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 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.
أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 

 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 
أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون 
موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق 

 هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية . 
وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة 

ير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير واردة في التقر 
 هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                              
 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                   

التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال 
 اسمه من القائمة البريدية.
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 تكشف المستور:  2018بيانات مصرف لبنان المالية لعام  - 1

 نوعه... من يحاسبه؟ظّن أنه فريد من 
 2020آب  24اإلثنين    جينا الشماس، األخبار ، بيروت

لو صدر تقرير مدققي الحسابات بشأن بيانات مصرف لبنان المالية لعام 
في وقته وبرأي واضح يفّسر التفاصيل والشوائب الموجودة فيه ويفّند  2018

الدولية، لكان ممكناا المخالفات لقانون النقد والتسليف، وتجاهل للمعايير 
اكتشاف األزمة باكراا ، بما يتيح معالجتها لو توافرت اإلرادة، أو التخفيف من 
حّدة وطأتها. فمن الواضح، أن مالمح األزمة كانت ظاهرة منذ سنوات، لكن 
مصرف لبنان لم يكن شفافاا تجاه ذلك، ولم يكن على قدر من المهنية 

ن النقد والتسليف، بل ظّن أنه فريد من نوعه والمسؤولية التي أواله إياها قانو 
فدّمر استقرار النقد اللبناني وشغل نفسه بهندسات مالية واإلفراط في توظيف 
المال العام، وخّص شركات ومصارف بمساعدات تمّيزهم عن غيرهم... هذا 

، فمن يحاسب المسؤولين في 2018كّله واضح في البيانات المالية لعام 
هم حاكم المصرف على التوجه لمّدة عقود بعكس ما هو مصرف لبنان وأول

مطلوب قانوناا لتأمين مصلحة الشعب اللبناني؟ وما هي األسباب الحقيقية 
 التي دفعت بحاكم مصرف لبنان للقيام بهذه المخالفة الكارثية؟
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 مهمة التدقيق الخارجي وأداء الشركات األربع األكبر في العالم
يظهر فيها اسم إحدى أكبر أربع شركات تدقيق  ليست المرة األولى التي

عالمياا في ملف تدور حوله كارثة مالية كان يمكن تفاديها. فاإلعالم الغربي 
يتسابق لنشر تفاصيل هذه الملفات والكشف عن اإلهمال الجسيم لمدققي 

بتداعياته « إنرون »الحسابات في أعمال التدقيق التي يقومون بها. تعّثر شركة 
واق المالية، ُيعّد مثاالا على أهمية مهنة التدقيق وأنظمة الرقابة على األس

الداخلية الضرورية لردع المخالفات وحماية حقوق المساهمين والمودعين 
والمتعاملين مع هذه الشركات والمصارف والمؤسسات المالية أو العامة. 

انت التي ك« آرثر أندرسون »وحدها أزالت من الوجود شركة « إنرون »فضيحة 
أكبر شركة تدقيق في العالم. رغم ذلك لم تّتعظ شركات التدقيق، وال سيما 
الكبرى. الطمع برهن أنه أقوى من ثقافة وانضباط النزاهة لدى عدد كبير من 

المتداوالن « وايركارد»و« شيتي»خبراء المحاسبة وشركات التدقيق. وما ملفا 
نيويورك »، «لغارديانا»، «إيكونوميست»، «فاينانشال تاميز»أخيراا في 

، إال مثال على تعّثر ثقافة النزاهة لدى شركة «واشنطن بوست»، و«تايمز
علماا بأن شركات التدقيق الكبرى األخرى، لم تنُج من «. ارنست أند يونغ»

مراقبة اإلعالم الغربي. فالتقصير في واجباتها ومهامها وفق األصول وارد في 
ل شركات التدقيق موضوع مهّم للصحافة عّدة مصادر تدّل على أن رصد أعما

األجنبية. لكن من الواضح أن الرقابة على جودة األعمال خالل قيام هذه 
الشركات بأعمال التدقيق للتأكد من تطبيقها لمعايير التدقيق الدولية، غير 

 .كافية لردعها عن التقصير وتجنيبها ملفات الفضائح
رغم إخفاقات  1993نذ م« إرنست أند يونغ»و« ديلويت أند توتش»

ومخالفات شركات التدقيق المكشوفة في الصحافة العالمية يومياا، اعتمد حاكم 
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« ارنست أند يونغ»و« ديلويت أند توتش»مصرف لبنان رياض سالمة شركتي 
، لتدقيق بيانات مصرف 1993منذ وصوله إلى حاكمية مصرف لبنان عام 

يملك أسهمها أو يسيطر على قرارها. لبنان المالية وسائر بيانات الشركات التي 
في مؤتمر صحافي أشار  2020أيار  2هذا ما صّرح به هو شخصياا في 

عاماا، الفتاا إلى  26فيه إلى اعتماد الشركتين المذكورتين لمّدة ال تقل عن 
ما « شفافية»التزامه الشفافية والتدقيق في البيانات المالية. رّدد سالمة كلمة 

، مؤكداا التزام مصرف لبنان بالمعايير المعتمدة لدى مرات 4ال يقل عن 
المصارف المركزية ومعايير المحاسبة للمصارف المركزية االوروبية، وبأنه 
وّفر البيانات المالية للتدقيق وفق هذه المعايير التي تسمح، كما قال، بتصنيف 
جزء من األعباء المرتبطة بتثبيت سعر الصرف على أنها موجودات، لكون 
المصرف يتوقع االستفادة من تثبيت سعر الصرف في السنوات التي تلي 

 .إصدار البيانات المالية
 «االستقاللية»شبهة 

من المفيد التدقيق في تصريحات الحاكم ومطابقتها مع الواقع. ُتعّد 
من أهم مبادئ التدقيق وأخالقيات المهنة وفق معايير التدقيق « االستقاللية»

ة. فما يعطي البيانات المالية صدقية، أن يبدي رأيه فيها الدولية واألميركي
مدقق محترف بشكل مستقّل عن الشركة وإدارتها التي تضع بتصرفه البيانات 
التي أعّدتها طبقاا لمعايير المحاسبة الدولية وما يختص بالقطاع الذي تنتمي 

 .إليه
 26عن وبما أن الحاكم صّرح باعتماد شركتين للتدقيق منذ ما ال يقل 

، شكالا على األقل. فحجم أعمال «االستقاللية»عاماا، يمكن التشكيك بـ
الشركتين يتأّثر كثيراا لو تخّلى مصرف لبنان عن خدماتهما في تدقيق بياناته 
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المالية وبيانات الشركات التابعة له، وخصوصاا بعدما اتضح من بعض 
ى عقود استشارية حسابات الشركات التابعة، أن مدققي الحسابات يحصلون عل

أتعابها تفوق قيمة أتعاب التدقيق بأضعاف، علماا بأن الشركتين تحظيان بمهام 
 .التدقيق في عدد كبير من المصارف اللبنانية الساعية إلى إرضاء الحاكم

عملياا، لم يعتمد سالمة المداورة بين شركات التدقيق اللبنانية الكفوءة بل 
أثبتت دراسة تقارير مدققي الحسابات عن  حصر أعمال التدقيق بشركتين. وقد

لشركة كازينو لبنان التابعة لمصرف لبنان، أن  2015 - 2012السنوات 
أيضاا. فقد كشفت « الصدقية»مفقودة في المضمون ما ينسف « االستقاللية»

قرارات المدعي العام بشأن الكازينو، وجود هدر للمال العام، وال سيما أن 
بتكليفهم بمهام التدقيق من مجلس اإلدارة بعد تمّنعه  مدققي الحسابات قبلوا

عن الدعوة إلى الجمعية العمومية التي وحدها يحّق لها تعيين مفّوضي 
المراقبة. هذا ما يكشف عن عدم التزام هاتين الشركتين بالقوانين المرعّية 
اإلجراء وتفضيل المصلحة الخاصة بدالا من االنتظام بالقانون وأخالقيات 

 .نةالمه
مدققي الحسابات، لم ُتنشر  -والبيانات المالية وتقارير مفّوضي المراقبة 

وفق األصول مع التفاصيل واإليضاحات المفروضة تبعاا للمعايير الدولية منذ 
 ، ما اضطر المراقبين إلى أن يسعوا للحصول عليها وفق ما ُسمي2014عام 

«BDL leaks». 
 المعايير األوروبية
التوجيهات الصادرة عن االتحاد األوروبي للمصارف لكن األهّم، أن 

المركزية اشترطت توافر أمرين للسماح بتصنيف جزء من األعباء المرتبطة 
بتثبيت سعر الصرف على أنها موجودات: أن يكون القصد من التصنيف هو 
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االستفادة منها خالل فترة قصيرة الحقة، وأال تقّيم مخاطر عدم تحقق ذلك 
لية. فمن الواضح أن مصرف لبنان ال يستوفي الشرطين بناء بالمخاطر العا

على المعلومات المتوافرة حول االقتصاد الوطني، ونسبة الدين العام للناتج 
المحّلي، وتوقيت االستحقاقات، وعدم توافر أي بريق إصالحات لتخفيف أعباء 

البيانات الدولة بالحّد األدنى المطلوب لتحقيق الشرطين، وعلى ما هو وارد في 
المالية لمصرف لبنان التي تثبت تراكم أرصدة هذه السياسة الخاطئة على 

 .مدى سنوات
 توقيع معنوي أم مفّوض؟

رغم كل ذلك، وبعد االطالع على تقرير مدققي الحسابات المعتمدين من 
 31المصرف المركزي عن البيانات المالية لمصرف لبنان للسنة المنتهية في 

نوّثق أهم المالحظات على ما ورد في البيانات المالية  ،2018كانون األول 
واإليضاحات المرفقة بها، وعلى رأي مدققي الحسابات فيها. فقد تبّين أن 

من قبل الشركتين باسم  2020حزيران  30التدقيق في الحسابات موّقع في 
در الخبير المعنوي، ولم يذكر اسم الخبير المفّوض بالتوقيع خالفاا للتعميم الصا

وتحديداا في البند الثالث  14/4/2002تاريخ  1ص/742عن وزير المال رقم 
إذ ُيفترض أن يوّقع تقارير مدققي «. توقيع الخبير»بعنوان  8من الفقرة 

الحسابات الخبير المفوض بالتوقيع باسمه الشخصي وليس باسم الشركة رغم 
 .وجود اسم شركة التدقيق قرب التوقيع أو على ترويسة الصفحة

وكان المجلس المركزي لمصرف لبنان أقّر البيانات المالية للسنة المنتهية 
، إاّل أن أعمال التدقيق لم تنتِه إال بعد 2019في آذار  31/12/2018في 

. هذا 2020مرور سنة وشهرين، بينما صدر تقرير مفوض المراقبة في تموز 
مفوض المراقبة للسنة األمر يثير سؤاالا أساسياا عن البيانات المالية وتقرير 
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 : متى تصدر؟31/12/2019المنتهية في 
 اتفاقيات إعادة الشراء العكسي

ما يدل على أن  4ورد في اإليضاحات المرفقة بالبيانات المالية الرقم 
مليار ليرة من دون أن  1824مليار ليرة عند استثمار  865المصرف خسر 

ا هي أسباب الخسائر يتم شرح ما حصل واألسباب التي آلت إلى ذلك. فم
 Contra) وهل ُسّجلت وفق األصول في الخسائر؟ أم أن خفض الموجودات

Asset Account)  جاء بشكل غير منتظم ولم يعلق عليه مدققو الحسابات
 رأفة بالحاكم؟

 عوائد ألَجل بفائدة لدى المصارف
بأدوات مالية  2017ورد في اإليضاحات أن مصرف لبنان استثمر في 

. أما مدة االستثمارات في عام 2020و 2019و 2018تها في تنتهي مدّ 
مليار ليرة  43,076مع انخفاض في المبالغ من  2020لم تتعدَّ سنة  2018

. وبحسب المصارف المركزية 2018مليار ليرة في  36,025إلى  2017في 
األخرى، فهي تعتمد على هذا النوع من األدوات لتجلب اإليرادات إلى المصرف 

زي باإلضافة إلى مساعدة المصارف لتأمين سيولة اإلقراض. فهل كانت المرك
بوادر عدم وجود سيولة كافية، سبباا لعدم زيادة االستثمار في هذه األدوات 

؟ ألم يجد مدققو الحسابات أن في ذلك أمراا جوهرياا 2018المالية في عام 
وتم ذكره  2019تجب اإلشارة إليه في البيانات المالية بمعزل عّما حصل في 

 في رأي مدققي الحسابات؟
 توافر العمالت األجنبية

 58,169ورد أن الموجودات األجنبية بالعمالت األجنبية انخفضت من 
. والموجودات 2018مليار ليرة في  49,854إلى  2017مليار ليرة في 
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إلى  2017مليار ليرة في  4,191المحلية بالعمالت األجنبية زادت من 
. ما يجعل مجموع الموجودات بالعمالت 2018ليرة في مليار  6,798

مليار ليرة في  56,652مقابل  2017مليار ليرة في  62,360األجنبية 
 94,671. ويقابلها في المطلوبات إيداعات بالعمالت األجنبية بلغت 2018

مليار ليرة في  101,183، ووصلت قيمتها إلى 2017مليار ليرة في عام 
2018. 

 ليرة مليار 15,788
هي المطلوبات المسّجلة في حساب أعباء مالية ونفقات فوائد مؤجلة والتي 
لم يتمكن مدققو الحسابات من التأّكد من صّحتها، بل بدا أنه حساب يخّزن 
عمليات غير متجانسة شّرعها لنفسه حاكم مصرف لبنان بعيداا عن القانون 

 مليات الحقيقيةوعن المعايير الدولية ثم جرت تصفيته إلخفاء حجم الع
تدل هذه األرقام على أن العجز في العمالت األجنبية المسّجل لدى 

مليار ليرة في  32,311مصرف لبنان بحسب البيانات المالية يقّدر بمبلغ 
. فمن الواضح أن عوامل 2018مليار ليرة في  44,531وبمبلغ قيمته  2017

غ الموجودة في البيانات المشاكل المالية كانت ظاهرة منذ عدة سنوات. والمبال
كافية إلنذار مصرف لبنان والسلطات اللبنانية بأن مرحلة  2017المالية لعام 

 .الدولرة قد طالت أكثر من الالزم وبال مبّرر
هذا األمر يأخذنا مباشرة إلى تطبيق قانون النقد والتسليف، وال سيما أهم 
واجبات مصرف لبنان لحماية النقد اللبناني. هناك مبّرر كاف لالستنتاج بأن 
مصرف لبنان لم يقم بأي جهد تنسيق مع الدولة اللبنانية عبر وزارة المال أو 

الخطة االنتقالية  رئاسة الحكومة لالستعداد للمرحلة الصعبة، وتحضير
الضرورية لمعالجة الدولرة واتخاذ اإلجراءات الالزمة قبل فوات األوان وتفادي 
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المفاجأة التي واجهت المودعين اللبنانيين بعدم قدرتهم على الحصول على 
وخالل  2019أموالهم من المصارف وال سيما بالدوالر األميركي في نهاية 

حول خفض الدولرة  2018لبنان  . بل لألسف ورد في تقرير مصرف2020
، مع 2018% في 69.8وحماية النقد اللبناني أن الدولرة على ارتفاع إلى 

السعي إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية »تأكيده على واجبات مصرف لبنان 
فمن يحاسب المسؤولين في مصرف لبنان وأولهم حاكم «. والحد من الدولرة

ة عقود بعكس ما هو مطلوب قانوناا لتأمين المصرف على التوجه تماماا ولمدّ 
مصلحة الشعب اللبناني؟ وما هي األسباب الحقيقية التي دفعت بحاكم 

 مصرف لبنان إلى القيام بهذه المخالفة الكارثية؟
 إيداعات من المؤسسات العامة

لم يتمكن مدققو الحسابات من التأكد من صحة اإليداعات المسجلة في 
مليار ليرة رغم متابعة مصرف لبنان  4,661للمصرف بقيمة البيانات المالية 

مع المؤسسات العامة المطلوب منها تأكيد أرصدة هذه اإليداعات. فهل ُيعقل 
أال يتمّكن مصرف لبنان من التنسيق مع وزارة المال لتأكيد األرصدة الموجودة 

% 38.8لديه لصالح المؤسسات العامة، لكون التقرير يذكر التأكد من نسبة 
% 61.2فقط من األرصدة، ولم يتمكن مدققو الحسابات من التأكد من نسبة 

 منها؟
 إيداعات من المؤسسات المالية

 15,136كذلك لم يتمكن مدققو الحسابات من التأكد من أرصدة بقيمة 
مليار ليرة من حسابات اإليداعات الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية. 

اقبة لهذه المصارف، أال تذكر قيمة مبالغ ماذا عن تقارير مفّوضي المر 
 األرصدة مع ومن مصرف لبنان في بياناتها؟
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 «شريك»قيمة االستثمار مع 
وأن استثماره في « شريك»ورد في البيانات المالية أن مصرف لبنان له 

هذا الشريك يسّجل في البيانات المالية وفقاا لقيمة االستثمار في السوق. إال 
ت سّجلوا في الرأي الصادر عنهم أنه لم يتم تقييم المبلغ أن مدققي الحسابا

وأن البيانات المالية الخاصة بهذا االستثمار « الشريك»الوارد كاستثمار في هذا 
لم تكن متوافرة. وبسبب ذلك، لم يتمكن المدققون من التحّقق من صّحة استثمار 

ان يملك مليار ليرة. ولقد ورد في اإليضاحات أن مصرف لبن 345بقيمة 
، فهل ُيعقل أن تكون قيمة «شركة انترا لالستثمار ش. م. ل»% من 35.18

مليار ليرة، وأنه تعّذر  345حّصة مصرف لبنان في هذا االستثمار ال تتعدى 
على مصرف لبنان الحصول على البيانات المالية لمن يصفه بالشريك في 

صرف لبنان من تقييم بياناته المالية؟ هل من المعقول بأنه لذلك لم يتمكن م
حّصته في هذا المصرف أو الشركة المالية وفق السياسات المتبعة 

 والمنصوص عنها في اإليضاحات الواردة من مصرف لبنان؟
أليست لجنة الرقابة على المصارف جزءاا من مصرف لبنان الذي يسجل 

يد احتياط نهاية خدمة أعضاء اللجنة في حساباته، وبذلك لديها قدرة على تزو 
المصرف بالبيانات والمعلومات الكافية إلعادة تقييم استثمار مصرف لبنان 

 وفق السياسات المتبعة؟« الشريك»في 
 موجودات من عمليات التبادل وطبع النقد اللبناني

لم يؤكد مدققو الحسابات صّحة تسجيل العمليات المالية في هذا الحساب 
اني وبعض العمليات المالية بشكل الذي يبدو أنه يتضمن كلفة طبع النقد اللبن

غير واضح وال يعتمد أياا من مبادئ محاسبة المصارف المركزية أو المعايير 
المعتمدة منهم، سواء في الواليات المتحدة األميركية، أو في المصارف 
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المركزية األوروبية التي أشار إليها الحاكم في تصريحه أمام الشعب اللبناني 
مليار ليرة في  40,169بلغت قيمة هذا الرصيد  . لقد2020أيار  2في 

 .2017مليار ليرة في  30,000مقارنة برصيد  2018
 تصنيف االستثمارات

لم يصنف مصرف لبنان استثماراته وفق المعايير المعتمدة في المصارف 
 .2020أيار  2المركزية، وال سيما األوروبية التي أشار إليها في تصريحه في 

 لبنانيةسندات الخزينة ال
بلغ رصيد سندات الخزينة في الموجودات المدرجة في البيانات المالية 

مليار ليرة لسنة  44,844وبلغ الرصيد  2017مليار ليرة لسنة  42,483
. ولقد ورد في اإليضاحات المرفقة بالبيانات المالية بأن هذا الحساب 2018

لبنان عدم توضيح تضمن عمليات الهندسات المالية. في الواقع، تعّمد مصرف 
هذه العمليات ولمصلحة من ثبتت نتائجها. كما لم يعّلق مدققو الحسابات على 
هذه القيمة، وال سيما أن الهندسات المالية تعّد مخالفة لقانون النقد والتسليف 
وليست من ضمن صالحيات حاكم مصرف لبنان، بحسب المعلومات 

 .لبنان حولها المتداولة عنها وبغياب تام للشفافية من مصرف
موجودات من تبادل العمليات واألدوات المالية وطبع األوراق النقدية مقابل 
مطلوبات من مصروفات الفوائد المؤجلة وتكاليف التمويل األخرى خالفاا لما 

