبوندز)
  

ة المدعومة بالتعاون المعيشية  ولتقليل الع،ء عل  المواطن وتسط االرتفاع الكبير ألتسعار المنتجا  في التسوق المحلية  أطلق  وزار  االقتصاد التسّلة الغذايي مع تفاقم األزمة -
بار التّجار والمحتكرين والمهّربين  ولم تتستفد منها يتستفد منها تسوى كمع مصرف لبنان  بهدف خفض أتسعار التسلع الغذايية األتساتسية والحفاظ عل  األمن الغذايي  إاّل أّنه لم 

 .الطبقا  األكنر حاجة  ولم يحّقق الدعم الهدف المرجّو منه
  
 
  

د  لتقديم - هر جليًا خالل للصندوق  فيما ظ هاتوّقف المفاوضا  بين الحكومة وصندوق النقد الدولي  بعد انعقاد جلتسا  عديد  أظهر  تباين األطراف اللبنانيين عل  خطة موحَّ
 900وقّدر  الحكومة هذه الختساير بـ . هذه الجلتسا  التباين بين تقديرا  الحكومة إلجمالي ختساير الدولة والمصارف المالية  وتقديرا  المصرف المركزي وجمعية المصارف

  .ألف مليار لير 
  

  لعدم توفر ما يكفي من البيانا  من المركزي  وهذه المهمة من الشروط األتساتسية ي في حتسابا  مصرف لبنانمن مهمة التدقيق الجناي" ألفاريز ومارتسال"انتسحا، شركة  -
   .لموافقة صندوق النقد عل  دعم لبنان باألموال المطلوبة للخروج من انهياره

  
  .قدر المتستطاع من عمرهرفعه تدريجيًا لإلطالة لحكومة ترشيد الدعم أو مع اقترا، نفاد االحتياطي وبلوغه متستويا  تنذر بكارنة  قّرر  ا -
  

من قيمتها  مع تراجع القدر  الشرايية لدى اللبنانيين  ما أّدى إل  جنون غير متسبوق في % 11انهيار اللير  مقابل االرتفاع القياتسي لتسعر صرف الدوالر  ففقد  اللير  أكنر من  -
 .صادي اجتماعية وتهديٍد بانفجاٍر اقتأتسعار التسلع غير المدعوم

  
خالل تسنة واحد   وهذه النتسبة مرشَّحة إل  مزيد من االرتفاع إذا % 01  أي ارتفع  %30إل  % 90من  9102ارتفع  نتسبة البطالة منذ بداية األزمة االقتصادية في أيلول  -

 .ما بقي  األزمة الراهنة
  

لمانحة بلبنان للتسير في دعمه للخروج من هذه األزمة  مع تصريح حاكم مصرف لبنان ،  ما أفقد نقة الدول اتستقالة الرييس حتسان دياتأخير تشكيل الحكومة ألشهٍر بعد ا -
 .بعدم قدر  المركزي عل  االتستمرار في دعم التسلع األتساتسية  وتسط االقترا، من نفاد االحتياطي في مصرف لبنان أواخر العام الجاري

  
د  وبالتزامن مع تراجع القدر  الشرايية لدى اللبنانيين  شهد القطاع التجاري إقفااًل لمجمعا  تجارية ومؤتستسا  محلية التجارية عل  االتستيرا والر وعدم قدر  المحالّ بتسب، أزمة الد -

أقفل ما ال وخالل هذه الفتر   %. 11التجاري وتسطيًا بنتسبة حت  اليوم  تراجع النشاط  9100وهجر  لعالما  تجارية عالمية  إذ وجد  جمعية تجار بيرو  أّنه منذ نهاية عام 
 .يقّل عن نلث المحاّل والمؤتستسا  التجارية  والهبوط الكبير حصل في األشهر األخير   وهو هبوط يوازي التسنوا  النماني األخير 

  
 
  



وانخفض تسعر القيم اللبنانية كالعقارا  وغيرها  . 9102عام  ملياراً  09  كما تراجع حجم الناتج الوطني بعدما كان %11االقتصادية كافة تراجع حجم األعمال في القطاعا   -
 .كحدٍّ أدن  وأصبح  تُباع عل  تسعر التسوق التسوداء  والقيم هذه تشّكل نصف االقتصاد %01-01بنحو 

  
  كورونا#انتشار 

غالق المطار الوحيد في لبنانة الحاّد  مع انتشار كورونا في لبنان  إذ أصدر  الحكومة قرار التعبية اترافق  األزمة االقتصادي  لذي فرض إقفال قطاعا  اإلنتاج المختلفة  وا 
مطاعم #اإلجراءا  الوقايية كفتح المؤتستسا  والإقفال تكّرر عل  بلدا  وقرى لفترا  متفاوتة  وال تسيما قرار منع التجّول الذي أّنر عل  دخل المياومين  ومع . لنحو نالنة أشهر
 .ّدى إل  تراجع إضافي في الحركة االقتصادية  ما أ%01بقدر  اتستيعابية 

  
اء األزمة ألف موّظف من وظايفهم من جرّ  011-11ألف مؤتستسة بين متوتسطة وكبير   وتُسرِّح نحو  91كما أقفل  نحو . وقوف القطاع الفندقي والتسياحي عل  شفير اإلغالق -