أمام الصحافة والشعب  2020أيار  2صّرح به حاكم مصرف لبنان في 
مالية الخاصة بمصرف لبنان ُتَعد اللبناني، أّكد مدققو الحسابات أن البيانات ال

بناء لما يريده حاكم مصرف لبنان وما يختاره. وأشاروا في معرض إبداء الرأي، 
إلى أن البيانات المالية ال تعتمد معايير المحاسبة الدولية من دون اإلشارة إلى 
توجيهات االتحاد األوروبي للمصارف المركزية حول طريقة احتساب وتسجيل 
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مالية على أسس واضحة ومعلنة بحيث يمكن لقّراء البيانات المالية العمليات ال
مقارنة هذه المعلومات واستنتاج ما يلزم حول المركز المالي للمصارف 

 .المركزية
بل بكل وضوح أشار مدققو الحسابات في الرأي، إلى أن البيانات المالية 

لدى مصرف  ُمعدة بناءا لمعايير المحاسبة الخاصة بمصرف لبنان الموثقة
 49/12/18لبنان والموافق عليها من قبل المجلس المركزي في قراره رقم 

، من دون تحديد الفروقات الموجودة بين ما هو 2018نيسان  11وتاريخه 
معتمد من مصرف لبنان وبين ما تعتمده المصارف المركزية األوروبية أو 

رنة بين ما يواجه األميركية أو غيرها من المعايير، لتستخدم كوسيلة للمقا
 .المصارف المركزية األخرى 

مصرف لبنان لم يقم بأي جهد تنسيق مع الدولة اللبنانية لمعالجة الدولرة 
 واتخاذ اإلجراءات الالزمة قبل فوات األوان

لعّل هذه المعايير الخاصة بمصرف لبنان هي دليل آخر على التفّرد في 
م الخبراء والمعنيين من الشعب القرارات من قبل حاكم مصرف لبنان والذي يحر 

اللبناني من متابعة أعمال المصرف. كأن التضليل هو الهدف األساس لتفادي 
 .أي مستوى من الشفافية

فبحسب قرار المجلس المركزي، يقّرر حاكم مصرف لبنان قيمة طبع 
األموال وثمن استقرار النقد كما يراهما هو شخصياا، بحسب ما ورد في 

 62صفحة ) من اإليضاحات المرفقة بالبيانات المالية 23المالحظة رقم 
 .(C الفقرة

يسّجل مصرف لبنان كلفة تثبيت سعر صرف الليرة  2003منذ بداية عام 
في حساب المطلوبات من مصروفات الفوائد المؤجلة وتكاليف التمويل األخرى 
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مليار  15,788، وبلغت 2017مليار ليرة في  16,486والتي سجلت برصيد 
. كما يسّجل مصرف لبنان بناء على قرار الحاكم الشخصي، 2018ة في لير 

طبع األموال وغيرها من األكالف في حساب الموجودات من تبادل العمليات 
مليار ليرة في  29,898واألدوات المالية وطبع أوراق النقد والذي بلغ رصيده 

ليار م 40,169فلقد زاد بنسبة كبيرة وسّجل برصيد  2018أما في  2017
 .ليرة

 ال شفافية
إن تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الخاصة بمصرف لبنان 

ال يزيد في الشفافية شيئاا، بل يدين حاكم  31/12/2018للسنة المنتهية في 
مصرف لبنان رياض سالمة، على تفّرده في القرارات التي أوصلت النقد 

. لقد تخّيل الحاكم أنه فريد من نوعه اللبناني إلى االنهيار وبشكل مفاجئ ومؤذ  
مقارنة مع حكام المصارف المركزية حول العالم، فدّمر استقرار النقد اللبناني 
خالفاا لمسؤوليته الجوهرية، وشغل نفسه بالمصالح الخاصة والهندسات المالية 
وتوظيف األموال العامة بشكل غير محافظ. وتمّلك الشركات الخاصة واحتفظ 

بالشريك من دون تبرير المنفعة لمصرف لبنان أو المصلحة العامة.  باستثماره
كما خّص بعض الشركات الخاصة وبعض المصارف بمساعدات تميزهم عن 
باقي الشركات اللبنانية وغير ذلك من أعمال تظهر آثارها في البيانات المالية 

المالية  . ما يفسر حتماا لماذا لم ينشر حاكم مصرف لبنان البيانات2018لسنة 
وفق األصول وبشكل سنوي منتظم، كما يفسر لماذا لم يعتمد أسلوب المداورة 

 .بين مدققي الحسابات
 نقيبة خبراء المحاسبة المجازين سابقاا، ورئيسة جمعية مدراء مؤهلون  *
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 لبنان -لمكافحة الفساد  - 2

 لجنة للرقابة أم للتغطية؟
كاملة وتعداد أماكن الخلل غياب الحوكمة موضوع مهم ويتطلب دراسة 

الذي أدى إلى االنهيار المالي والنقدي، إال أنه يمكن لفت النظر إلى أن 
احتياطي نهاية خدمة رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف تسجل في 
حسابات مصرف لبنان، كما يسجل احتياطي نهاية خدمة حاكم مصرف لبنان 

نة الرقابة على المصارف غير متوافرة ونوابه. لذا نرى أن مبدأ استقاللية لج
العناصر، ما قد يفّسر مع أمور أخرى عدم فعاليتها وعدم قيامها بواجبها عند 

بوجه المودعين العاديين  2019إقفال المصارف خالل تشرين األول والثاني 
كذلك، فإن هذا األمر يفّسر عدم قدرة «. المميزين»وتهريب أموال المودعين 

لخاصة على تقديم اسم أي شخص أو مؤسسة هّربوا أموالهم هيئة التحقيق ا
خالل مدة إقفال المصارف، وال سيما أن حاكم مصرف لبنان يترأس هذه اللجنة 

 .المهمة أيضاا 
 من يملك حقيقة الذهب؟

صّرح مدققو الحسابات بأنهم لم يتمكنوا من التأكد من وجود الذهب أو 
مليارات ليرة والتي  10,610الية بقيمة من صّحة قيمته الواردة في البيانات الم

يفترض أنها موجودة في حوزة مصرف لبنان وليس لدى أي فريق ثالث. لكن 
للتحّقق من وجوده بالكمية المزعومة « إجراءات أعاقت وصولهم إليه»بسبب 

من حاكمية مصرف لبنان، ورد في رأي مدققي الحسابات أنهم لم يتمكنوا من 
 .التأكد من وجوده
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ب االيضاحات المرفقة بالتقرير، فإن المصرف يسّجل الذهب بحسب وبحس
السعر المنشور في األسواق العالمية. أما قيمة الذهب المسجلة في البيانات 

مقارنة مع  2018مليار ليرة في  17,743الواردة من مصرف لبنان فهي 
 2017. وكان سعر الذهب في نهاية 2017مليار ليرة في  18,033رصيد 

دوالراا، كما بلغ  1279بلغ  2018دوالراا لألونصة، وفي نهاية  1291غ قد بل
دوالراا بحسب األرقام المنشورة من الجهات  1514.8نحو  2019في نهاية 

دوالراا في نهاية  1297.08المعنية دولياا. لكن مصرف لبنان اعتمد سعر 
 .2018دوالراا في نهاية  1276.22، و2017

، لم يذكر 2020حزيران  30الحسابات بعد ورغم صدور تقرير مدققي 
، رغم تأثير 2020وال في  2019مدققو الحسابات زيادة سعر الذهب في 

ذلك على البيانات المالية لمصرف لبنان. ولم يؤكدوا لنا إذا ما كان مصرف 
لبنان قد طّبق قانون النقد والتسليف لناحية وجود قيمة موجودات الذهب 

% من األموال المتداولة، كما لم يؤكد 50ة تتعدى والعمالت األجنبية بنسب
الصادر  86/42مدققو الحسابات إذا ما كان مصرف لبنان يطبق القانون 

بما يخّص عدم التصرف بالذهب من دون تشريع  1986أيلول  24بتاريخ 
من البرلمان اللبناني يسمح بذلك. فمن يؤكد وجود الذهب في مصرف لبنان 

عاماا  26يق المعينتان من قبل حاكم مصرف لبنان من إذا كانت شركتا التدق
 24/08/2020ُنشر في ملحق رأس المال : ال تؤكدان ذلك؟  

-https://al
-akhbar.com/Issues/292980/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-2018-D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%
-%D8%B8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D9%87
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https://al-akhbar.com/Issues/292980/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B8%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87
https://al-akhbar.com/Issues/292980/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B8%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87
https://al-akhbar.com/Issues/292980/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B8%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87
https://al-akhbar.com/Issues/292980/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B8%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87
https://al-akhbar.com/Issues/292980/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B8%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87
https://al-akhbar.com/Issues/292980/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B8%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87
https://al-akhbar.com/Issues/292980/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B8%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87
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-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87
%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87 

 

 من الودائع؟ماذا بقي  - 3

 2020آب  24اإلثنين    محمد وهبة، األخبار ، بيروت
بات واضحاا أن حاكم مصرف لبنان رياض سالمة يخادع الجميع في 
ظروف بالغة التعقيد والحساسية تستوجب الدّقة والمصارحة. ففي األسبوع 
الماضي، وّجه سالمة رسالة إلى رئاسة الحكومة يبلغها بأنه احتياطاته 

مليار دوالر في نهاية تموز، وأن دعم استيراد  19.8األجنبية بلغت  بالعمالت
مليون دوالر شهرياا، ما يعني أنه بعد ثالثة أشهر  766السلع يكّلفه نحو 

 17.5مليار دوالر لتبلغ قيمتها اإلجمالية  2.3ستنخفض االحتياطات بقيمة 
ضة على الودائع مليار دوالر، أي ما يوازي قيمة االحتياطات اإللزامية المفرو 

 !والتي ال يمكن المّس بها قانوناا، ما يعني أنه لم يبَق من الودائع إال هذا المبلغ
الخدعة في هذه الرواية تكمن في أمرين: حقيقة األرقام الصادرة عن 
الحاكم، وقدرته على مواصلة الدعم. ما يقوله سالمة هو أن قيمة االحتياطات 

نان تبلغ اليوم قيمة االحتياطات اإللزامية بالعمالت األجنبية لدى مصرف لب
مليار دوالر( مضافاا إليها اإلنفاق خالل هذه الفترة  17.5بعد ثالثة أشهر )

مليار دوالر(. وبهذا المعنى،  2.3=  17.5 - 19.8مليار دوالر ) 2.3بقيمة 
مليار دوالر )على أساس  116.6فإن قيمة الودائع ستبلغ بعد ثالثة أشهر 

 .%(15زامي على ودائع الدوالر بنسبة احتياط إل
إذاا، كيف يشرح سالمة األرقام الصادرة عن موقع مصرف لبنان 
اإللكتروني، والتي تشير إلى أن ودائع الزبائن بالدوالر لدى المصارف بلغت 

https://al-akhbar.com/Issues/292980/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B8%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87
https://al-akhbar.com/Issues/292980/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B8%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87
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مليار دوالر؟ هل يتوقع سالمة  113.7ما قيمته  2020في نهاية حزيران 
أياا تكن اعتبارات سالمة، فمن الواضح، أن  تقود نحو زيادة الودائع؟« معجزة»

مسار الودائع في القطاع المصرفي هو انحداري ال تصاعدي. كانت قيمة 
مليار دوالر، ثم انخفضت  119.86تبلغ  2019الودائع بالدوالر في نهاية 

مليارات دوالر(، وكانت قيمة  6.16مليار دوالر )تراجع بقيمة  113.7إلى 
مليار دوالر  28.51مليار دوالر ثم انخفضت إلى  37.61الودائع بالليرة 

مليار  15.6مليارات دوالر(. في المجمل تقّلصت الودائع بنحو  9.1)تراجع 
في ظل قيام مصرف لبنان بتمويل  2020دوالر في أول ستة أشهر من 

ليرة للدوالر  1520عمليات تحويل الودائع من الليرة إلى الدوالر على سعر 
ليرة، بما يعنيه ذلك من طباعة كميات  3850للزبائن على سعر وإتاحة سحبها 
 .هائلة من النقد
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مليارات، فإّن االحتياط  6.1وبنتيجة انخفاض الودائع على الدوالر بقيمة 

مليون دوالر. وعلى افتراض أن  915اإللزامي عليها انخفض أيضاا بقيمة 
ألشهر الثالثة المقبلة، معّدل التراجع الشهري في الودائع استمّر على حاله ل

مليار دوالر  109.7ستتراجع الودائع بالدوالر بمعدل مليار دوالر شهرياا لتبلغ 
 16.45في نهاية تشرين األول، وستنخفض معها االحتياطات اإللزامية إلى 

مليار دوالر، أي بفرق يتجاوز مليار دوالر مع ما يقوله. هذا المليار قد يكفي 
إضافية ربطاا بالخديعة الثانية التي تتعلق بنفخ أرقام ألكثر من ثالثة أشهر 

 .الدعم
ماليين  210سالمة يزعم أن مصرف لبنان يدعم السّلة الغذائية بنحو 

https://al-akhbar.com/ArticleFiles/202082404454646637338266946469961.pdf
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% من قيمة 85ليرة وبنسبة  3850دوالر شهرياا )الدعم على سعر 
مليون دوالر، تمّول استيراد  556المستوردات(، وأن باقي مبالغ الدعم، أي 

ليرة  1520والدواء والقمح والمستلزمات الطبية )الدعم على سعر  المحروقات
% للمستلزمات 50% للمحروقات والدواء والقمح وبنسبة 85وبنسبة تتراوح بين 

 .الطبية(
في المقابل، تشير المعطيات اإلحصائية الصادرة عن الجمارك اللبنانية، 

تلزمات الطبية إلى أن المعدالت الشهرية الستيراد القمح والدواء والمس
والمحروقات )بنزين ومازوت وفيول وغاز( لم تتجاوز في األشهر الستة األولى 

مليون دوالر بعد احتساب نسب الدعم التي حّددها  300من السنة الجارية 
%(، أي إن كلفة الدعم على ثالثة 85% و50مصرف لبنان لكل سلعة )بين 

مليون  2300المة بأنه يبلغ مليون دوالر مقارنة مع مزاعم س1528أشهر تبلغ 
 !دوالر

القّصة األساسية ال تكمن في التالعب باألرقام، فأّي تاجر أدوات مالية 
أو محاسب صغير يمكنه القيام بها، لكن المسألة األساسية تتعلق بقانون النقد 

تفرض على المصارف إيداع احتياط أدنى لدى مصرف  76والتسليف. فالمادة 
ألموال المستقرضة، من دون تحديد نسبتها، بل ُترك األمر لبنان عن الودائع وا

% على الودائع بالدوالر. 15لمصرف لبنان الذي حّددها في تعاميمه بنسبة 
يثير هذا األمر السؤال اآلتي: لماذا أناط قانون النقد والتسليف بمصرف لبنان 

ياسة تحديد نسبة االحتياط األدنى؟ ألن هذه النسبة تمّثل إحدى أدوات الس
النقدية التي يرسمها المصرف المركزي انطالقاا من األهداف التي يسعى إليها 
في سياق السيطرة على الكتل النقدية والتضّخم والحفاظ على سالمة النظام 
المصرفي. لكن سالمة لم يُقم بأي من ذلك. فمن المتاح له، في ضوء التطورات 
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% على سبيل 10لنسبة إلى الخطيرة في الوضع المالي والنقدي، خفض هذه ا
المثال. هذا الخيار متاح حكماا من دون أي ضرورة لعرض الموضوع على 
الحكومة إال من باب التنسيق، وليس من باب تحميلها مسؤولية رفع الدعم 
كما يحاول سالمة. وهو يفلت التضّخم عمداا عبر طباعة كميات هائلة من 

أن المّس باالحتياط اإللزامي يتطلب النقد إلطفاء خسائره بالدوالر، ثم يّدعي 
قانوناا! كيف أنفق ودائع الناس من دون أي قانون إذاا؟ أليس كالمه عن بلوغ 
احتياطاته بالعمالت األجنبية ما يساوي االحتياطات اإللزامية، إقراراا بأنه لم 

 24/08/2020ُنشر في ملحق رأس المال : يبَق من الودائع إاّل هذا المبلغ؟  
-akhbar.com/In_numbers/292979/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-https://al

-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%8A
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9 

 

 [: االقتصاد السياسي أّوالا 1الدوالر ] vs الليرة - 4

 2019أيلول  30اإلثنين    غسان ديبة، األخبار ، بيروت
تأخذ األمور وقتاا لتحصل أكثر مّما تظن، وبعدها تحصل في االقتصاد »

 «بسرعة أكثر مّما كنت تظن
 روديجر دورنبوش

حسناا فعل المصرف المركزي بوضعه قيوداا، ولو بشكل غير رسمي، على 
التعامل بالدوالر األميركي، فهذا يعني أنه ال يزال يدافع عن الليرة اللبنانية 

نجمت عن أزمة ميزان المدفوعات التي جعلته على الرغم من الضغوط التي 
. فهذه القيود 2018مليار دوالر من احتياطه منذ أيار/ مايو  6.8يخسر نحو 

، هي الخيار البديل عن تخفيض (exchange controls) على الصرف
سعر صرف العملة في هذه الحالة. فبهذا التدبير، يحاول المصرف المركزي 

https://al-akhbar.com/CapitalAddendum/2020/8/24
https://al-akhbar.com/CapitalAddendum/2020/8/24
https://al-akhbar.com/In_numbers/292979/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9
https://al-akhbar.com/In_numbers/292979/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9
https://al-akhbar.com/In_numbers/292979/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9
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دالا من تقنينه بالسعر، وفي هذه المرحلة، وتحت هذا تقنين الدوالر بالكّمية ب
الضغط، وفي المدى القصير، هذه سياسة جّيدة. كذلك إن نجاح هذه السياسة، 

 -في هذا اإلطار  -سياسية، تؤّدي -حّتى اآلن، مرّجحة ألسباب اقتصادية
إلى عدم وجود سيولة كبرى تحاول المضاربة ضّد الليرة، ما عدا ما يحدث 

ات صغيرة لدى الصّرافين، والتي يحاول البعض تضخيمها. طبعاا، من عمليّ 
كل هذا ال يعفي المصرف المركزي وسياسته النقدية، وال السياسات االقتصادية 

 .، من مسؤولية الوصول إلى هذا الوضع1992والمالية عامة منذ 
في هذا السياق، يحاول البعض من الموقع الليبرالي أن ينتقد المصرف 
المركزي الذي طّبق سياسة ُممنهجة كهذه ألّول مّرة في تاريخه. طبعاا، بعض 

الضمني هو للدفاع عن األسواق الحّرة، فهناك من يحاول اليوم « االنتقاد»هذا 
أن يّتهم المصرف المركزي بأنه يتدّخل في االقتصاد الحّر أو أنه عّلق العمل 

ون ُمغّرداا خارج سرب به. بالتأكيد، المصرف المركزي أبعد من أن يك
، ولكن في هذه الظروف بالذات، وإذا أراد االستمرار في «االقتصاد الحرّ »

سياسة تثبيت سعر صرف العملة عليه فعل ذلك، وهذا ال عالقة له بالموقف 
من االقتصاد الحّر. وفي النطاق األوسع، فإن المصرف يتصّرف كجزء 

يحاول الدفاع عن سياسة تثبيت أساسي من االقتصاد السياسي اللبناني الذي 
سعر الصرف بكّل الوسائل المتاحة من السياسات الكالسيكية في رفع الفائدة، 

، إلى جذب الودائع واالستدانة )عملية غولدمان «الهندسات المالية»إلى 
 .ساكس(، وأخيراا إلى هذه السياسات التدّخلية في سوق القطع

 كروغمان vs االقتصاد السياسي
تت هذه اإلجراءات لتزيد من تواتر السؤال الكبير الذي ُيسأل هذه طبعاا، أ

طبعاا، الجواب على سؤال كهذا، «. هل ستنهار الليرة أمام الدوالر؟»األيام: 
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لسوء الحظ، يتعّدى اإلجابة بنعم أو بال، إاّل إذا أراد البعض طبعاا أن يلعب 
عد الناس فيه عن الواقعية دوراا في التنجيم الذي أصبح رائجاا حالياا في بلد يبت

بالطبع،  .(«الدولة والثروة... الريعية والتنجيم »والعلم والعقالنية )راجع مقال
 (Apologists) «االعتذاريون »، «المنّجمين المزمنين»هناك، باإلضافة إلى 
حليل وإّنما دفاعاا سطحياا واستعالئياا عن سياسات الدولة، الذين ال يقّدمون أّي ت

الذين يرون في كّل منعطف أزمة كبرى. طبعاا، المسألة، « اإلنذاريون »وهناك 
« تقنية»ككّل األمور االقتصادية، لهي أعمق من ذلك بكثير. فلو كانت األمور 
يجب أن فقط، أي أن قيمة الليرة تتبع بعض المؤّشرات االقتصادية، فكان 

 20تنهار )أو َيتغّير سعرها(، ليس اليوم، بل في منعطفات عّدة، أولها منذ 
عاماا تقريباا حين كانت بعض المؤّشرات، التي عادة ُتستعمل في التنبؤ أو 

، 1998في لبنان. ففي عام « سّيئة»االستشراف بتخفيض سعر الصرف، 
ة النقدية إلى الناتج كانت بعض تلك المؤّشرات ُتنذر بالتخفيض من حجم الكتل

المحّلي، إلى درجة االرتفاع الحقيقي لسعر الصرف إلى حدوث فورة في 
اإلقراض، والتي كانت أرقامها شبيهة بتلك التي كانت في األرجنتين والمكسيك 
والفيليبين قبل أن تحصل فيها أزمات نقدية. لكن هذا لم يحصل في لبنان في 

 .ة حتى اليومتلك الفترة، وما زالت الليرة ثابت

 أنجل بوليغان ــ المكسيك 

https://al-akhbar.com/Community/2438
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السبب هو االقتصاد السياسي لحماية الليرة في لبنان على األقل، الذي ال 
يزال صامداا حّتى اآلن، وهو متمّثل بالترويكا: المصارف، المصرف المركزي، 
والدولة. كما أن الجّو الشعبي، باإلضافة إلى األحزاب السياسية وقطاعات 

المختلفة والنقابات العّمالية كّلها مع ثبات الليرة. بالتالي في ظّل  البورجوازية
اقتصاد سياسي مماثل، فإنه يمكن الدفاع عن الليرة حّتى في أحلك الظروف، 
فقرار أو حصول التخفيض يتّم بطريقتين: إّما الدولة، ومن ضمنها المصرف 

تحت الضغط المركزي، تقّرر التخّلي عن التثبيت ألسباب اقتصادية )أو 
السياسي للبورجوازية أو العّمال(، وإّما األسواق تؤّدي إلى أزمة نقدية عبر 
المضاربة أو بيع السندات أو عدم شراء السندات الحكومية الجديدة. حّتى 
اآلن، الظروف غير متوفرة لهاتين الطريقتين في لبنان. طبعاا، هنا ال بّد من 

لحكم الذي ظهر بعد اجتماعات وضع إشارة إلى أن الصراع بين أجنحة ا
الجمعية العاّمة في نيويورك، والذي طال الموضوع االقتصادي أيضاا، قد يهّدد 
هذه الترويكا. وهنا يكمن بعض الخطر ولكن حّتى اآلن، وعلى الرغم من 

 .االّتهامات المتبادلة، لم تبرز دوائر سياسية تريد تخفيض سعر الصرف
صاد السياسي لحماية الليرة اللبنانية أساسي في هذا اإلطار، فإن دور االقت

في تفسير الواقع الحالي وال يتعّلق األمر بالتعداد المحاسباتي أو الظواهري 
لألرقام االقتصادية، وعلى رأسها مثالا، احتياطي مصرف لبنان من العمالت 
األجنبية. يظّن البعض أنه إذا كان لدى المصرف المركزي احتياطات تبلغ 

دوالر، بينما مثالا يفقد مليار دوالر دفاعاا عن الليرة شهرياا فإنه  مليار 38
شهراا، أي حّتى نفاد احتياطه  38يستطيع الدفاع عن الليرة اللبنانية لمدة 

بالكامل. لكن هذا األمر غير صحيح، فقد بّين بول كروغمان في نموذجه 
فقدان احتياطه حول أزمة ميزان المدفوعات أنه عندما يبدأ المصرف المركزي ب
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بشكل مستمّر تصل األمور إلى نقطة حيث يقوم المضاربون بالهجوم على 
العملة، ما يؤّدي إلى استنزاف االحتياطي بسرعة فائقة وتنهار العملة بسرعة 

شهراا إلى عدة أشهر أو حّتى أقل. السؤال اليوم:  38كبيرة وتختصر مدة الـ 
؟ الجواب، حّتى اآلن: كال، ألن هل نحن أمام أزمة هجوم مضاربي كروغمانية

مليون دوالر شهرياا من  500نحو  2018مصرف لبنان فقد منذ أيار/ مايو 
احتياطه من دون أن يتّم الهجوم عليه. طبعاا، الماضي ال يعني االستمرار 
على المنوال نفسه في المستقبل، لكن ما دامت المصارف لم تقّرر الهجوم 

ْين العام خارج مصرف لبنان، وما والمضاربة وكونها هي الحامل  األساسي للدَّ
ْين المحمول خارجياا صغير الحجم نسبياا ويستطيع البنك المركزي  دام الدَّ

نموذج »يغلب « االقتصاد السياسي»التدّخل خارجياا لشراء سنداته، فإن 
 «المضاربين»الذي يفتقد عندها لالعب أساسي، أي « كروغمان

(speculators). 
 نينياتشبح الثما

العام حول ثبات سعر « التوافق»في هذا اإلطار، فإن أحد أهم أسباب هذا 
الصرف هو رهاب اللبنانيين من تكرار التجربة التضّخمية التي حصلت في 
ثمانينيات القرن الماضي، حيث فقد الكثيرون مّدخراتهم وخسر العّمال أجورهم 

مانينيات أيضاا نستطيع أن وأُعيد خلط التوزيع الطبقي بشكل كبير. لكن في الث
نرى دور االقتصاد السياسي، ولكن هذه المّرة للدفع باتجاه األزمة. فليس 
صحيحاا أن سياسات العهد آنذاك أو سحب منّظمة التحرير الفلسطينية لودائعها 
من لبنان أو غيرها من األسباب التي أّدت إلى االنهيار في سعر الصرف، 

-، ولكن كان هناك تالقي مصالح اقتصاديةقد تكون هي التي مّهدت لذلك
سياسية بين المصارف والدولة والطبقة البورجوازية الصناعية باتجاه خفض 
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سعر صرف العملة. كما كان هناك هجوم واضح على األجور التي اعُتبرت 
مرتفعة في ذلك الوقت، وتؤّدي إلى عدم توازن ماكرو اقتصادي، فاألجور 

ر الرأسمال وانخفاض اإلنتاجية، حافظت على على الرغم من الحرب وتدمي
ارتفاعها في تلك الفترة، فكان ال بّد من تخفيض قيمتها الحقيقية للحفاظ على 

 .أرباح الرأسمال، فكانت األزمة
القيود على الصرف هي الخيار البديل عن تخفيض سعر صرف العملة، 

ّمية بدالا من تقنينه إذ يحاول المصرف المركزي بهذا التدبير تقنين الدوالر بالك
 بالسعر

السؤال اليوم: هل هناك اآلن مصالح شبيهة بتلك التي كانت في 
الثمانينيات؟ هناك بعضها، فالصناعيون سيستفيدون من خفض سعر الصرف 
ليصّدروا أكثر )ولكن تّم تأمين بعض من مصالحهم برفع التعرفة الجمركية 

ي، كما يطرح البعض، على بعض السلع(، كما أن خفض سعر الصرف سيؤدّ 
إلى خفض القيمة الحقيقية لسلسلة الرتب األخيرة، وهذا صحيح. ولكن حّتى 
اآلن لم تصل تلك المصالح القطاعية إلى تشكيل هذا االئتالف المؤّيد لخفض 

 .سعر الصرف، ألن الدولة والمصارف والمصرف المركزي ال تزال خارجه
« اآلذاريين»ألخيرة انقسم بعض ثالثة أمور في النهاية. في خضم األزمة ا

لتهريب « مؤامرة»في شّح الدوالر ومن يرى « مؤامرة أميركية»بين من يلّمح لـ
الدوالر إلى سوريا. األمران، ال دالئل حّسية عليهما، ويتجاهالن أن األزمة 
كانت تتحّضر لفترة طويلة، وإن ظهرت بشكل مفاجئ. فهؤالء يريدون استعمال 

سابات في نظام المحاصصة الطائفية الذي يتشاركونه، وال األزمة لتصفية الح
يريدون أن يروا أن المعضلة هي في النموذج االقتصادي. فالمصرف المركزي 
َوِعَي )أخيراا!( أنه ال يستطيع طبع الدوالر، بينما هم يظّنون أن المساعدات 
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عقلهم ستستمّر إلى األبد. ففي  -« طبع الدوالر»أي طريقتهم في  -الخارجية 
 .البورجوازي الصغير، الممزوج بالمذهبية، ال يستطيعون رؤية أبعد من ذلك

األمر الثاني، هل سياسة التثبيت التي يدافع عنها االقتصاد السياسي 
اللبناني نهائية أو من دون كلفة؟ بالطبع ال، ألن عجز الحساب الجاري هو 

محّلي، وعجز الخزينة % من الناتج ال27من أعلى العجوزات في العالم، ويبلغ 
% من الناتج، وكالهما أعلى بكثير من الدول التي تعتبر 10يصل إلى نحو 

% 6% و5حيث كانا نحو  2018عجوزاتها عالية مثل األرجنتين في عام 
على التوالي! وبالتالي هناك كلفة للتثبيت في ظّل تراجع التدّفقات الرأسمالية 

الثة، ألن الحفاظ على التثبيت ليس له من الخارج. وهنا نأتي إلى النقطة الث
فقط كلفة نقدية، فالعجوزات الكبيرة تحّتم على لبنان إحداث تكّيف: إما بسعر 
الصرف أو باالقتصاد الحقيقي، وهذا هو، كما سنرى، األمر األهّم في موضوع 

 30/09/2019ُنشر في ملحق رأس المال :   .الدوالر  vsالليرة
-https://al

-vs-akhbar.com/Capital/277025/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9
-1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5
-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A

%D9%84%D8%A7 

 

 التخفيض vs [: االنكماش2الدوالر ] vs الليرة - 5

 2019األول  تشرين 7اإلثنين    ، األخبار ، بيروتغسان ديبة
التضّخم غير عادل، أّما انكماش األسعار فهو أخرق. ومن بين االثنين، »

فإن انكماش األسعار، إذا استثنينا حاالت التضّخم الُمفرط مثل ألمانيا هو 
األسوأ، ألنه في عالم يفتقر، من األسوأ أن تحدث البطالة من أن يتّم تخييب 

https://al-akhbar.com/CapitalAddendum/2019/9/30
https://al-akhbar.com/CapitalAddendum/2019/9/30
https://al-akhbar.com/Capital/277025/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-vs-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%88-%D9%84%D8%A7
https://al-akhbar.com/Capital/277025/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-vs-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%88-%D9%84%D8%A7
https://al-akhbar.com/Capital/277025/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-vs-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%88-%D9%84%D8%A7
https://al-akhbar.com/Capital/277025/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-vs-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%88-%D9%84%D8%A7
https://al-akhbar.com/Capital/277025/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-vs-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%88-%D9%84%D8%A7
https://al-akhbar.com/Capital/277025/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-vs-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%88-%D9%84%D8%A7
https://al-akhbar.com/Author/49
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 «أمل الريعي
 جون ماينارد كينز

كان: ألمانيا. الحدث: مجيء هاينريك برونينغ . الم1930الزمان: عام 
إلى سّدة المستشارية األلمانية في آذار/ مارس في خضّم الكساد العظيم الذي 

، وبدالا من اتباع سياسات نقدية ومالية 1929اجتاح ألمانيا بدءاا من عام 
توّسعية إلنقاذ االقتصاد، قام برونينغ باّتباع سياسات التقّشف، فرفع الضرائب 
وجّمد اإلقراض وخّفض األجور والمنافع الحكومية، وأّدى ذلك إلى تعميق 
الكساد واالنكماش في األسعار. يقول المؤرِّخ االقتصادي األميركي بيتر تمين 

إن السلطات النقدية والمالية األلمانية كانت ضحية تاريخها، وكان من غير »
ى الخوف العميق الذي ، في إشارة منه إل«المفاجئ أنها تصّرفت كما تصّرفت

األلمانية آنذاك )وحّتى اآلن( من تكرار تجربة « النفسية»كان مسيطراا على 
التي عاثت تخريباا في البنية االقتصادية  1923التضّخم الُمفرط في عام 

واالجتماعية لجمهورية الفيمار بعد الحرب العالمية األولى. جاء الكساد العظيم 
تزال ملتزمة بنظام معيار الذهب، أي أن المارك  وأتى برونينغ، وألمانيا ال

األلماني كان ُمثبتاا تجاه الذهب، كما العديد من العمالت حول العالم آنذاك، 
 .ومنها الدوالر األميركي والجنيه االسترليني

 أنجل بوليغان ــ المكسيك 
رك كانت إحدى الطرق الُمتاحة أمام المانيا للتعامل مع األزمة، أن تفّك الما

عن معيار الذهب، أي أن تخّفض سعره وبالتالي يؤّدي إلى التخفيف من وطأة 
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االنكماش في االقتصاد األلماني عبر ضّخ التضّخم ورفع الصادرات األلمانية، 
وبالتالي زيادة الطلب الكّلي على السلع األلمانية. لكن برونينغ اختار البقاء 

فرض قيوداا على الصرف من ضمن معيار الذهب، وبدالا من تخفيض العملة 
أجل منع المضاربة، ووضع قيوداا على كل التعامالت بالعمالت األجنبية 
وأصبح لزاماا عليها أن تمّر عبر المصرف المركزي، كما تّم الحصول على 
بعض االعتمادات القصيرة األمد من الخارج )هل كل هذا يبدو مألوفاا؟(. 

على ثبات العملة األلمانية وتّم كل  كانت هذه اإلجراءات فّعالة في الحفاظ
أيديولوجية »ذلك، ألن األلمان كما يقول بيتر تمين أيضاا، كانوا محكومين بـ

اعتقاداا منهم أنهم إذا بقوا ضمن هذا النظام وقاموا بالتقّشف « معيار الذهب
وكل ما ُتمليه عليهم الحاجة إلى التوازن االقتصادي، فإن األزمة ستنتهي. 

ة لم تنتِه بل تفاقمت حتى وصل النازيون إلى السلطة في عام لكن األزم
 .جزئياا بسبب هذه السياسات االنكماشية 1933

الحكم التاريخي على هذه السياسة، بشكل عام، أنها كانت سّيئة ألنها 
أطالت أمد الكساد العظيم وكان من الضروري، وإن لم يكن باألمر السهل، 

 .لماني بدالا من السياسة التي اتُّبعتإحداث تخفيض منّظم للمارك األ
 متى يكون سعر الصرف مرتفعاا؟

منذ بريتون وودز هناك نقاش اقتصادي حول التثبيت أو عدمه، ومتى 
تقوم الدول بخفض سعر الصرف من تلقاء نفسها، وما إذا كان سعر الصرف 

ر، مرتفعاا أم ال حتى يبدأ الحديث حول الحاجة إلى تخفيضه. في األمر األخي
هناك معيار التوازن الخارجي من حيث حدوث عجز خارجي ُمزمن )أي أن 
تكون الواردات أكبر بكثير من الصادرات أو أن يكون الحساب الجاري سلبياا 
لمدة طويلة(. عندها يمكن القول بأن هناك عدم توازن ناتجاا عن سعر صرف 
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اردات أغلى سعراا العملة، وبالتالي فإن تخفيض العملة يؤّدي إلى أن تصبح الو 
والصادرات أقّل سعراا، وبالتالي يتّم تصحيح العجز. وكان هذا األمر مثالا 
الُمحّفز األساس أيام بريتون وودز لتغيير سعر الصرف، وأصبح أيضاا ضمن 
األسباب التي يأخذها صندوق النقد الدولي في االعتبار عند الطلب من الدول 

 .تخفيض قيمة عملتها
ول: اليوم في لبنان، إن استمرارية العجوزات الخارجية تعني االستنتاج األ

 .أن سعر الصرف قد يكون مرتفعاا 
على « الموضوعية»مؤّشر البيغ ماك أو اقتصاد البرغر: أحد المؤّشرات 

ارتفاع أو تدّني سعر أي عملة هو قانون وحدة األسعار، والتي تعتمد على 
يجب أن تكون متساوية في جميع فرضية أن أسعار السلع المتبادلة عالمياا 

أنحاء العالم. هذا القانون دفع مجّلة اإليكونوميست البريطانية أن تستنبط مؤّشراا 
أال وهو مؤّشر البيغ ماك، أي الُمعتمد على سعر وجبة البيغ « خفيف الظلّ »

ماك عند سلسلة المطاعم العالمية ماكدونالدز. فوفق نظرية أحادية السعر 
ر وجبة البيغ ماك هي نفسها في جميع البلدان. أي إذا يجب أن تكون سع

ليرة  4500دوالرات فإنه يجب أن تبلغ  3كانت في الواليات المّتحدة تبلغ 
تجاه الدوالر « صحيحاا »اليوم في لبنان، إذا كان سعر صرف الليرة اللبنانية 

 األميركي. في هذا السياق، ماذا يقول مؤّشر البيغ ماك اليوم حول العملة
اللبنانية؟ وفق موقع اإليكونوميست حول المؤّشر، فإن سعر البيغ ماك في 

ليرة، أّما في الواليات المّتحدة فبلغ  6.500بلغ  2019لبنان في تموز/ يوليو 
 1.132دوالرات ما يعني أن الدوالر األميركي يجب أن يكون سعره  5.74

تدنية القيمة، وتحديداا هي ليرة لبنانية. هذا يعني أن الليرة اللبنانية حالياا م
% تحت قيمتها الحقيقية. تجدر اإلشارة هنا إلى أن جميع البلدان في 24.9
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 .قاعدة اإليكونوميست وفق المؤّشر هي متدنية القيمة ما عدا الفرنك السويسري 
االستنتاج الثاني: مؤّشر البيغ ماك يعني أن سعر الليرة اللبنانية قد يكون 

 .متدنياا 
مع من؟: طبعاا، ال أحد يأخذ قراراا بشأن سعر الصرف مبنياا من يتكّيف 

عالية جّداا. لكن في هذا اإلطار،  (stakes) على مؤّشر البيغ ماك، فالرهانات
وكما رأينا فإن االقتصاد السياسي في لبنان هو داعم بشكل كامل لسياسة 

آخرها تثبيت سعر الصرف وقد امُتحن هذا األمر مّرات عديدة عبر السنين، و 
اليوم في خضم أزمة ميزان المدفوعات والقيود على الصرف، أي أن الخيار 
هو شبيه بخيار برونينغ في ألمانيا. وحتى في مواجهة صندوق النقد الدولي 
كان رّد رئيس الحكومة واضحاا في خطابه في البرلمان على الرغم من نفي 

لى أنه في بعض مستشاره طلب الصندوق خفض العملة. تجدر اإلشارة هنا إ
األحيان، ال يتذّكر أحد لماذا تّم تثبيت سعر الصرف في لبنان ولماذا يتّم 

 .الدفاع عنه، غير أنه أمر أصبح متالزماا مع الرأسمال السياسي لنظام الطائف
بدالا من أن يتكّيف سعر الليرة مع االقتصاد، يبدو أن االقتصاد اللبناني 

 هو الذي يتكّيف مع سعر الصرف
الدفاع عن الليرة مهما كانت الظروف، له في بعض األحيان أكالف إن 

عالية. فقبل مجيء برونينغ، انتقد جون ماينارد كينز خّطة وينستون تشرشل 
)الذي تّم التخّلي عنه خالل الحرب  1925للعودة إلى معيار الذهب في عام 

لك سيؤّدي العالمية األولى(، على أساس سعر مرتفع للجنيه االسترليني، ألن ذ
إلى إحداث انكماش داخلي في األجور واألسعار من أجل أن يتالَءم االقتصاد 
مع سعر الصرف. ومن أجل ضمان حصول ذلك، كان على الحكومة أن 
تهندس ركوداا اقتصادياا عميقاا لزيادة البطالة وكسر شوكة العّمال. فالعودة إلى 
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كالف الداخلية التي سعر الصرف المرتفع يعني أن األجور واألسعار واأل
نت خالل سنوات أصبحت مرتفعة نسبة إلى الخارج، ما يعني أن هذه  تكوَّ
العودة ستؤّدي إلى عجوزات خارجية، ألن بريطانيا ستستورد أكثر وتصّدر 
أقل. في هذا اإلطار أيضاا، يقول العالم السياسي جيفري فرايدن في تحليله 