 .االقتصادية الراهنة
  

وقد أقفل  مؤتستسة بشكٍل نهايي حت  . 9191مؤتستسة مع حلول نهاية عام  2011من أصل  مؤتستسة تستتستمر 9011ي والمالهي  فإّن وفي إطار واقع قطاع المطاعم والمقاه -
منهم في قطاع % 01ألف موظف بدوام كامل  و 090التسياحي يشّغل إجمااًل األول من شباط الماضي  وألف عامل تسيكونون من دون عمل خالل موتسم الصيف لكون القطاع 

 .نصف رات، أو أقلألف موظف  نصفهم تسيفقد عمله والباقون تسيحصلون عل   99طاعم المتضّرر أي الم
  

توّقع إقفال أكنر من نصف المؤتستسا  العاملة في هذا القطاع مع مليون دوالر شهريًا  ويُ  011تقدَّر ختساير قطاع المطاعم والمقاهي والمالهي من جراء انتشار كورونا بحدود  -
 .  ما يهّدد آالف العايال  التي تعيش من هذا القطاع9191نهاية عام 

  
مليون  91  بحدود الـ   فمبيعا  التذاكر كان%21تسياحة نحو االنهيار بتسب، األوضاع االقتصادية  وتداعيا  فيروس كورونا  وأصي، بالشلل بنتسبة #اتجه قطاع التسفر وال -

 001، في لبنان  وتم إغالق ما بين بيع بعد فتح المطار عل  بيع بعض بطاقا  التسفر بهدف ترحيل العمال األجان  إذ اقتصر  حركة ال9102و 9101دوالر شهريًا عامي 
  .مؤتستسة عاملة في هذا المجال 011مكت، تسفر بتسب، األزمة من أصل نحو  911إل  

  
االقتصادية كان  تشّكل قطعًا قايمًا بما يتضّمنه من آالف األشخاص ومختلف النشاطا  تشار كورونا عل  إقامة المناتسبا  واالحتفاال   وال تسّيما األعراس التي كما أّنر ان -

 .المرتبطة بالزفاف
  

  وقض  انتشار كورونا عل  ما بقي  إذ بلغ  مداخيل %90تشرين األول وعل  األكنر  01بعد انتفاضة % 01نتس، اإلشغال إل  في القطاع التسياحي والفنادق  انخفض   -
 00111حو هذه المؤتستسا  بن وبدأ  بعض الفنادق العريقة باإلقفال للحّد من الختساير  باإلضافة إل  مؤتستسا  تسياحية أخرى  بحيث ُيقدَّر عدد المصروفين من. راً الفنادق صف

 .موّظف
  

 .  بعد أشهٍر من االنهيار االقتصادي%00ارتفاع معدل اللبنانيين تح  خط الفقر إل   -
  وارتفع  نتسبة الذين يعانون الفقر المدقع نالنة أضعاف؛ من 9102عام % 91  بعدما كان  9191في المية عام  00ل  من اللبنانيين لتصل إتضاعف  نتسبة الفقراء  -

   ."اإلتسكوا"في المية في الفتر  ذاتها  بحتس، تقريٍر لـ 93نمانية إل  
  
  انفجار مرفأ بيرو #

من آ، عل  التسكان وعل  الموجودا  الماّدية والبنية التحتية  0األوروبي  ألضرار انفجار الـ  ي  بالتعاون مع األمم المتحد  واالتحادوفق تقييٍم قام  به مجموعة البنك الدول -
 0.9مليارا  و 3.1ر بما بين وقّدر  األضرار المباشر  لالنفجا. مليارا  دوالر 1.0مليارا  دوالر و 9.9إّن الختساير الناجمة عن انفجار مرفأ بيرو  هي ما بين والخدما   ف

 .مليارا  دوالر 3.0مليار و 9.2القتصادية بما بين ختساير القطاعا  اكما قّدر  ". وقوع أشّد األضرار في قطاعي اإلتسكان واإلرث النقافي"مليارا  دوالر  مع اإلشار  إل  
تسكان قبل من ال% 00قتصادي  بل تستؤدي أيضًا إل  تفاقم معدال  الفقر  التي كان  بنتسبة ولف  التقييم إل  أّن هذه الكارنة لن تؤدي فقط إل  تفاقم انكماش النشاط اال

مليون دوالر من الدعم  910مليون دوالر إل   990مليون دوالر  وهناك حاجة إل  نحو  30مليون دوالر و 31ح بين أّما حاجا  اإلتسكان الفورية فتُقدَّر بما يتراو . االنفجار
 .شركة متناهية الصغر توظف آالف األشخاص 0111شركة صغير   و 0911تعاد  المالي الفوري  التس

الختساير التي لحق  بالنشاط االقتصادي من جّراء تدمير رأس المال الماّدي  وتعطل الحركة التجارية  والختساير في : وتمّنل  اآلنار االقتصادية الرييتسية النالنة لالنفجار في 
 .إيرادا  الموازنة العاّمة



  
 

ألف أتسر   بحتس، مكت، تنتسيق الشؤون اإلنتسانية التابع  09عل  ذلك من آنار مباشر  عل  حيا   فقد أكنر من تسبعين ألف شخص وظايفهم من جّراء االنفجار  مع ما يترت، -
 .لألمم المتحد 

 من مجمل المطاعم والمقاهي والمالهي الواقعة في بيرو  الكبرى% 01يقار،  تقدَّر ختساير القطاع التسياحي من جّراء انفجار المرفأ بأكنر من مليار دوالر  وقد تضّرر ما -
 .مليون دوالر 300والمتن وبعبدا  وُقّدر  القيمة التقريبية ألضرارها بنحو 

 
 
 
 
 
 

 
 