، إنه في حال «أزمة التيكيال»بـ ، أو ما ُعرف1994ألزمة المكسيك في عام 
وجود اقتصاد سياسي مؤّيد لثبات سعر الصرف، يجب على االقتصاد الكّلي 
عندها أن يتكّيف مع سعر الصرف بدالا من أن يتكّيف سعر الصرف مع 

 .االقتصاد
اليوم في لبنان، وبغّض النظر إذا كانت الحكومة اللبنانية ستستطيع أن 

ر زيادة الضرائب االستهالكية على أنواعها التي تفرض إجراءات التقّشف عب
تشّكل نوعاا من التكّيف الداخلي لخفض االستهالك واالستيراد، أصبحت 
ديناميكية االقتصاد تتجه إلى التكّيف تلقائياا. فاالقتصاد دخل في فترة ركودية 

مع انخفاض دراماتيكي في النمّو عن ذلك الذي شهده بين  2011منذ عام 
 Purchasing . كما أن مؤّشر مشتريات المديرين2010و 2007عامي 

Managers Index الذي يصدره بنك بلوم يشهد على انكماش 
contraction  كذلك نرى انكماشاا 2013مستمّر منذ عام ، deflation 

واضحاا في أسعار األصول خصوصاا العقار، كما إن معّدالت التضّخم دخلت 
، ومن المتوّقع أن يعود هذا 2016 و 2015حّيز االنكماش في عامي 

االنكماش في األسعار خصوصاا في بعض السلع غير القابلة للتبادل. وهذه 
كّلها إشارات على أن االقتصاد بدأ فعلياا يتكّيف مع سعر الصرف في ظل 

 2011وجود تراجع في تدّفقات رؤوس األموال الذي حصل أيضاا منذ عام 
بدالا من أن يتكّيف سعر الليرة مع االقتصاد، وفي ظل تراجع الصادرات. إذاا، 
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 .يبدو أن االقتصاد اللبناني هو الذي يتكّيف مع سعر الصرف
الحكومة نسيت في حماوة األزمة كل الطروحات السابقة عن أن المسبِّب 

 الرئيس لألزمة هو االقتصاد الريعي
ولعدم في النهاية، وعلى الرغم من عدم دّقة المعطيات في لبنان أحياناا 

وجود هيئة عليا تعلن رسمياا دخول االقتصاد في ركود أو حصول انكماش، 
يمكننا اليوم أن نرى أيضاا أن ممثلي القطاع الخاص على أنواعهم بدأوا 
يحّذرون من انهيار القطاع. فمنذ أسبوعين حّذرت الهيئات االقتصادية من 

به لحالة انكماشية  وهو تشبيه ال بأس« أحجار الدومينو»تراجع االقتصاد مثل 
«. منع االنهيار»متسارعة. كما أطلقت جمعية تّجار بيروت حملة مفادها 

فعلى الرغم من المنحى الُمبالغ به لتصريحات ومواقف جمعية التّجار، 
 .ولرئيسها خصوصاا، إال أنه من الواضح أن األمور تتدحرج بسرعة

اللبنانية على عاتقها، السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل ستأخذ الحكومة 
تحت الضغط الداخلي والخارجي، في انتظار عودة التدّفقات الخارجية، 

والتي ستعّمق من األزمة كما فعل برونينغ؟ « ترتيب البيت الداخلي»سياسات لـ
كّل اإلشارات تؤّشر إلى ذلك، إذ يبدو أن الحكومة نسيت في حماوة األزمة 

الرئيس لألزمة، أي االقتصاد الريعي، إذ كّل الطروحات السابقة عن المسّبب 
من هنا يجب أن يبدأ العمل الجدي، ال الفولكلوري وال التقّشفي، لبدء حّل 
األزمة. لكن هذا يتطّلب إجراءات، كما سنرى، هي األكثر أهّمية في موضوع 

 07/10/2019ُنشر في ملحق رأس المال :  .الدوالر  vsالليرة
-https://al

-vs-akhbar.com/Capital/277421/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9
-2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
-vs-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A 

https://al-akhbar.com/CapitalAddendum/2019/10/7
https://al-akhbar.com/CapitalAddendum/2019/10/7
https://al-akhbar.com/Capital/277421/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-vs-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-vs-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A
https://al-akhbar.com/Capital/277421/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-vs-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-vs-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A
https://al-akhbar.com/Capital/277421/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-vs-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-vs-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A
https://al-akhbar.com/Capital/277421/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-vs-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-vs-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A
https://al-akhbar.com/Capital/277421/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-vs-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-vs-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A
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 بالتغيير السياسي[: اإلنقاذ 3الدوالر ] vs الليرة - 6

 2019األول  تشرين 14اإلثنين   غسان ديبة، األخبار ، بيروت
اإلنسان يصنع تاريخه، ولكن ليس كما يرغب، إّنما في ظروف موجودة »

 «وُمعطاة له من الماضي
 كارل ماركس

في ِخَضم األزمة التي تتعّمق يومياا في لبنان، لم يعد السؤال المحوري، 
 القصير؟ بل هل الرأسمالية اللبنانية على ما يرام؟ما العمل على المدى 

لبنان اآلن في ِخَضم حالة اقتصادية على حّد السكين بين االستقرار الذي 
يحافظ على القديم، وكما رأينا ُيَعّمق األزمة، وبين انهيار عبر انهيار سعر 

ة الصرف. وعندها تنفتح االحتماالت على إعادة خلط كبيرة للمواقع االقتصادي
بسبب التضّخم الذي سيحصل في اقتصاد تّم فيه التثبيت النقدي عملياا منذ 

عاماا، وأصبح فيه الدوالر األميركي وسيلة للحساب والدفع  25أكثر من 
وتخزين الثروة، فإنها ستؤّدي إلى تدمير القديم ولكن بطريقة فوضوية ومفتوحة 

بقوى الزمن »محكوماا  على الاليقين والتشّظي. عندها سيصبح فعالا المستقبل
، كما قال كينز عن الرأسمالية بوضعها المستقّر، فكيف «المظلمة وبالجهل

تغّير في األسعار والمكافآت، كما »في حال التضّخم الُمنفلت الذي يؤّدي إلى 
، وينقل الثروة  ُتْحَتَسب بالنقد، يؤّثر بشكل عام على الطبقات بشكل غير متساو 

، كما قال كينز «عطي الغنى هنا وُيعطي العوز هناكمن طبقة إلى أخرى، ويُ 
 .أيضاا 

الطريق »وبالتالي، إذا كّنا أمام مفترق الطرق هذا، فال بّد من النظر في احتمال 
الثالث حيث ينتهي القديم، ولكن من دون أن ندخل في االنهيار الذي يخشاه 
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سياسي اللبناني في هذا اإلطار، إذا بدأنا بُمَسّلمة أن االقتصاد ال«. الجميع
كّله داعم لثبات سعر الصرف، وأن التخفيض الُمنظَّم لسعر الصرف قد ال 
يكون ُمتاحاا، أي أّننا أمام الثبات أو األزمة أو انهيار، فإن الطريق الثالث، أو 
الجديد، يجب أن يأخذ ثبات سعر الصرف كجزء من هذا النموذج الجديد. 

، فهو يطرح تحّدياا كبيراا أمام هذا وهذا ليس باألمر السهل، أو التفصيلي
النموذج الجديد. عادة في أزمة مثل التي يمّر بها لبنان، تنطوي على عجزين 
تجاري وجاري كبيرين، وفي ظّل تراجع التدّفقات المالية الخارجية وتراجع 
الصادرات وانخفاض النمّو وارتفاع البطالة، فإن الخيار يكون بالتخّلي عن 

. فيما الخيار اآلخر، كما رأينا األسبوع الماضي، هو في ثبات سعر الصرف
 .الحفاظ على القديم مع إحداث انكماش كبير في االقتصاد

من هنا، إن بناء النموذج الجديد مع سعر ثابت للعملة لن يكون سهالا، 
 :ويتطّلب أموراا أساسية لبنائه

التي  policy regime أّوالا، يجب إحداث تغيير للمنظومة السياساتية
، وإعالن األسواق والعمالء 1992اتُِّبعت في االقتصاد اللبناني منذ عام 

االقتصاديين عن أن تلك المرحلة انتهت ولن يعود لبنان إليها. في هذا اإلطار، 
يجب تغيير أصل النموذج القديم، أو الخطيئة األولى، وهي االستدانة الحكومية 

فاإلنفاق الكبير الذي حصل منذ ذلك وتراكم الرأسمال الريعي الناتج عنها. 
ْين العام  الوقت بالتزامن مع خفض الضرائب على الرأسمال، أّدى إلى تراكم الدَّ
من جهة والثروة لدى القّلة من جهة أخرى. ومن دون هذا التغيير، فإن ال 
طائل في أي من السياسات، ولن يفيد ال االّتكال على النمّو، وال على التدّفقات 

، التي جعلت 2010و 2007ة. ألم تأِت األزمة بعد نمّو بين عامي الخارجي
البعض يظّن أننا تخّطينا األعجوبة الصينية؟ ألم تأِت األزمة بعد سنوات عديدة 
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من التدّفقات المالية التي كانت أعلى بالنسبة إلى الفرد من مشروع مارشال 
باح الطائلة للقطاع في ألمانيا الغربية؟ ألم تأِت األزمة على الرغم من األر 

المصرفي الذي أوهم أيديولوجيوه اللبنانيين أن لبنان بخير ما دام القطاع بخير؟ 
، وإعالن أن لبنان دخل في منظومة سياساتية «علينا تخييب أمل الريعي»إذاا، 

جديدة. ومن أجل تخييب أمل الريعي يجب وضع الضرائب العالية عليه وعلى 
الثروة إلى ضريبة اإلرث إلى رفع ضريبة شركات الرأسمال عموماا من ضريبة 

األموال، وذلك لهدفين إضافيين: أّوالا، حّل معضلة عجز الخزينة، وثانياا، نقل 
 .الموارد من الريع إلى االستثمارات اإلنتاجية

ْين العام. وعند ذلك يمكن أيضاا البدء بعملّية  ثانياا، يجب إزالة شبح الدَّ
ْين المحمول من المصرف المركزي إعادة اإلقراض في األسوا ق. فالدَّ

والصندوق الوطني للضمان االجتماعي اللذين هما هيئتان عاّمتان ال يشّكالن 
« داخلي»َدْيناا للدولة مملوكاا من األسواق أو االقتصاد الخاّص، بل هو َدْين 

بين أطراف الدولة، وبالتالي يجب عدم احتسابه عند تقييم مقدرة الدولة على 
د ديونها. في هذا اإلطار، على المصرف المركزي أن يحّول كّل َدْين سدا

بفائدة صفر بطريقة تدّرجية. وهذا  perpetuities الدولة إلى سندات أبدية
األمر سيكون له وقع إيجابي جّداا على موازنة الدولة اللبنانية. على أن يتّم في 

اراتها لدى مصرف المقابل وبموازاة ذلك، سحب المصارف لودائعها واستثم
لبنان وإعادة إقراضها في القطاع الخاص. وهذا أفضل بكثير مّما يحصل اآلن 

إذا حصل «. بلومبرغ»من سحب إلعادة إقراض الدولة اللبنانية، كما ذكرت 
ْين العام باألهّمية نفسها كما هو اآلن، ويخّف الضغط  كّل ذلك، ال يعود الدَّ

ّسع النقدي سيكون له وقع إيجابي على عن الليرة اللبنانية، كما أن التو 
 .االقتصاد
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ثالثاا، االنتقال إلى اقتصاد يراكم الرأسمال اإلنتاجي، وتأكيد ملكّية الدولة 
في االقتصاد. يعاني االقتصاد اللبناني بعد سنوات من « القمم المسيطرة»في 

ج الركود من قّلة الرأسمال، أو حّتى شّحه، ما يؤّثر بشكل مباشر على إنتا
البطالة. وهنا يجب فعل عكس ما تضّمنته ورقة رئيس الحكومة سعد الحريري، 
أي بدالا من الخصخصة، يجب تأكيد سيطرة الدولة على االتصاالت والطاقة 
والمياه، من أجل استعمال الموارد في تعزيز دور االستثمارات العاّمة في دعم 

دور استثمارات مؤتمر االنتقال إلى تراكم الرأسمال اإلنتاجي، وهنا يأتي 
اليوم، ستستعملها الدولة لبناء البنية التحتية، بينما تريد تسليم كّل «. سيدر»

البنية التحتية إلى القطاع الخاص ليسيطر عليه، ما ُيعّد الشكل الجديد لدعم 
القطاع الخاص من ِقَبل الدولة عبر االستدانة. من هنا، يجب على الدولة 

، واستعمال الموارد في دعم «سيدر»رزمة مشاريع  أيضاا أن تعيد النظر في
القطاعات األكثر إنتاجية والصناعات التصديرية من دون أخذ التوزيع 
المناطقي للمشاريع أو منافعها الخدماتية باالعتبار. في مجال آخر، إن إلغاء 
الدعم تدّرجياا عن سعر الكهرباء يجب أن يقابله تخفيض تدّرجي في أسعار 

، أو استعمال الفائض في االتصاالت نحو االستثمار العام في االتصاالت
 .القطاعات نفسها

على البنك المركزي أن يحّول كّل َدْين الدولة إلى سندات أبدية بفائدة 
 صفر، وأن تسحب المصارف ودائعها لديه وتعيد إقراضها إلى القطاع الخاص

جميع الطبقات بين « مساومة تاريخية»رابعاا، لبنان بحاجة اليوم إلى 
االجتماعية. إن الخروج من األزمة، مع الحفاظ على ثبات الليرة، واالنتقال 
إلى نموذج اقتصادي جديد إنتاجي عصري، يتطّلب تكّيفاا معّقداا من حيث 
خفض االستيراد وزيادة التصدير وزيادة االستثمار والتوظيف وإنهاء حالة 
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ية، ولكن لن تكون فقط على الطبقات البطالة العالية. وهذا يتطّلب إجراءات قاس
المتوّسطة والعاملة أو من دون طائل، بل يجب أن تطال جميع الطبقات، وأن 
يكون لها هدف نهائي في بناء النموذج الجديد وهدف آخر مرحلي هو الحفاظ 
على ثبات سعر الصرف. كما يجب أن تطال، كما رأينا، ضرائب على األرباح 

بكثير مّما هي عليه اليوم، ومن ثّم تحويلها إلى والثروة والتوريث أعلى 
االستثمار في بناء القدرات اإلنتاجية. كما يجب أن تترافق مع بعض الضرائب 
االستهالكية من أجل تصحيح الحسابات الخارجية ومن أجل تحويل الموارد 

كبح »إلى اإلنتاج واالستثمار. أخيراا، ولمّدة معّينة، يجب اّتباع سياسة 
في القطاعات المتدّنية اإلنتاجية والخدماتية،  (wage restraint) «األجور

في القطاعات العالية اإلنتاجية والجديدة، من أجل « األجور العالية»وسياسة 
ضمان التراكم والتنافسية لخلق حلقة حميدة من اإلنتاج واالستهالك واالبتكار 

قتصاد سياسي جديد في االقتصاد اللبناني. ولتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى ا
داعم لليرة اللبنانية وداعم للنموذج الجديد، ألن االقتصاد السياسي القديم، أي 
ترويكا المصارف والمصرف المركزي والدولة، يترّنح، أو أصبح كما بّينت 
، لذلك يجب إضافة الشعب والرأسمال إليه،  التطّورات السريعة غير كاف 

 .شعب والترويكاالرأسمال وال«: ترويكا بالس»فتصبح 
في النهاية، نحن بحاجة إلى ما أسماه المؤرِّخ االقتصادي األميركي، بيتر 
تمين، تغييراا في المنظومة السياساتية من أجل الخروج من األزمة. ومن أجل 
إنهاء النموذج القديم بكّل أبعاده وإنهاء النظام االقتصادي الريعي، يتطّلب ذلك 

يكالية جديدة تكسر مع الماضي. وبالتالي، لن يحدث تكّيفاا كبيراا وسياسات راد
ذلك ضمن التركيبة السياسية الحالية، وال ضمن السيطرة الحالية للرأسمال على 
السياسة االقتصادية. فالمساومة التاريخية يجب أن تفرضها قوى سياسية 
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 .جديدة، تفرض تغيير المنظومة السياساتية بأكملها
نية التحتية إلى القطاع الخاص ليسيطر عليها، تريد الدولة تسليم كّل الب

 وهو ما ُيعّد الشكل الجديد لدعم القطاع الخاص من ِقَبل الدولة
ويمكن هنا أن نأخذ دروساا من التاريخ؛ من ما حدث في الواليات المّتحدة 
عند مجيء روزفلت، ومن أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ومن الصين بعد 

ياو بنغ. وأقرب إلى اليوم، إعادة انتخاب اليسار في إصالحات دينغ هس
وغّرد خارج السرب  2015البرتغال األسبوع الماضي، بعد أن حكم منذ عام 

التقّشفي األوروبي من اليونان إلى إيرلندا. إذ تتمّتع البرتغال اآلن بانتعاش 
د اقتصادي بعد سنوات من التراجع. يقول نائب المدير التنفيذي لصندوق النق

أنه في البرتغال  2019الدولي، دافيد ليبتون، في مداخلة له في آذار/ مارس 
علينا النظر في ثالث مجموعات من األرقام: أّوالا، بلغت البطالة ذروتها عند »

، مع معّدالت عالية لدى الشباب. بينما يبلغ معّدل 2013% في عام 16
كما كان هناك  .2004%، وهو أدنى مستوى له منذ عام 7البطالة اآلن 

انخفاض حاّد في عدد العاطلين عن العمل على المدى الطويل، وتراجع كبير 
% 10في بطالة الشباب. ثانياا، كانت العائدات على سندات البرتغال فوق الـ

. وعلى النقيض من ذلك، يبلغ العائد اليوم على 2012و 2011خالل عامي 
لعجز المالي اإلجمالي في %. وأخيراا، كان ا1.3سندات العشر سنوات نحو 

% من الناتج المحّلي، بينما اليوم تستهدف الحكومة 11نحو  2010عام 
عجزاا صغيراا جّداا. باإلضافة إلى ذلك، ازدهرت الصادرات والسياحة، وكان 
الحساب الجاري متوازناا تقريباا خالل السنوات القليلة الماضية، بعد أن كان 

)هل تبدو األرقام مألوفة؟(. كّل هذا «. فترة طويلةالعجز الخارجي كبيراا جّداا ل
بين الحزب  (contraption) «اآللة الغريبة»حدث بسبب ما ُعِرف بسياسة 
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االشتراكي والحزب الشيوعي والكتلة اليسارية التي استطاعت أن تعيد ملكية 
اإلصالحات إلى الشعب البرتغالي، والذي أعاد انتخابها اليوم. هكذا يكون 

ُنشر في ملحق رأس المال   .ر وهذا ما نحن بحاجة إليه اليوم في لبنانالتغيي
 :14/10/2019 

-https://al
-vs-akhbar.com/Capital/277743/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9
-3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0
-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1

%B3%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8 

 

 2020دولرة الودائع في نهاية أيار   79.9% - 7

 2020آب  10اإلثنين  
% مقارنة مع 79.9بلغت نسبة دولرة الودائع نحو  2020في نهاية أيار 

. يعود هذا االرتفاع في الدولرة إلى 2019% في نهاية كانون األول 76
الحسابات عبر عاملين أساسيين. فقد قّرر مصرف لبنان إطفاء عدد كبير من 

تسديدها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الذي يحّدده للمصارف )كان في 
ليرة لكل دوالر(. كما  3850ليرة لكل دوالر ثم ارتفع الحقاا إلى  3000البدء 

أن مصرف لبنان لم يتوقف عن بيع الدوالرات للمصارف التي تستعملها من 
 .الدوالرأجل تحويل ودائع الزبائن من الليرة إلى 

بنتيجة هذه المسارات، انخفض حجم الودائع اإلجمالية في المصارف 
 4.35منها انخفاض بقيمة  2020مليار دوالر في نهاية أيار  12.69بقيمة 

 .مليارات دوالر في ودائع الدوالر
عملياا، ما يحصل هو أن المصارف تجري عمليات تحويل الودائع من 

https://al-akhbar.com/CapitalAddendum/2019/10/14
https://al-akhbar.com/CapitalAddendum/2019/10/14
https://al-akhbar.com/CapitalAddendum/2019/10/14
https://al-akhbar.com/Capital/277743/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-vs-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://al-akhbar.com/Capital/277743/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-vs-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://al-akhbar.com/Capital/277743/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-vs-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://al-akhbar.com/Capital/277743/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-vs-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://al-akhbar.com/Capital/277743/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-vs-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://al-akhbar.com/Capital/277743/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-vs-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3
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محظيين ُيتاح لهم مضاعفة قيمة أموالهم بالحّد الليرة إلى الدوالر إلى زبائن 
األدنى ألن مصرف لبنان يبيع هذه الدوالرات بالسعر النظامي المحّدد من ِقبله 

ليرات وسطياا، ما يتيح لهؤالء الزبائن الذين تختارهم المصارف  1507.5بقيمة 
ين وفق حساباتها الضيقة، وفي الغالب يكون األمر من أجل إفادة كبار المودع

الذين ُيسمح لهم بسحب الدوالرات وفق السعر المحّدد للسحب في المنصة 
ليرة  3850التي خلقها مصرف لبنان والتي ضاعفت سعر الدوالر ليبلغ أخيراا 

 .لكل دوالر
وبحسب المعطيات المتداولة بين المصارف، فإن نحو سبعة مصارف 

ر بعض تحصل على كامل الدوالرات التي يضّخها مصرف لبنان. يقدّ 
مليون دوالر يبيعها مصرف لبنان شهرياا لهذه  300المصرفيين أن هناك نحو 

، بينما هناك مصارف صغيرة ومتوسطة «ألفا»المصارف المصنّفة ضمن فئة 
 .ال تحصل على أي دوالرات

هناك عالقة واضحة وقوية بين ارتفاع سعر الصرف وبين تضّخم حجم 
 النقد المتداَول بالليرة

ضّخ هذه الدوالرات في شرايين المصارف، يقوم مصرف لبنان وفي مقابل 
بسحب هذه الدوالرات عبر ضّخ ليرات إضافية في السوق. ففي نهاية كانون 

 9817، كانت قيمة النقد المتداول خارج مصرف لبنان نحو 2019األول 
 2020مليار ليرة، وبلغت في نهاية تموز  16420مليار ليرة، ثم ارتفعت إلى 

مليار ليرة. أي أن مصرف لبنان خلق نقداا إضافياا في السوق  20818نحو 
مليار ليرة، بمعدل  11001في األشهر السبعة األولى من السنة الجارية بقيمة 

 .مليار ليرة 1571شهرّي يبلغ 
هذا المسار قد ينطوي على شيء من االنتحار. فمصرف لبنان يعمل 
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لدوالرات من المصارف ومن على طباعة النقد من أجل إطفاء الودائع با
مليار دوالر. إن إطفاء نصف  89ميزانيته كون هذه األخيرة وّظفت لديه نحو 

هذا المبلغ يرّتب أثراا بالغاا على سعر صرف الليرة، فهناك عالقة واضحة 
وقوية بين ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية، وبين تضّخم حجم النقد 

قة هي تناقصية، أي إنه كلما ازداد حجم النقد في المتداَول بالليرة. هذه العال
 .التداول كلما انخفضت قيمة الليرة وارتفعت قيمة الدوالر

وارتفاع نسبة الدولرة تزامناا مع انخفاض حجم الودائع وتضّخم الكتلة النقدية 
المتداَولة بالليرة، يشير بوضوح إلى أن تسارع وتيرة طباعة العملة التي يمارسها 

 .نان بهدف إطفاء الدوالرات التي يحملها في ميزانيتهمصرف لب
 

 
 

https://al-akhbar.com/ArticleFiles/2020810030111637326162110015565.pdf
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 10/08/2020ُنشر في ملحق رأس المال : 

-akhbar.com/In_numbers/292472/799-https://al
-D9%88%D9%84%D8%B1%D8%A9%D8%AF%
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9

202-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9 

 

 مليارات دوالر في ثمانية أشهر؟ 5من هّرب  - 8

 سالمة يستعّد للرحيل: تعاميم المجلس المركزي ال الحاكم
 2020أيلول  7يدة األخبار اإلثنين إبراهيم األمين جر  

هذه «. ساعة الحساب»يبدو القطاع المصرفي في مرحلة االستعداد لـ
المرة، لن تنفع كل محاوالت التضليل اإلعالمي التي قادتها ماكينة ُيشرف 
عليها أصدقاء حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ورئيس جمعية المصارف 

في أكثر من دائرة مؤثرة، سواء داخل سليم صفير. وهي ماكينة توّزع نفوذها 

https://al-akhbar.com/CapitalAddendum/2020/8/10
https://al-akhbar.com/CapitalAddendum/2020/8/10
https://al-akhbar.com/In_numbers/292472/799-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-202
https://al-akhbar.com/In_numbers/292472/799-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-202
https://al-akhbar.com/In_numbers/292472/799-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-202
https://al-akhbar.com/In_numbers/292472/799-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-202
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القطاع نفسه وداخل مصرف لبنان ووزارة المالية، أو داخل مجلس الوزراء 
والمجلس النيابي وحتى اإلدارة العامة. إضافة إلى النفوذ المتوّقع بين السياسيين 

 .واإلعالميين
المواجهة السابقة كان هدفها تعطيل خطة الحكومة لإلصالح المالي. 

أن مصرفيين أساسيين حاولوا في األيام األولى من عمر حكومة صحيح 
حسان دياب الدخول في نقاش مع الحكومة من أجل التوصل إلى صيغة قابلة 
للتطبيق. إاّل أن الحكومة لم ُتظهر استعداداا عمالنياا للسير في اتفاق يحظى 

لحاكم بتوافق أطرافها، بينما كان أرباب القطاع المصرفي ينتظرون إشارة ا
 !الذي لم يتأّخر في إبالغهم: اصمدوا، هذه الحكومة غير قادرة علينا

الذي حصل باختصار، أن مشروع إقالة رياض سالمة تعّطل بقّوة، ال 
سيما بعدما تراجع النائب جبران باسيل ُمذعناا لرغبة الفريق الذي يضّم الرئيَسين 

والذي عارض إقالة نبيه بري وسعد الحريري والنائب السابق وليد جنبالط 
سالمة بحّجة أن الفراغ ممنوع اآلن. باسيل كان ينتظر أن يقود حزب هللا 
المعركة ضّد سالمة. الحزب غير المعجب على اإلطالق بسياسات سالمة 
لن يبادر. لديه ثوابته التي تحول دون قيادة المعركة، لكنه مستعّد دوماا لدعمها 

 ة، لديهم أسبابهم الكثيرة. متى اندلعت. الذين رفضوا إقالة سالم
ظاهرّياا، المشكلة عندهم تبدأ من كون بديله سُيعّين برضى وبركة الرئيس 
ميشال عون. لكّن األساس، هو الشراكة الفعلية بين هؤالء وبين سالمة الذي 

لم َيَخف يوماا من هذه المنظومة، فهو يعرفها أكثر من نفسها  -لألمانة  -
 .وله عليها الكثير

ر األزمة فعلياا، ليس الخالف على األرقام كما جرت محاولة اختزال ما فجّ 
القصة. ألن عملية احتساب الخسائر مهما جرى التالعب بها، إنما تبقى في 
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نهاية األمر خسائر، وأي مقاربة جديدة إلدارة المالية العامة أو السياسة النقدية 
لمعركة الحقيقية تركزت كانت ستكشف ما ُيعمل دوماا على إخفائه. ولذلك فإن ا

على ُسبل منع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمؤسسات التابعة 
له. وهو تدقيق كان ليشمل أيضاا حركة التحويالت المالية الكبيرة في السنوات 
األخيرة، وهو ما كان سيؤّدي عملياا إلى إسقاط السّرية المصرفية عن نسبة 

والذين يحملون غالبية الودائع الموجودة لدى  بالمئة من المودعين 2.5الـ
حكاية »المصارف. عدا عن كون التدقيق كان سيكشف من تلقاء نفسه عن 

التي تمأل كّل دوائر الدولة اللبنانية وفي القطاَعين الخاص والعام « الصفقات
، لكّنا أمام مادة «كرول»على حّد سواء. ولو أن التدقيق تم على طريقة شركة 

 .تلفزيونية شّيقة تمتّد حلقاتها ألعواملسلسلة 
في أيام االشتباك القوي، لم تكن المؤسسات الدولية تقف بعيداا عن النقاش. 
من البنك الدولي الذي صار محرجاا إزاء فضائح ستصيب فريقه اإلداري أيضاا، 
نظراا إلى األرقام الهائلة من المصاريف اإلدارية التي كانت ُتنفق، إلى صندوق 

حكومة العتقاده الراسخ بأن النقد الدولي الذي كان أقرب إلى وجهة نظر ال
حاكم مصرف لبنان كما المشرفين على المالية العامة إنما يتالعبون بكل 
شيء ومنذ فترة طويلة. وصوالا إلى الجهات المانحة، وال سيما فرنسا التي 

كل هذه الجهات «. سيدر»ُأوكل إليها ملّف الدعم اإلنمائي من خالل برنامج 
ّقق. ومن المفارقات أنه في ظّل االنقسام أوفدت َمن ناقش ودرس وسمع ود

السياسي اللبناني حول تقييم موقع ودور حاكم مصرف لبنان، إاّل أن إجماعاا 
دولياا ظهر فجأة، على ضرورة تنحية الرجل، وتحميله مسؤولية رئيسية عن 
األخطاء الكبيرة، سواء بسبب خضوعه لطلبات السلطات السياسية ثم شراكته 

مشاركته أرباب القطاع المصرفي أالعيبهم التي تّمت برعايته. معها، أو بسبب 
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علماا أنه للمرة األولى، يوّجه موفدون دوليون نقداا لسالمة على خلفية استمرار 
عمله في األسواق المالية العالمية بواسطة شركات مستقلة يديرها مقربون منه 

تة. علماا أنه يدافع أو أقرباء، وهي األعمال التي جعلت ثروته تكبر بصورة الف
عّما قام به، وأنه كان يقوم باستثمار ما يملكه نتيجة عمله السابق، بصورة ال 
تتعارض مع موقعه ودوره، وأنه لم يستِفد بقرش واحد من العمليات الجارية 

 .ضمن نطاق عمله
ما يجري اليوم هو تثّبت الجهات على اختالفها، محلياا وإقليمياا ودولياا، 

يس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعمل شخصياا على إطاحة سالمة. من أن الرئ
وهو يتجّنبه بصورة كاملة، والفريق االستشاري العامل إلى جانب الرئيس 

لسالمة. مع اإلشارة  -مهنّي وحتى شخصي  -الفرنسي ال يكّن أي احترام 
إلى أن فريق ماركون جّله من المصرفيين الكبار، وبينهم سمير عساف، 

في الذي ُرّشح مراراا لخالفة سالمة في حاكمية المصرف المركزي. ولو المصر 
أن روايات كثيرة من أوروبا، ال تمّيز عساف كثيراا عن سالمة. ومع ذلك، فإن 
ماكرون يعرف أّن ليس بمقدوره القيام بخطوة كهذه بالطريقة التقليدية. و يعرف 

اإلطاحة بسالمة،  أّن من الصعب عقد تسوية مع النافذين في بيروت ألجل
فوجد أن الحّل يكون بتسوية مباشرة مع سالمة نفسه، والذي أبلغ للمرة األولى، 
من يهّمه األمر، بأنه مستعّد لمغادرة منصبه. لكّنه صارح محّدثيه بأنه ال يثق 
بأي من المسؤولين اللبنانيين في السلطة وخارجها، وأنه يعرفهم واحداا واحداا 

شى تعّرضهم لمالحقة سيعملون على تحويلها صوبه، على حقيقتهم. وهو يخ
 «. كبش فداء»ليس بقصد محاسبته، بل لتحويله إلى 

الجديد أن سالمة أبدى استعداداا للمباشرة في عملية تدقيق بالتعاون مع 
مصرف فرنسا المركزي، تشمل عمليات المصرف المركزي ومشروع إعادة 
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في حال ضمان الرئيس الفرنسي  هيكلة القطاع المصرفي، باإلضافة إلى أنه
شخصياا عدم مالحقته، فهو مستعّد لترك منصبه ومغادرة لبنان فوراا. وسالمة 
الحريص على تكرار هذه الالزمة أخيراا، يعرف مسبقاا أن الجهات الدولية التي 
تدفع باتجاه التدقيق، إنما تستهدف الوصول إلى أرقام موّحدة حول الواقع 

لبنان. يتصرف سالمة على قاعدة الثقة بأن هدف التدقيق المالي والنقدي في 
 .محصور في هذه النقطة وليس هدفه تحميل المسؤوليات أو اإلدانة والعقاب

ديفيد شينكر لم يترك جهة إاّل التقاها، « السنفور غضبان»أكثر من ذلك، فإّن الـ
تمع مع بما في ذلك مندوبون أو متصلون بالقوى السياسية التي قال إنه لن يج

قياداتها. وكان للمصرفيين نصيب بارز من اللقاءات، وهو حرص على 
إبالغهم بأنه يجب عدم المراهنة على عمليات التدقيق وال حتى على العقوبات. 
الفتاا إلى أنه يخشى إحباطاا إضافياا عند الناس جراء مبالغة قوى سياسية حيال 

ال الصف األول بالتأكيد، ملف العقوبات، ألن ما هو مطروح حتى اآلن لن يط
بل سيطال مجموعات يمكن ربطها بقوى وجهات. لكن شينكر صار مّياالا الى 

على ما يقول أحد الملتقين به، وأن « انتهاء أيام رياض سالمة»الحديث عن 
واشنطن متوافقة مع باريس على هذا األمر، لكنها ال تمنح فرنسا أّي تفويض 

ديل. وأن الرأي الخارجي الحاسم سيكون بيد بتعيين أو اقتراح تعيين حاكم ب
 .صندوق النقد الدولي قبل أي جهة أخرى 

لكن، ما ال ُيقال أو ال ُيشار إليه على أنه اتفاق ضمني، هو ما يبدو أن 
سالمة تعهد به، لجهة القيام بخطوات عمالنية هدفها إنجاز بعض األمور. 

في السوق، لكنها  سالمة سيقوم بخطوات تزعج حلفاءه»يرّدد أحدهم أن 
بتعبير أوضح، يبدو أن سالمة وافق «. ضرورية لضمان الخروج المشّرف

على تنفيذ عدد من طلبات الحكومة المستقيلة، لكن ضمن اإلطار الذي يراه 
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هو األنسب. وخطة تعديل التموضع لديه، بدأت منذ صدور قرارات تعيين 
نواب الحاكم الجدد األعضاء الجدد للمجلس المركزي لمصرف لبنان. دخول 

واآلخرين من األعضاء الُحكميين في المجلس المركزي، سمح بإشاعة أن 
المجلس المركزي الذي ظل معّطالا لربع قرن، عاود العمل كفريق موّسع في 
األسابيع االخيرة. وأن سالمة نفسه بادر إلى إبالغ أعضاء المجلس المركزي، 

 .«إصالحية»الشروع في خطوات  أنه ينتظر منهم أفكارهم وتصّوراتهم ألجل
في هذا السياق، يعرف سالمة أنه مضطر إلى عمليات قد تتسبب بأذية بعض 
أصدقائه المصرفيين. وربما تصيب مصالح بعض كبار المودعين الذين 
يعرفهم سالمة تمام المعرفة باألسماء واألرقام الموجودة في حساباتهم. وهو 

لية، وكيفية التطبيق الدقيق أو الجانبي بالقوانين الما« خبير محّلف»أيضاا 
لجميع بنود قانون النقد والتسليف، باإلضافة إلى خبرته الطويلة في لعبة 

 .التعاميم المصرفية التي يجب جمعها في كتاب ألجل تاريخ لبنان
 ورسملة المصارف 154التعميم 

آب  27جديد الوضع المصرفي، التعميم الذي أصدره الحاكم يوم 
، والذي يفرض بموجبه على المودعين الذين 154ويحمل الرقم الماضي، 

والشهر الماضي، إعادة تحويل  2017حّولوا أمواالا إلى الخارج بين تموز عام 
بالمئة إلى المصارف اللبنانية من  30و 15جزء منها تتراوح نسبته بين 

الخارج. على أن يجري تجميد هذه المبالغ لخمس سنوات لدى القطاع 
ي وترك أمر الفوائد للتفاوض بين المودع والمصرف. على أن تعمد المصرف

المصارف إلى استعمال هذه الودائع الجديدة في تغذية السوق العِطش لألموال 
الطازجة، خصوصاا أن مصرف لبنان بدأ يرفع الصوت من عدم قدرته على 

قات توفير دوالرات كافية لتغطية الدعم المطلوب لسلع رئيسية من قمح ومحرو 
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 .ودواء
باإلضافة إلى ذلك، ذّكر سالمة المصارف بوجوب زيادة رساميلها من 
خالل توفير مبالغ إضافية تصل إلى عشرين بالمئة من قيمة الرساميل الحالية، 
على أن يكون هناك جدول زمني لتوفير هذه المطلوبات ينتهي مطلع العام 

 تقدر على تنفيذ هذه المقبل. وأرفق هذا الطلب بتوضيح أن المصارف التي ال
العملية ستحال إلى المجلس المركزي التخاذ القرار بشأن أن تبقى أو تخرج 

 .من السوق 
تضارب في التقديرات حول حجم األموال الممكن إعادتها حسب التعميم 

 وخبراء يخشون انهياراا إضافياا لليرة 154
علق بالحسابات ردة الفعل على التعاميم لن تكون متطابقة، األمر هنا ال يت

المباشرة فقط، بل في كيفية تعامل الجمهور مع األجراء. في الشكل، سيبدو 
لقسم من الجمهور، أن التعميم الهادف الى إعادة استقطاب دوالرات طازجة 
من الخارج، يمثل استجابة من الحاكم لمطالب قوى سياسية وتيارات شعبية 

أيضاا  -والفكرة تصبح مغرية «. ةاستعادة األموال المنهوب»التي تقع تحت بند 
كون التعميم يشمل كل الذين حولوا أموالهم من صيف عام  -في الشكل 

. والمهم في هذه الفترة، هو حجم األموال التي خرجت من لبنان إثر 2017
اعتقال السعودية الرئيس سعد الحريري في الرياض. ثم األمر نفسه الذي 

بالتدهور المتسارع لألحوال النقدية ربطاا  2019و  2018تعاظم في عامي 
والمالية واالقتصادية في لبنان، وصوالا إلى ما جرى في األشهر األخيرة التي 

 .تشرين 17سبقت أزمة القطاع بعد 
في هذا السياق، يتحدث مصرفيون عن مبالغ كبيرة جداا، وأن اآللية التي 

الغ كبيرة. وهنا بالمئة، يقّدر لها أن تعيد مب 30و  15تفرض استعادة بين 
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ُيظهر مصرفيون تفاؤالا مبالغاا فيه حيال إمكانية استعادة نحو خمسة مليارات 
دوالر، بينما يرى خبراء أن مثل هذه العملية لن تعيد إال بضع مئات من 

 .ماليين الدوالرات
المصرفيون يعتقدون أن القرار قابل للتطبيق. وأن النقاش حول قانونيته 

صحيح أن المبدأ يقول بأنه ال يمكن لمصرف أن ُيجبر لن يغّير من قوته. 
مودعاا على إعادة أمواله إلى المصرف وتجميدها، لكن تعميم سالمة يخّير 
المودعين بين أمرين: إما إعادة هذا الجزء، أو إحالة الملف إلى هيئة التحقيق 
الخاصة ألجل التدقيق في األموال وأصولها وأسباب تحويلها إلى الخارج. 

حسب المصرفيين أنفسهم، فإن هذه العملية تعني عملياا رفع السرية وب
المصرفية عن هذه الحسابات، وهي خطوة شديدة الحساسية بالنسبة إلى عدد 
كبير جداا من كبار المودعين. كما أن االشتباه بالملف من قبل هيئة التحقيق 
الخاصة سيؤدي إلى مضاعفات يعتقد البعض أنها كافية للضغط على 

 .أصحاب الودائع الكبيرة من أجل إعادة بعض ما حولوه إلى الخارج
التدقيق في حسابات مصرف لبنان هدفه توحيد أرقام الخسائر... وال 

 توّقعات بالمحاسبة
وبحسب أصحاب هذا الرأي فإن المصارف نفسها صارت أمام مسؤولية 

ملة لم تكن تواجهها من قبل. فهي اآلن مضطرة إلجراء جردة واسعة وشا
ودقيقة ورسمية لكل عمليات التحويل التي تمت في الفترة الواردة في التعميم. 
واآللية تفرض على المصارف المسارعة إلى إبالغ المودعين بالتعميم والطلب 
إليهم االلتزام بإعادة المبالغ وفق النسب المفروضة. وفي حال لم يجِر االلتزام 

بأسماء من رفض االلتزام، وهي فإن المصارف ملزمة بإبالغ مصرف لبنان 
الئحة ستذهب فوراا الى هيئة التحقيق الخاصة، والتي يتوقع أن تطلب رفع 
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السرية المصرفية عن حسابات هؤالء وعن كامل حركة حساباتهم خالل فترة 
زمنية تحددها الهيئة وقد ال تكون مقتصرة على الفترة الزمنية الواردة في 

رف ملزمة بالتعاون، ألن اإلحالة من هيئة التعميم. وعندها ستكون المصا
التحقيق الخاصة تعني االشتباه بوجود عمليات احتيال على القانون الضريبي 
أو حصول علميات تبييض لألموال. ويعتبر المدافعون عن التعميم، أنه يحّقق 
عملياا هدف الحكومة المستقيلة من بعض الوارد في خطتها، لكن الفارق أن 

قانوناا مرتبطاا باألمر  31كان يتطّلب إدخال تعديالت على  قرار الحكومة
النقدي والمالي. بينما يتيح هذا التعميم تنفيذ العملية، برغم كل النقاش حول 

 .قانونيته
 تهريب أموال جديدة؟

ما يرفض المصرفيون اإلقرار به، أو حتى تقديم إجابات حاسمة حوله، 
طاق ضيق منذ أسابيع، حول حصول هو المعلومات التي يجري تداولها على ن

عمليات تحويل لمبالغ ضخمة تخص فئات محددة من رجال السياسة واألعمال 
والمال إلى الخارج. ويفيد مصدر واسع االطالع على هذه العمليات، أّن نحو 

حتى  2020مليارات دوالر أميركي تم تحويلها إلى الخارج منذ مطلع عام  5
لمبالغ تعود إلى سياسيين ورجال أعمال أواخر آب الماضي. وأن هذه ا

وأصحاب أسهم في المصارف أو أعضاء في مجالس إدارتها. حتى إن بعض 
الجهات صار لديها لوائح بأسماء غالبية الذين أجروا تحويالت بسبب نفوذ 
سياسي أو وظيفي أو خالفه. وإن مصرف لبنان يحاول إخفاء الفضيحة من 

وفير ما يغطي هذه الفجوة. ويقول المصدر الهادف الى ت 154خالل التعميم 
مليار  2.8إن هناك معلومات موثوقة عن أن مصرف لبنان خسر أقل من 

دوالر من االحتياطي الموجود لديه في عملية االستيراد للمواد المدعومة منذ 
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مطلع العام، بينما أرقامه المعلنة تفيد عن خسارة خمسة مليارات إضافية من 
دون شرح. صحيح أن المصرف المركزي حاول سابقاا  هذا االحتياطي من

فرض شروط قاسية على المصارف ألجل توفير سيولة لها بالدوالر األميركي، 
لكنه عملياا وّفر لها كميات كبيرة من األموال الموجودة في الخارج، وهي 
األموال التي استخدمتها المصارف إلجراء عمليات التحويل لعدد من 

افة الى سؤال قائم اليوم حول قدر األرباح التي حققها تجار المحظيين. باإلض
كبار في البالد، استفادوا من برنامج الدعم، لكنهم لم يخّفضوا األسعار على 

 .اإلطالق
 سعر الدوالر

على أن األهّم اليوم، هو الحديث عن قبول سالمة ومسؤولين في الدولة 
ذا يعني ليس وقف دعم التزام وصفة صندوق النقد لجهة سياسة الدعم. وه

السلع األساسية من ِقبل مصرف لبنان كما هو حاصل اليوم، بل رفع القيود 
أيضاا عن السعر الرسمي للدوالر األميركي، خصوصاا في حال لجأ مصرف 
لبنان والمصارف مرة جديدة الى محاولة إرضاء المودعين بصرف حقوقهم 

نانية. وهذا سيؤدي حكماا إلى البحث المودعة بالدوالر األميركي، لكن بالليرة اللب
من جديد عن كميات أكبر من الدوالرات في األسواق وفي البيوت أيضاا، ما 

بالمئة على األقل عن سعره  35يعني أن سعر الدوالر الفعلي سيترفع بنسبة 
المتداول اليوم في السوق السوداء. مع العلم، أن أحد أبرز الخبراء في 

حول مستقبل سعر العملة « استشارة أحد»فكرة  السياسات النقدية يرفض
الوطنية. ويقول: المشكلة أّن لبنان يحتاج الى عشرات مليارات الدوالرات حتى 
يستعيد توازنه، لكن ذلك لن يعالج أزمة الثقة الهائلة بالدولة والقطاع المصرفي، 

ي ما يعني أن إعادة الدماء إلى القطاع المالي في لبنان أمر غير متوقع ف



  M E A K-Weekly Economic Report                              م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry              األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

 ــ 53ــ 

 .القريب، حتى ولو انطلقت اإلصالحات
-%D9%87%D8%B1-akhbar.com/Politics/293531/%D9%85%D9%86-https://www.al

-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-5-%D8%A8
-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%D8%
-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84
-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%85
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83 

 

مصير مجهول لمليار دوالر من أموال األردنيين بالمصارف  - 9
 اللبنانية

يحاول رجل األعمال طالل أبو غزالة الحصول على ودائعه البنكية في 
 بيروت من دون جدوى 

  2020يوليو  21الثالثاء   صحافي طارق ديلواني 

 (البنك المركزي األردني )صالح ملكاوي  
مليار دوالر أميركي، حجم ودائع األردنيين في البنوك اللبنانية باتت أخيراا 
مبعث قلق ألصحابها، بعدما شكا رجل األعمال األردني طالل أبو غزالة من 

اعها في أحد مصارف مليون دوالر من أمواله التي فّضل إيد 40حجز حوالى 
 بيروت للحصول على عوائد تفضيلية.

وفي األسابيع الماضية، تحولت قصة أموال األردنيين في الخارج، إلى 
 10مادة دسمة للنقاش والجدل مع تقديرات غير رسمية تشير إلى أنها تقارب 

مليارات دوالر، ودعوات إلى تسجيل قضايا أمام المحاكم للمتضررين من 

https://www.al-akhbar.com/Politics/293531/%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B1-%D8%A8-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83
https://www.al-akhbar.com/Politics/293531/%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B1-%D8%A8-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83
https://www.al-akhbar.com/Politics/293531/%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B1-%D8%A8-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83
https://www.al-akhbar.com/Politics/293531/%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B1-%D8%A8-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83
https://www.al-akhbar.com/Politics/293531/%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B1-%D8%A8-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83
https://www.al-akhbar.com/Politics/293531/%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B1-%D8%A8-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83
https://www.al-akhbar.com/Politics/293531/%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B1-%D8%A8-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83
https://www.al-akhbar.com/Politics/293531/%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B1-%D8%A8-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83
https://www.al-akhbar.com/Politics/293531/%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B1-%D8%A8-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83
https://www.al-akhbar.com/Politics/293531/%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B1-%D8%A8-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7021
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7021
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7021
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7021
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 بنانية التي تمنح أعلى نسبة فوائد في المنطقة بحسب مراقبين.المصارف الل
يأتي ذلك وسط تكهنات بأن يكون هذا الملف قد وضع على طاولة 
المناقشات بين وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي ونظيره اللبناني ناصيف 
حتي خالل اللقاء الذي جمع بينهما مطلع يوليو )تموز( الجاري ال سيما أن 

 البلدين يشهدان تراجعاا اقتصادياا ويحتاج كالهما للعمالت األجنبية
 أول المتضررين

وكان رجل األعمال األردني طالل أبو غزالة أول المتضررين من سياسة 
القيود التي فرضتها بنوك لبنانية على الودائع المصرفية، ويقول رائد الملكية 

يد أن تتبع نظاماا اقتصادياا حراا الفكرية في األردن إنه "ال يمكن ألي دولة تر 
 أن تضع يدها على الودائع من غير قانون".

حّول بموجبها  2014وفي التفاصيل، فإن أبو غزالة عقد اتفاقية عام 
مليون دوالر أميركي أودعت  40ولسنوات إلى لبنان أمواالا بلغت قيمتها حوالي 

ل، ووفق صحيفة في حسابات متفّرعة، معظمها حسابات وديعة محّددة األج
األخبار اللبنانية حاول أبو غزالة في فبراير )شباط( الماضي، وعندما حان 
موعد استحقاق أرباح ودائعه تحويلها إلى حسابه المصرفي في عّمان، لكن 
مصرف سوسيتيه جنرال امتنع عن ذلك بحجة الظروف االستثنائية التي يمر 

الحصول على أمواله من دون بها لبنان، ومنذ خمسة أشهر يحاول أبو غزالة 
جدوى، وقال في تصريحات له إن البنك المركزي اللبناني تصرف بشكل غير 
قانوني، وإن الحل يبدأ برفع القيود عن الودائع بشكل فوري والتفاوض مع 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ووضع خطة للنهوض باالقتصاد الوطني 

 اللبناني بعيداا من االقتراض.
مصرف سوسيتيه جنرال في بيان إن هذه القضية هي دعوى مقّدمة  قال
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أمام قضاء األمور المستعجلة في بيروت، وترمي إلى إلزام المصرف في لبنان 
بتحويل مبالغ مالية إلى الخارج بشكل مخالف للقوانين واألنظمة المرعية 
اإلجراء، بما فيها األطر النظامية الموضوعة من قبل مصرف لبنان 

توجيهات الصادرة عن جمعية مصارف لبنان على ضوء األوضاع وال
 االستثنائية التي يمّر بها لبنان.

وأكد المصرف أن هذا النزاع ال ينطوي إطالقاا على أي عملية احتيال أو 
حجز أموال، مع التأكيد على أّن المصرف قد أوفى بالتزاماته القانونية 

ل وجه، ووضع بتصّرفه جميع المبالغ والتعاقدية تجاه طالل أبو غزالة على أكم
 المطالب بها بموجب هذه الدعوى.

 حلول محدودة
ورأى الكاتب الصحافي ماهر أبو طير أن الدولة األردنية ال تستطيع أن 
تفعل شيئاا في هذا الملف الشائك خصوصاا في الظروف المالية واالقتصادية 

لذين أودعوا أموالهم في العصيبة التي يمر بها لبنان، وأوضح أن األردنيين ا
المصارف اللبنانية يحتكمون للقانون اللبناني وللعقد الذي تم توقيعه، مضيفاا 
"المصارف اللبنانية لم تعد تدفع الودائع بالدوالر للبنانيين، في ظل انهيار سعر 
الليرة اللبنانية، وما يتردد عن تهريب أموال نافذين لبنانيين من لبنان إلى 

 الخارج".
ل إن المتضررين أمامهم حلول محدودة، إما انتظار استرداد لبنان وقا

عافيته االقتصادية، وهذا أمر مستبعد في ظل األزمة الطاحنة اقتصادياا، 
والمخاوف من سيناريو انهيار لبنان كلياا، وإما الذهاب الى القضاء اللبناني أو 

جراء اتصاالت مع األردني، وسأل أبو طير لماذا ستبادر الحكومة األردنية إل
نظيرتها اللبنانية للتدخل من أجل أصحاب رؤوس أموال فضلوا إيداع أموالهم 
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 في لبنان بدالا من وطنهم األردن؟
وقارن بين المصارف اللبنانية واألردنية التي سمحت على الرغم من 
تداعيات كورونا بدفع األرباح لعمالئها من العرب واألجانب ولم تقبل تجميدها 

 تأجيلها.أو 
 حماية ودائع األردنيين

قال الصحافي االقتصادي أنس ضمرة إن المودعين األردنيين بحاجة إلى 
تحرك دبلوماسي أردني لحماية ودائعهم في البنوك اللبنانية، فوفق قانون 
الحماية الدبلوماسية في األمم المتحدة، يحق للدولة حماية حقوق رعاياها في 

عرض مواطنو الدولة إلى أي ضرر، وهذا القانون أي دولة أجنبية، في حال ت
يضمن لألردن تحركاا دبلوماسياا على كل الصعد لحماية ودائع األردنيين هناك، 
وأضاف "التحرك الحكومي يجب أن يبدأ بحصر هذه المبالغ والحديث مع 
المودعين هناك لتحويل أموالهم من المصارف اللبنانية إلى البنوك في األردن، 

 اا سيساهم بشكل جيد في زيادة السيولة في البنوك المحلية".هذا أيض
 البنك المركزي: ال مخاطر

وكان البنك المركزي قد قال في بيان بهذا الخصوص "إن انكشاف فروع 
البنوك اللبنانية العاملة في المملكة على مخاطر السوق اللبنانية محدودة جداا، 

ك البنوك"، لكن مواطنين يقولون وأنه ال مخاطر على أموال المودعين لدى تل
إن هناك فرعين فقط لبنوك لبنانية في األردن هما بنك عودة ولبنان والمهجر، 
ونقلت صحيفة الرأي األردنية الرسمية عن مصادر في البنك المركزي األردني 
قولها إن مواطنين أردنيين راجعوا البنك المركزي الطالعه على عقودهم 

لبنانية والتي تعفي جميعها فروع هذه المصارف الموقعة مع المصارف ال
 العاملة في األردن من أي مسؤولية باعتبارها وسيطاا فقط.
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وبحسب تقارير صحافية، تتضمن العقود بنوداا تمنع العميل من رفع دعوى 
قضائية أمام المحاكم األردنية بحيث تخضع للقضاء اللبناني فقط، وطالب 

ردني بالتحرك، وقالوا إنهم وقعوا في فخ البعض محافظ البنك المركزي األ
إقناعهم بتحويل أموالهم من فروع البنوك اللبنانية في األردن إلى الفروع 

 الرئيسية في لبنان.
https://www.independentarabia.com/node/136991/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8

-AA%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%
%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B5%D

-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84-9%8A%D8%B1
-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84
-%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 

 

 إلى أين يهّرب العرب واللبنانيون ودائعهم؟ - 10

 خوف االقتطاع منها دفعهم إلى خيارات أحالها مرّ 
  صحافية جاكلين مبارك

  2020يوليو  17الجمعة  
الفتة مرفوعة على مدخل شركة لبيع السيارات المستعملة في مدينة جبيل 

 (اللبنانية )أ ف ب
منذ بدء األزمة المصرفية في لبنان وتطّورها غداة االحتجاجات الشعبية 
والحمالت المرّكزة على المصارف اللبنانية، شّكل مصير الودائع المالية 
الهاجس األكبر لدى كبار المودعين، كما لدى الصغار بينهم، وأيضاا لدى 

https://www.independentarabia.com/node/136991/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/136991/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/136991/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ا ال ُيس تهان به من الودائع المودعين العرب واللبنانيين المغتربين. ذلك أن جزءا
المصرفية يعود إلى رجال أعمال ومتمّولين عرب استثمروا في القطاع 
المصرفي اللبناني بسبب المردود المجزي في معدالت الفوائد، ال سيما بعد 

، ومن ثم بعد الهندسات المالية للمصرف 2008األزمة المالية العالمية عام 
ى "األموال الطازجة" أي الداخلة ، التي كانت فوائدها عل2016المركزي عام 

في المئة،  20( تتجاوز fresh moneyمن الخارج إلى السوق المحلية )
في المئة، وهي أعلى من أي  30وتصل لدى بعض المصارف الكبرى إلى 

 مردود في أي استثمار آخر.
وعلى الرغم من المخاطر العالية المحيطة بتلك االستثمارات، ال سيما في 

الحكومية، إاّل أّن تلك المخاطر لم تشّكل هّماا للمستثمرين، على  سندات الدين
خلفية مالءة القطاع وسياسة الدولة القاضية بدعمه، كونه مصدر التمويل 

 الوحيد المتوافر لحاجاتها التمويلية ولتغطية عجوزاتها.
عالن حكومة الرئيس حسان ‘في التاسع من مارس )آذار( الماضي، ومع 

لة على أنقاض حكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة تحت دياب، المشكَّ 
 -ضغط الشارع، تخّلف لبنان عن سداد ديونه السيادية وعن إقرار خطة مالية

اقتصادية تقترح اقتطاعاا من الودائع من أجل التخفيف من خسائر القطاَعْين 
المالي والمصرفي، وتحّول مصير المّدخرات إلى هاجس يشغل بال أصحابها، 
الذين بدأوا بشكل جدي، البحث عن الخيارات المتاحة إلخراج أموالهم من 

 المصارف.
على هذه الخلفية، ُسِحب مشروع قانون وضع قيود على التحويالت 

(Capital Control من على طاولة مجلس الوزراء، إفساحاا في المجال )
أمام إخراج ما يمكن إخراجه من ودائع. ولكن هذا التدبير لم يكن كافياا بعدما 
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تراجعت قيمة األموال العائدة للمصارف في الخارج لدى المصارف المراسلة، 
تي نظمها ولم َيُعْد ممكناا االستمرار في عمليات التحويل إاّل لألمور الملّحة ال

المصرف المركزي في تعاميمه وتتعّلق في شكل أساسي بتغطية تحويالت 
اللبنانيين بمبالغ محّددة لسداد أقساط جامعية أو مدرسية أو قروض إسكانية 

 أو طبابة واستشفاء، أو لزوم استيراد السلع األساسية.
 االقتطاع على السحوبات النقدية

ما الكبار منهم، بإجراءات استشعر عدد كبير من المودعين، ال سي
االقتطاع المقّنع التي بدأت المصارف تطّبقها على الودائع، أو تلك التي 

(، Bail inاقترحتها الخطة الحكومية، إما من خالل اقتراح إجراء "بايل إن" )
إذ تجيز الخطة للمودعين االكتتاب في أسهم المصارف بشكل اختياري، 

ا االكتتاب في صناديق مقترح إنشاؤها، أو وبحسب النسب التي يرتؤونها، وإم
عبر سندات طويلة األجل بفوائد صفر. وكانت المصارف عمدت إلى تطبيق 
االقتطاع بشكل استنسابي وغير ُمعلن، إذ توقفت عن إعطاء المودعين أوراق 

أكتوبر )تشرين  17الدوالر المالية، وإن بسقوف ضئيلة ومحّددة كما فعلت منذ 
د وفق حجم الوديعة، وهي اآلن تقوم بدفع هذه األول( الماضي،  بكميات ُتَحدَّ

المبالغ ضمن السقوف عينها وإنما بالليرة وفق سعر حّدده مصرف لبنان 
ليرة للدوالر الواحد، فيما يتراوح سعر الدوالر في السوق السوداء بين  3900بـ

اا من في المئة تقريب 50ليرة. وأدى ذلك وال يزال إلى اقتطاع  9000و 8500
قيمة الودائع بالدوالر. وثمة معلومات تترّدد حالياا في األوساط المالية أن 
المصرف المركزي قد يتجه إلى رفع قيمة الدوالر على التسليفات لقاء سداده 

ليرة، ما يعني عملياا بالنسبة  3900بالليرة إلى السقف عينه للسحوبات أي 
ات االعتماد بالدوالر، علماا إلى صغار المودعين التوقف عن استعمال بطاق
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 أن سقوف استعمال هذه البطاقات في الخارج قد ُخفِّض إلى مئة دوالر.
 الهجمة على النقد والعقار

محاوالت المودعين سحب ودائعهم قبل إخضاعها لالقتطاع تجّلت في 
 ثالثة إجراءات عمد إليها هؤالء في األسابيع الماضية:

ألف دوالر  250الوديعة إلى ما دون  قضى اإلجراء األول بخفض قيمة• 
وذلك من خالل توزيعها على أفراد العائلة ومتفّرعاتها. وهذا اإلجراء اعُتمد 
بعدما ترّددت معلومات عن اتجاه الحكومة إلى فرض االقتطاع على الودائع 

ألف دوالر، علماا أن هذا اإلجراء لم ُيّتخذ بعد، وسُتضطر  500التي تفوق الـ
 رغبت في اللجوء إليه إلى خفض السقف إلى ما دون هذا المبلغ. الحكومة إذا

وقضى اإلجراء الثاني بسحب أجزاء من الودائع عبر شيكات مصرفية • 
 20وتسييرها لدى الصرافين مع اقتطاعات منها تراوحت في بداية األزمة بين 

لتوقف في المئة، ما حدا بغالبية المودعين إلى ا 60في المئة لتبلغ أخيراا  25و
 عن اعتماد هذا الخيار والذهاب إلى خيارات أخرى، نسبة االقتطاع فيها أقل.

أبرز هذه الخيارات يكمن في ما يحصل اليوم في سوق العقار، حيث • 
. وُسّجلت عمليات  اتجه المودعون إلى تسييل ودائعهم عبر تمّلك شقق وأراض 

يون دوالر في مل 100و 50بيع كبيرة لمودعين عرب تراوحت قيمتها بين 
منطقة سوليدير، الوسط التجاري لبيروت، فيما توّزعت العمليات في بيروت 
)منطقة األشرفية شرق العاصمة ومنطَقَتْي الرملة البيضاء والكورنيش في 
غربها( ومختلف المناطق اللبنانية، بخاصة في الجبل، لبيوعات بلغت قيمة 

 ّدر العاملون في قطاع العقار.في المئة، بحسب ما يق 30االقتطاع عليها نحو 
 انتعاش العقار

وأدى هذا الواقع إلى انتعاش السوق العقارية التي سّجلت ارتفاعاا ملحوظاا 
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في المبيعات، فأظهرت إحصاءات مديرية الشؤون العقارية في وزارة المال 
في المئة في شهر يونيو  100اللبنانية ارتفاع المعامالت المسجلة بنسبة 

لة إلى أكثر من )حزيران( ا لماضي، ما أدى إلى صعود قيمة الرسوم الُمَحصَّ
لة منذ مطلع  مليار ونصف مليار دوالر. وصعد بذلك مجموع الرسوم الُمَحصَّ

مليارات ونصف مليار دوالر. وأسهم هذا الخيار  5السنة الحالية إلى ما يقارب 
منه أصحاب في تهريب الودائع من أمام أي عمليات اقتطاع مقبلة، واستفاد 

القروض من المطّورين العقاريين أو رجال األعمال الذين عمدوا إلى تسديد 
أقساطهم وديونهم مقابل عمليات البيع هذه والتخّلي عن بعض األصول. 
وتجدر اإلشارة إلى أن الخطة الحكومية كانت قّدرت مجموع القروض المتعّثرة 

رتها لجنة الرقابة على ألف مليار ليرة، فيما قدّ  40في القطاع الخاص بـ
ألف مليار ليرة. أما محفظة التسليفات للقطاع الخاص فقط،  14المصارف بـ

 86ألف مليار ليرة مقارنةا بـ 65745فبلغت حتى أبريل )نيسان( الماضي 
ألف مليار في الشهر عينه من العام الماضي. وُيرتقب أن تكون هذه المحفظة 

اضيين، ستتكّشف نسبتها مع صدور سّجلت تراجعاا أكبر في الشهرين الم
 األرقام عن جمعية المصارف والمصرف المركزي.

 ودائع غير المقيمين
في السياق، ترافق التراجع في محفظة التسليفات مع تراجع في حجم 
الودائع بشكل عام، أي للمقيمين وغير المقيمين، وللفئة األخيرة بشكل خاص، 

وغالبيتهم من الرعايا العرب في  ما يدّل على انخراط المودعين األجانب
عمليات الخروج من القطاع المصرفي. وتراجعت الودائع اإلجمالية إلى 

مليار دوالر في نهاية مارس )آذار( الماضي، بعدما كانت عند  154.3
. وتراجعت ودائع القطاع الخاص غير 2019مليار عام  163.8مستوى 
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 32.4ليار في الشهر الذي سبقه، وم 30.2ملياراا، مقارنةا بـ 29.6المقيم إلى 
. وتكشف هذه 2019مليار بنهاية مارس  37مليار بنهاية العام الماضي، و

األرقام عن المسار التراجعي لودائع غير المقيمين، ما يعكس عدم الثقة 
 بالوضع اللبناني الداخلي.
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 محاوالت لبنانية السترضاء صندوق النقد وانتقادات بالجملة - 11

 لالتفاق على قانون تقييد التحويالت المالية 11المسودة رقم 

 19:46 2020يوليو  10الجمعة  صحافية جيسي طراد      
اإلسراع بإقرار قانون التحويالت المصرفية يعود إلى توجه جدي 

 (متطلبات صندوق النقد الدولي )أ ف ب لتنفيذ
مسودة لمشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية على  11

التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية في لبنان الغارق في أزمة اقتصادية 
ائر حققها االقتصاد على مدى السنوات تترجمت أوالا بشح للسيولة وخس

 مليار دوالر. 86الماضية قدرت بـ 
مسودة، وما زال النقاش قائماا واالختالف واقعاا، لكن المشروع الذي  11

سّربت نسخته األخيرة يبدو األكثر ترجيحاا للوصول إلى الهيئة العامة في 
 المجلس النيابي للتصويت عليه.
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ية المشروع المطروح بداية األسبوع المقبل ليتم وستناقش لجنة المال النياب
بعدها إحالته إلى لجنة اإلدارة والعدل ويسلك طريقه إلى المجلس النيابي 

 كقانون معجل مكرر في مهلة أقصاها أسبوعين.
 وخضع المشروع لتعديالت عدة وأبرز بنوده:

 حظر التحويالت إلى الخارج من كافة الحسابات.
من الحسابات المصرفية مهما كانت عملتها  حصر السحوبات النقدية

 بالليرة اللبنانية فقط.
( الُمصّدرة من الدولة Eurobondsحظر تحويل سندات يوروبوندز )

 الصادرة عن المصارف إلى الخارج.  GDRو  اللبنانية 
وفي االستثناءات من القيود على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية: 

الواردة إلى لبنان اعتباراا من تاريخ  fresh moneyاألموال الجديدة أو 
، وأموال الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمؤسسات الدولية 17/10/2019

 والسفارات.
بطاقات االئتمان بالعمالت األجنبية لالستعمال في الخارج بالسقوف 

، وصافي أقساط بوالص 2020يناير )كانون الثاني(  1المعمول فيها بتاريخ 
 تأمين العائدة لشركات إعادة التأمين.ال

 أما بتحويالت العمالء فيستثنى من الحظر:
 سداد نفقات المعيشة والطبابة والتعليم للعميل أو عائلته.

أكتوبر )تشرين األول(  17إيفاء قروض أو رسوم ناشئة في الخارج قبل 
2019. 

 بية.شراء المواد األولية الضرورية للصناعة والزراعة والمواد الط
 شراء المحروقات والقمح واألدوية.
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أشهر بالتنسيق مع وزير  6وأورد القانون أن سقوف التحاويل ستحدد كل 
 المالية وحاكم مصرف لبنان.

 ما هو جديد
أما الجديد والالفت في مشروع القانون المطروح، فتمثل برفع السرية 

حسابات كل المصرفية حكماا لصالح مركزية التحاويل لدى مصرف لبنان عن 
 من يطلب التحويل للخارج.

ورفع السرية المصرفية لصالح لجنة الرقابة على المصارف وحاكم مصرف 
لبنان ومحكمة االستئناف في بيروت عن حسابات أي صاحب شكوى ضد 

  المصارف، على أن يعمل بالقانون بعد نشره بالجريدة الرسمية لمدة سنة.
 القانون سيطرح ويقر بسرعة

ل، يوضح النائب نقوال نحاس الذي شارك في صياغة القانون، في المقاب
أن المسودة األخيرة اخذت في االعتبار آراء المعنيين بالقانون من وزارة المال 
ومصرف لبنان والمصارف التجارية، وصوالا إلى قانونيين واقتصاديين، كما 

 اا عليه.عرض القانون على نواب يمثلون تيارات سياسية وازنة ما يؤمن إجماع
ويبّين نحاس أن االتفاق األولي على البنود تحقق وإنما سيناقش بجدية 

 خالل جلسة المال والموازنة بداية األسبوع المقبل.
ويكشف النائب اللبناني لـ "اندبندنت عربية"، أن اإلسراع بإقرار القانون 

النقد  يعود إلى توجه جدي لدى الدولة اللبنانية للبدء بتنفيذ متطلبات صندوق 
الدولي وقانون تقييد التحاويل، والسحوبات النقدية من أولى المتطلبات، وهو 
عموماا قد تأخر كثيراا نظراا إلى ضرورة حماية رؤوس األموال وإبقائها في 
الداخل اللبناني، وحماية القطاع المصرفي عبر قوننة اإلجراءات األخيرة التي 

الدولة عن سداد ديونها وشح السيولة اتخذها القطاع والناتجة أوالا من تعثر 
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 الشديد الذي رافق األزمة المالية التي يعاني منها لبنان.
ويقول نحاس إن سقوف التحاويل، بقيت من دون أرقام في ظل اتفاق كل 
األطراف أن السقوف تحددها المرحلة التي يمر بها لبنان والتطورات، لذلك 

نون آخر، ُوِضع البند الذي أعطى ولعدم االصطدام بقانون ال يلغيه إال قا
 6للمركزي ووزارة المال الصالحية بتحديد سقوف التحاويل إلى الخارج كل 

كما وضع القانون بحسب نحاس آلية واضحة ومنظمة لكل تحويل  أشهر.
 مراحل: 3الذي سيمر حكماا عبر 

فأوالا يتقدم طالب التحويل إلى المصرف بطلبه، حيث يدرس المصرف 
ويرفعه بعد استيفائه الشروط المدرجة في القانون إلى مركزية التحاويل الطلب 

في المصرف المركزي التي وبعد دراية الطلب تقرر إما الموافقة على التحويل 
 وإما رد الطلب.

ولن تستطيع المصارف من تحويل أي أموال إلى الخارج إذا لم يسمح 
اني من محفظة المصرف بذلك المصرف المركزي الذي سيتيح التسهيل االئتم

 لدى المركزي.
وسيحمي القانون من جهة القطاع المصرفي في لبنان من الدعاوى التي 

 بدأت تنشأ بالخارج، ومن جهة أخرى القدرة المالية للمصارف وقوة النقد.
وعن رفع السرية المصرفية وهو بند مستجد على النسخات السابقة للقانون، 

لك يندرج في الرقابة المشددة التي سيفرضها يوضح النائب نقوال نحاس أن ذ
المركزي على التحاويل لوقف أي محاولة تسريب أموال إلى الخارج لغير 

 مستحقيها. ويتوقع أن تتم مناقشة هذا البند مجدداا في اللجان النيابية.
 السحوبات النقدية

ية، وعن حصر السحوبات النقدية من ودائع العمالت األجنبية بالليرة اللبنان
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يجيب نحاس أنها خطوة ضرورية نظراا للوضع المالي واالقتصادي والنقدي 
الصعب الذي يعيشه لبنان، "فمصير لبنان مرتبط بخطة اإلصالح الشاملة 

 واليوم لبنان كله في مرحلة انتظار".
 القانون هضم لحقوق المودعين ودور مفقود للحكومة
نماء وحقوق اإلنسان من جهة ثانية، يوضح رئيس منظمة جوستيسيا لإل

المحامي الدكتور بول مرقص أن نص مشروع القانون الرامي لوضع ضوابط 
استثنائية على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية في لبنان بحاجة 

 للمراجعة وفيه أخطاء شكلية وجوهرية.
ويسلط مرقص الضوء على المروحة الواسعة لالستثناءات الواردة في 

ال يمكن للمصارف أن تتحملها بعد استنزاف احتياطاتها في القانون والتي 
 الخارج كما االحتياطي من العمالت النقدية لدى مصرف لبنان.

ألف مودع لتحويل أموال إلى  100إلى  50ويتوقع أن يتهافت ما بين 
الخارج في السنة األولى لنفاذ القانون وهو عدد يترجم قيمة كبيرة من النقد 

 ن لبنان.األجنبي ستخرج م
ويتوقف مرقص عند رفع السرية المصرفية عن الحسابات ويرى فيها 
تهديداا للسرية المصرفية في لبنان والتي شكلت عامل االزدهار للقطاع 

 المصرفي والتي لم يتبق عموماا منها الكثير.
والالفت، هضم حقوق المودعين من خالل إقرار هذا القانون الذي يبدو 
أنه سيطبق بمفعول رجعي ما يخالف المبادئ القانونية، فهو أوالا يقونن رفض 
التحاويل التي تقدم بها المودعين قبل صدور القانون، كما يوقف الدعاوى التي 

أموالهم حتى في مرحلة تقدموا بها فيما المحظيين من العمالء استطاعوا تحرير 
اإلقفال وما بعده، ما يضرب بعرض الحائط حقوق المودعين ويستوجب إعادة 
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ويضيف المحامي مرقص أن نصاا  النظر في الصيغة المطروحة للقانون.
كالمشروع المطروح يجب أن يصدر بمشروع قانون يحال بمرسوم إلى مجلس 

 النواب لدراسته وليس بمقتضى اقتراح قانون.
الحكومة أن تباشر هذا التشريع وليس المجلس النيابي ليندرج  وعلى

الكابيتال كونترول في إطار أهداف الخطة االقتصادية والمالية للحكومة التي 
تعبر عنه وليس النواب بموجب اقتراح قانون تقدم به النواب إفرادياا بمؤشر 

 واضح على دور مفقود للحكومة.
 بمشروع قانون من الحكومة وجوب وما يقضي أن يكون هذا النص آتياا 

تمهيده لتوحيد سعر الصرف كما يطالب صندوق النقد بصياغة مناطة 
كما حصر القانون بحسب مرقص حق التقاضي بمحكمة االستئناف  بالحكومة.

على أن تكون قراراتها غير قابلة للمراجعة، األمر الذي يخرق مبدأ المحاكمة 
عدة درجات وتنتقص من الضمانات التي  العادلة التي تقتضي المحاكمة على

 تعطى للمتقاضين.
 ثغرات وتساؤالت بالجملة

في المقابل، يوضح المحامي المتخصص في الشؤون الدولية والمصرفية 
واألستاذ الجامعي أنطوان صفير أنه ليس من السهل على المصارف اللبنانية 

إذا ما صّدق  أن تكون قادرة على االلتزام الكامل بنصوص مشروع القانون 
 عليه مجلس النواب.

إذ تتعلق المسألة بتوافراالحتياطيات الالزمة من العمالت األجنبية في 
الخارج لتتمكن المصارف من تلبية طلب التحاويل بحسب االستثناءات الواردة 

وبالفعل أورد القانون في مادته الرابعة أن مصرف لبنان سيصدر  في القانون.
لقانون مع األخذ في االعتبار توافر مراكز القطع والعمالت التعاميم التنظيمية ل
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األجنبية لدى مصرف لبنان، ما يعني أن بعض المصارف لن تستطيع تطبيق 
القانون، بخاصة إذا كانت مراكزها خالية من النقد األجنبي في المركزي أو 

 خارج لبنان ويتساءل صفير عن مصير المودعين في هذه المصارف؟
السرية المصرفية المستجد واالستثنائي يسأل صفير عن  وعن بند رفع

جدواه أو مبتغاه، فإدراج رفع السرية المصرفية لدى مركزية التحاويل في 
مصرف لبنان مسألة غير منطقية وغير واضحة، لكل من يطلب تحويل جزء 

 من أمواله بحسب بنود القانون.
تي أعطيت من ويسلط صفير الضوء على لجنة الرقابة على المصارف ال

خالل القانون سلطة وكأنها قضائية، فيما ُنزع عن قاضي العجلة سلطة التحرك 
في حال كان هناك بعض المخالفات أو ضرر ما واقع على عميل معين في 

 مصرف معين.
ويضيف أن القانون لم يلحظ األموال التي حولت بشكل غير شرعي بعد 

 رح بدوره تساؤالا كبيراا.إلى خارج لبنان ما يط 2019أكتوبر  17ثورة 
وعلى الرغم من التعديالت الكثيرة التي خضع لها مشروع قانون الكابيتال 
كونترول والتأخير في إقراره ما كرس مبدأ االستنسابية في التحويالت المصرفية 
وصوالا إلى استنزاف القدرة المالية للبلد، إال أن المناقشات األخيرة وبعد أن 

لجنة المال والموازنة، ال يبدو أنها ستمر بسهولة في لجنة أمّنت إجماعاا في 
 اإلدارة العدل.
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%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9 

 

 ! داخل اإلنفجارتفجير … بيروت  - 12

 10/08/2020 :الخبير السوري  –فاديا مطر  
من على شرفات بيروت التي شهدت أكبر انفجار منذ قرن من الزمن 

آب تتسم الصورة الحقيقة  ٤تتموضع الكارثة ، و من شوارعها التي عصف بها 
لمشهد االنفجار المروع ، فالحقيقة باتت ضائعة مابين من حلت به النكبة و 

تجمع الداخل و الخارج لتطعيم مشهد االنفجار بتفجير يؤلم أكثر، حيث من يس
ال تسعف الكلمات الصور، و ال ترتب الخراب األمنيات ، إال أن مشهد 
االنفجار مازال يريد العصف بتفجير ما تبقى من شجر و حجر وبشر ، فهي 

قاومة ذات األيدي التي صوبت منذ الدقائق األولى لالنفجار ناره باتجاه الم
ذلك ، و هي ذات األجندة  ٢٠٠٥كما جرت العادة و وثقت سابقاا أحداث عام 

و مشهد  ٢٠٠٦التي ما زالت تعتبر نفسها رابحة برغم الخسارة في العام 
االنكسار الذي حل بالعدو اإلسرائيلي ، فلم تعطي الدروس الِعبر و لم تمل 

ة أمام فوهتي مدفع أيدي الخراب من التخريب ، حيث تقف الحكومة اللبناني
داخلي و خارجي بدت جاهزيته لإلطالق قبل إخماد نار مرفئ بيروت ، و لم 
تكن المقاومة ببعيدة عن ذات التسديد ، فالواقع يحرك ذاته باتجاه معين من 
التدويل إلى الدعوات للتخريب إلى محاوالت استهداف الوزارات التي ُتعنى 

بنفسها عن مسائلة من السبب و لماذا  بترتيب ما تحطم و التي مازالت تبتعد
، وهي بانتظار الوقت المتبقي إلعالن النتائج من الفريق الحكومي و األمني 
لشرح ما حدث ، ولعل استباق ما حدث قد حط رحاله في شوارع بيروت 
المنكوبة قبل أي إعالن رسمي سوى ما أعلنه في ذات اليوم الرئيس األمريكي 
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و دعمه بذات التصريحات الزائر ” مفتعالا ” وت يبدو ترامب من أن انفجار بير 
األول لبيروت بعد الكارثة قادماا من باريس ، و التي لم تخبئ جعبته المقصد 

و السياسي و دفتر الشروط لمؤتمر باريس الداعم للبنان ، فالذي ” اإلنساني ” 
ن بدأه مانويل ماكرون يحاول بعض الشارع اللبناني استكماله في مشهد كا

اإلعالم المسموم سيده قبل و بعد الحدث ، و الداعم اإلعالمي كان استنادا 
نفت ما جاء على لسان القنوات اللبنانية التي بثت الخبر ” إسرائيلية ” لقنوات 

، فيما كان حديث سماحة السيد حسن نصرهللا موصفاا للواقع و متجاوزاا لخبث 
مراقب لجملة المشهد في بيروت تلك القنوات التي أفشلت نفسها بنفسها ، فال

الجريحة قد أصبح إمام تساؤالت جمة تشوبها استفهامات كثيرة و تعتصرها 
أحداث شارع يحاول التفجير بعد االنفجار ، فالمشهد الداخلي اللبناني بات 
بزمام من بصماته لم تغادر المكان ليغير المشهد من ما بعد االنفجار إلى 

تنبئين جاءت تصريحاتهم ما بين طلب الوصاية مشهد ما قبل التفجير عبر م
الدولية و التشكيك بقدرة الحكومة على النهوض و ما بين االستقالة التي ربط 
بعضهم فيها نفسه بكالم الليل الذي محاه النهار ، لتقف ضفتي بيروت أمام 
استحقاق ربما يأخد ما وضعته الكارثة بعيداا عن متناول التشاركية التي جسدها 

بهول الكارثة ، فمحاولة إحداث تفجير   شهد الشعبي و الشبابي المتكاتفالم
بعد االنفجار تبدو حامية في رؤوس البعض من مرتهني الخارج لتكبير رقعة 
الخراب و تدمير ما لم يدمره انفجار ميناء بيروت ، و المستهدف ربما وّسعت 

خارج خارج  رقعته بعض األحزاب السياسية ليصل إلى خارج الحدود و إلى
الحدود ، لكن الرسائل التي بعث بها سيد المقاومة للداخل و الخارج ستكبح 
طموحات من خابت أمانيه و ستفعل فعلها في مؤتمر باريس الذي لملم الكثير 
من متمني الخراب للبنان برغم تفاؤل سماحة السيد نصر هللا الحذر من أن 
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للبنان ” الحقيقية ” لمساعدة الوضع الخارجي حتى اآلن جيد تجاه من يريد ا
في محنته ، فأي بصمات سترفع بيروت عن مفتعل مصيبتها ؟ و أي تكشفات 
ستحمل األيام القادمة ؟ و أي مساومات ستعبر إلى مطار الحريري لوضع 
الشارع في بازار ابتزاز قبل البدء بالحديث عن مساعدات الشرق ، و هل فتيل 

نار أخرى تجوب الشوارع السياسية و المالية  التفجير أقرب إلى الماء منه إلى
؟ كل ذلك رهن ببصمات من تلطخت يده في حادثة بيروت األليمة و ما 
حملته من تغيرات لكل لبنان اإلقليمي و الدولي ، في مقابل محور بدأ العمل 
بميثاق الشرف الوطني الذي لم يتخَل عنه يوماا و قد دفع فيه الكثير من الدماء 

ما دفعت شوارع بيروت ، فالسائل لن ُيطيل جوابه االنتظار حتى و العرق ك
 http://syrianexpert.net/?p=52480  .يتبين الخيط األبيض من األسود من الفجر

 

دور الشركات السورية في إعادة إعمار مرفأ  -السؤال المعكوس  - 13
 بيروت

 معد عيسى :الخبير السوري  10/08/2020 
عكس االنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت السؤال الذي كان يطرحه رجال 
األعمال عن دور لبنان في إعادة إعمار سورية الى سؤال عن دور الشركات 
السورية في إعادة إعمار مرفأ بيروت ، فمن المعروف أن لبنان كان يعول 

عمار ما دمرته الحرب في سورية مستفيدا من على دور مهم له في إعادة إ 
اعتبارات الجوار واالتفاقات الخاصة الموقعة بين البلدين ووجود نظام مصرفي 
متطور. التعويل اللبناني على دور في إعادة إعمار ما دمرته الحرب في 
سورية كان واضحا من خالل المؤتمرات التي تم عقدها في لبنان ، ومن خالل 

لشركات أجنبية في لبنان وما تم الحديث عنه من إحداث منطقة  افتتاح مقرات

http://syrianexpert.net/?p=52480
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 18اقتصادية في طرابلس وعكار وتشغيل مرفأ طرابلس الذي كان يعمل بـ 
% من طاقته، التعويل اللبناني المعلن يقابله اليوم تعويل من الشركات السورية 

ة والعمالة على دور في إعادة إعمار مرفأ بيروت لنواحي تأمين المواد من سوري
وفتح جبهات عمل حتى لشركات القطاع العام التي تمتلك الخبرات والكفاءات 
وسبق لها أن نفذت عدة مشاريع في لبنان في إطار إعادة إعمار ما دمره 
العدو اإلسرائيلي من بنى تحتية في لبنان . كما للبنان الجار تطلع لدور في 

إعمار مرفأ بيروت وعلى التطلع إعادة إعمار سورية ، لسورية تطلع في إعادة 
ُيبنى تطلع ، وعلى المواقف اللبنانية من األمر يجب أن ُتبنى مواقف سورية 
، فسورية الغنية بكثير من مواد البناء والقريبة من لبنان ُيمكن أن توفر بأسعار 
منخفضة الكثير من احتياجات إعادة االعمار يضاف إليها العمالة الماهرة 

. االستقرار في لبنان توافقت عليه الدول الالعبة في لبنان والرخيصة كذلك 
ألجل حصول تلك الدول على دور في إعادة إعمار سورية بما يعني أن سورية 
كانت سببا في استقرار لبنان حتى في محنتها وهو األمر الذي كانت تسعى 

 . إليه دائما من منطلق الحرص على وحدة لبنان وسيادته
   http://syrianexpert.net/?p=52454 

 

 الجغرافيا السياسية ألنابيب النفط والغاز - 14

 2020نيسان  24الجمعة   محمد سيد رصاص، األخبار ، بيروت
، في 1994عندما فّكرت رئيسة الوزراء الباكستانية بنازير بوتو، عام 

من طاّلب المدارس الدينية لالجئين األفغان في « طالبان»إنشاء حركة 
باكستان، فإنها لم تكن تعّبر فقط عن خيبة أمل باكستانية من عدم تمّكن 

ل، عام حليف باكستان األفغاني، قلب الدين حكمتيار، من السيطرة على كابو 

http://syrianexpert.net/?p=52454
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بعد انهيار الحكم الشيوعي هناك، بل كانت تفّكر أساساا في أن يكون  1992
الساحل الباكستاني مصّباا ألنبوب غاز عبر أفغانستان، كانت شركة 

األميركية تفّكر في مّده من تركمانستان، الجمهورية السوفياتية « يونوكال»
س في العالم. بعدما السابقة، التي اكتشف فيها احتياطي من الغاز هو الساد

قوات الرئيس األفغاني برهان الدين رباني، ووزير دفاعه « طالبان»هزمت 
، فإّن 1996أيلول  27أحمد شاه مسعود، وأخرجتهم من العاصمة كابول، في 

قد شملت الجغرافّيتين األفغانية « طالبان»المحادثات بين الشركة األميركية و
« التحالف الشمالي»الحربي ضد « بانطال»واألميركية، وفعالا كان تركيز 

بقيادة مسعود، الذي ظّل يسيطر على مناطق واسعة من الشمال، على الشمال 
الغربي قرب الحدود األفغانية ــــ التركمانستانية، وبالذات على مدينة مزار 

في شهر آب « طالبان»شريف. يلفت النظر أّن سقوط مزار شريف بيد 
وم واحد مع تفجير السفارتين األميركيتين في كينيا ، كان متزامناا بفرق ي1998

بزعامة أسامة بن الدن، الذي كان مقيماا « القاعدة»وتنزانيا، من قبل تنظيم 
في « طالبان»في أفغانستان، وهو ما أدى إلى دخول العالقات األميركية مع 

 .انسداد كامل، وإلى انهيار محادثات إنشاء خط الغاز المذكور
هنا، كانت بنازير بوتو، ومعها المؤسسة العسكرية الباكستانية، تفّكر في 
التركة السوفياتية في جمهوريات آسيا الوسطى، المسلمة السوفياتية السابقة، 
التي دّلت الدراسات على احتوائها مخزون طاقة من النفط والغاز، يوازي ما 

، بدأت «يونوكال»وع هو موجود في منطقة الخليج. وفعالا، بعد انهيار مشر 
% من 40تركيا بالتعاون مع االتحاد األوروبي ـــــ الذي كانت دوله تستورد 

حاجاتها من الغاز من روسيا عبر خط يمّر بأوكرانيا ـــــ بالتفكير بدءاا من عام 
للغاز، من تركمانستان عبر أنبوب تحت « نابوكو»، في إنشاء خط 2002
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عبر آذربيجان ــــ جيورجيا ــــ تركيا. اعترضت  مياه بحر قزوين يصل إلى أوروبا
، متذّرعة بأّن بحر قزوين ليس بحراا، بل بحيرة مشتركة «نابوكو»روسيا على 

بين دول خمس، وبالتالي يحتاج مّد الخط تحت مياهه إلى موافقة جماعية. 
، كان هناك 2008وفعالا، عندما وقعت الحرب الروسية ــــ الجيورجية عام 

على األراضي الجيورجية. مات « نابوكو»بٌي روسٌي لضرب منشآت جهٌد حر 
الذي كان مخّططاا أن يكون بديالا عند الغرب األوروبي من « نابوكو»مشروع 

الغاز الروسي، وخصوصاا من خالل ترادفه مع خط غاز من مصر 
)االحتياطي السادس عشر عالمياا( يصل عبر األردن وسوريا، حتى أنبوب 

تركيا. بالتوازي مع ذلك، كان هناك مشروع ألنبوب غاز من في « نابوكو»
إيران )االحتياطي الثاني بعد روسيا( عبر تركيا، تتواّله شركة سويسرية لنقل 

، بفعل 2010الغاز اإليراني إلى أوروبا، انتهى بتخّلي السويسريين عنه عام 
لبرنامج  2005أّن التوّتر األميركي ــــ اإليراني، منذ استئناف طهران عام 

تخصيب اليورانيوم، قد جعل من غير الممكن استكمال هذا المشروع. بالتأكيد، 
لم تنظر موسكو بعين االرتياح إلى مذّكرة التفاهم اإليرانية ــــ العراقية ــــ السورية، 

اإليراني العمالق إلى « بارس»، لنقل غاز حقل 2011التي ُوّقعت في تموز 
ي، من خالل أنبوب غاز يمّر في األراضي أوروبا، عبر الساحل السور 

العراقية، وهو ما جاء بعد عشرة أشهر من اتفاق عراقي ــــ سوري إلعادة فتح 
 1982خط أنبوب النفط الواصل بين كركوك وبانياس، الذي تّم إغالقه عام 

بفعل التوتر العراقي ــــ السوري، ما جعل العراق يّتجه إلى تصدير نفطه عبر 
ّران في السعودية وتركيا. يجب التفكير، هنا، في ما ذكرته صحيفة أنبوبين يم

، عن أّن موقف قطر 2013آب  30البريطانية، في عدد يوم « ذي غارديان»
وتركيا الُمعادي للسلطة السورية في األزمة السورية، يعود إلى رفض سوري 
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 لمشروع قطري لنقل غاز قطر )االحتياطي الثالث في العالم(، 2009عام 
 .عبر السعودية واألردن وسوريا وتركيا، وصوالا إلى أوروبا

على هذا الصعيد، يجب عدم االستهانة بما ذكرته الصحيفة، ولكن من 
دون المبالغة في تفسير كل شيء من خالل األنابيب. مع ذلك، يجب تفسير 

، «طالبان»الغزل الصامت لثالثة وعشرين شهراا، بين إدارة بيل كلينتون وحركة 
الذي، من جهة أخرى، يفسر دعم روسيا ألحمد « يونوكال»خالل أنبوب  من

، 2016التوتر التركي ـــ الروسي حتى عام «. طالبان»شاه مسعود ضد حركة 
يمكن تفسيره بنفط وغاز منطقة بحر قزوين، واألنابيب عبر تركيا لهما )أنجز 

التوّتر مع مشروع  فقط أنبوب نفط باكو ــــ تبليسي ــــ جيهان(، وقد انتهى هذا
بناء خط الغاز الروسي إلى أوروبا، عبر البحر األسود وتركيا )توركيش ستريم( 

بين  2008ـــ  2007كبديل من المعبر األوكراني للغاز الروسي، بعد توترات 
موسكو وكييف، فيما قامت روسيا أيضاا بإنشاء أنبوبين للغاز نحو ألمانيا 

ألمانيا، التي قال عنها دونالد ترامب إنها  )نورد ستريم( عبر بحر البلطيق؛
من خالل الغاز. يمكن، إلى حّد ما، تفسير االهتمام الروسي « أسيرة الروس»

، من 2015أيلول  30بسوريا وصوالا إلى الدخول العسكري إليها، منذ يوم 
(، عبر 2011( وإيران )2009خالل األنبوبين المفترضين للغاز من قطر )

، واللذين مع تركمانستان، تمثل بدائل منافسة للغاز الروسي. األراضي السورية
وكذلك، يمكن تفسير اهتمام فالديمير بوتين الشديد بالملف األفغاني، الذي 

، من خالل اتفاق األميركيين مع 2020شباط  29حصل فيه تطّور مهم في 
، لتنظيم االنسحاب األميركي العسكري من أفغانستان، حيث «طالبان»حركة 

 .ربط الكرملين األزمة األفغانية، بهذا الشكل أو ذاك، مع غاز تركمانستاني
هنا، يمكن ربط مشاهد سياسية، من خالل أنابيب نفط وغاز: حصل 
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، ألّن الحكومة السورية، 1949انقالب حسني الزعيم بتشجيع أميركي عام 
من ومعها الرئيس شكري القوتلي، قد عرقلت مشروع خط نفط التابالين اآلتي 

السعودية، حيث كانت تريد أن يكون انتهاء الخط في الساحل السوري وليس 
للوحدة « الهالل الخصيب»، برز مشروع 1952و1949اللبناني. بين عامي 

السورية ــــ العراقية، بالتوازي مع بناء خط نفط كركوك ــــ بانياس، وبالتأكيد هذا 
الخريطة العراقية تشبه الزجاجة تفكير طبيعي عند العراقيين الذين يشعرون بأّن 

ذات الفتحة الضّيقة، لذلك يفكرون في الساحل السوري أو في الكويت، الذي 
ذهب ضحية االقتراب منه كّل من عبد الكريم قاسم وصدام حسين. هناك 
خطان قيد اإلنشاء ألنابيب نفط، األول بين جنوب السودان ــــ إثيوبيا ــــ حتى 

من إثيوبيا )مع اكتشاف نفط في الصومال اإلثيوبي:  ميناء جيبوتي، والثاني
أوغادين( ــــ جنوبي السودان ـــــ حتى الساحل الكيني عند ميناء المو. ويمكن 
أن يفسر هذان الخّطان اتجاه جمهورية جنوب السودان نحو الحضن اإلثيوبي، 
بدالا من شمال السودان، حيث نفط الجنوب يصدر بمعظمه عبر ميناء بور 

دان. هناك أنبوب غاز قيد اإلنشاء من نيجيريا )االحتياطي العالمي سو 
التاسع(، عبر النيجر إلى الساحل الجزائري إلى أوروبا، جرى التوقيع على 

، ما يمكن أن يفسر االهتمام الشديد من األوروبيين 2009مشروع إنشائه عام 
ناك اهتمام بوجود المنظمات اإلسالمية الجهادية في الصحراء الجزائرية. ه

سعودي وإماراتي بمّد أنابيب نفط وغاز )السعودية الخامسة في احتياط الغاز 
واإلمارات السابعة( إلى الساحل اليمني على بحر العرب، لتفادي مضيق 
هرمز، ويمكن أن يفسر الكثير من الحرب اليمنية الحالية. الصين في عام 

منه أتوستراداا وسّكة حديد ، استأجرت مرفأ غوادار الباكستاني، وأقامت 2017
وأنبوب نفط تصل جميعها إلى البر الصيني، واستأجرت مرفأ كيوكبيو في 
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وستقيم منه أنبوبي نفط وغاز نحو البر الصيني، ليكون  2020ميانمار عام 
هذان المرفآن بابين خلفيين للصين بدالا من المرور بمضيق ماالقا عند 

ذا المضيق الذي يصل بين المحيط سنغافورة، حيث القاعدة األميركية؛ ه
الهندي وبحر الصين الجنوبي. الصين تستورد نصف استهالكها النفطي وما 
يقرب منه من احتياجاتها من الغاز، وعلى هذا الصعيد يمكن تفسير الكثير 
من التقارب الصيني ــــ الروسي بأنبوب الغاز الروسي ـــــ الصيني، الذي تم 

، جرى 2020كانون الثاني  2. في 2019من عام  إنجازه في الشهر األخير
التوقيع على إنشاء أنبوب غاز تحت البحر بين إسرائيل وقبرص واليونان 
وإيطاليا، ومنها إلى أوروبا، لنقل الغاز من الساحل الفلسطيني. ال يمكن تفسير 
االتفاقية التركية مع حكومة طرابلس الغرب حول الحدود البحرية التركية ــــ 

يبية، من دون ذلك االتفاق الرباعي، حيث تستطيع تركيا أن تعترض من الل
خالل ذلك على وصلة أنبوب الغاز بين جزيرتي قبرص وكريت، على اعتبار 

 كاتب سوري  *   .أنها في مياهها اإلقليمية
-https://al

akhbar.com/Opinion/287591/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-D9%8A%D8%A7
-%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7 

 

 تحّضروا لمزيد من الفقر والبطالة - 15

 2020أيلول  7اإلثنين    محمد وهبة  
منذ فترة طويلة تمارس قوى السلطة عبر مديرها التنفيذي حاكم مصرف 

اشترى سالمة الوقت عبر الهندسات  2016لبنان لعبة شراء الوقت. في عام 
لتي زادت الخسائر في ميزانيته بشكل هائل، وهو اليوم يمارس هذه المالية ا

https://al-akhbar.com/Opinion/287591/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7
https://al-akhbar.com/Opinion/287591/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7
https://al-akhbar.com/Opinion/287591/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7
https://al-akhbar.com/Opinion/287591/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7
https://al-akhbar.com/Opinion/287591/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7
https://www.al-akhbar.com/Author/50
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اللعبة مجّدداا في ظل توّقعات سوداوية لألشهر المقبلة. في هذا السياق صدر 
الذي بدا كأنه ملهاة لتقطيع الوقت في انتظار  154عن مصرف لبنان التعميم 

ه المّدخرات تعيد إحياء النموذج االقتصادي الذي انفجر وفّجر مع« تسوية»
 .والمداخيل وسحب اآلالف نحو الفقر والبطالة

 
إجراءات استثنائية إلعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في »بعنوان  ◄

. يظّن 154أقّر المجلس المركزي لمصرف لبنان التعميم األساسي رقم « لبنان
مصدرو التعميم أن مفتاح قراءته يكمن في المادة الثالثة منه التي تفرض على 

ليه في حساب خارجي حّر من أّي التزامات لدى مراس»كل مصرف تكوين 
% من مجموع الودائع بالعمالت األجنبية 3الخارج ال يقّل في أي وقت، عن 

، أي أنه على المصارف أن تجمع خالل «31/7/2020لديه كما هي في 

https://al-akhbar.com/ArticleFiles/2020970542223637350368422232232.pdf
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مليار دوالر في  114.4مليارات دوالر )ودائع الدوالر كانت  3.4ستة أشهر 
لب التعميم من ( تعزيزاا لسيولتها بالدوالر الطازج. وط2020نهاية حزيران 

% من تحويالتهم إلى الخارج بين 15عمالئها على إيداع « حثّ »المصارف 
ألف دوالر في حساب  500التي تفوق  2020آب  27و 2017تموز  1

خاص مجّمد لمّدة خمس سنوات بفائدة غير خاضعة للسقوف، وبأي ضمانات 
حتياط اإللزامي قانونية ُيتفق عليها في ما بينهم، ومقابل إعفاء المصرف من اال

يشمل أيضاا العمالء المستوردين إلعادة « الحثّ »%(. و20المفروض عليها )
% من قيمة االعتمادات المستندية المفتوحة في أّي واحدة من السنوات 15

% من 30أيضاا، بنسبة « الحثّ ». وُيطبق 2019و 2018و 2017الثالث: 
لس إدارات المصارف التحويالت في الفترة نفسها، على رؤساء وأعضاء مجا

 .(PEPs) وكبار المساهمين والعمالء المعرضين سياسياا 
وأتاح التعميم للمصارف اتخاذ اإلجراءات القانونية والنظامية لتحويل الودائع 
طوعاا إلى أسهم في رساميلها أو إلى سندات دين دائمة وقابلة للتداول 

 .واالسترداد
قانونيته انطالقاا من كونه فور صدور التعميم ترّكز النقاش حول مدى 

يمّثل عمالا تشريعياا، كما وصفه الوزير السابق زياد بارود. وقد ألقى عليه 
قانونيون آخرون حججاا تتعلق بمخالفات جسيمة تجّرم الذين حّولوا أمواالا إلى 
، ومن دون أي معايير واضحة، ال بل تهّدد باتهامهم  الخارج بشكل متساو 

ف النفوذ واالختالس واستثمار الوظيفة وإساءة بالتهّرب الضريبي وصر 
 .استعمال السلطة

بدا التعميم مجّرد أداة لكسب الوقت. هو يأتي في سياق مرحلة ضبابية 
تتشّكل فيها الحكومة وفق تقاطعات إقليمية ودولية تعمل على إحياء النموذج 
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االقتصادي في لبنان على قاعدة استمرار ما كان سائداا بعد إجراء 
كأن مشكلة النموذج خارج بنيته الفعلية. لذا لم يشعر أحد بأنه «. صالحاتإ»

تعميم قابل للتطبيق، ال بل إن مادته الثالثة التي تنطوي على أهمية نسبية ولم 
تثر جدالا قانونياا كونها تجبر المصارف على تعزيز سيولتها عبر تكوين حساب 

ة التركيز والنقاش. أصالا ال مليارات دوالر، بقيت خارج دائر  3.4حّر بقيمة 
أحد يصّدق أن مصرف لبنان قادر على معالجة األزمة بتعميم يعوم فوق 

قانونية، ألن كل األطراف المعنية بهذا النموذج في انتظار « تخبيصات»
التسوية التي ستحصل وتموضعها فيها، وهذا ينسحب على حاكم مصرف 

والمودعين واألشخاص لبنان رياض سالمة بالتحديد وعلى المصرفيين 
 .المعّرضين سياسياا 

قبل بضعة أيام صدر عن البنك الدولي تقدير للخسائر الناتجة عن  ◄
انفجار مرفأ بيروت. كانت الفتةا تلك المؤشرات المتعلقة بتقديرات االقتصاد 

والتي ترسم صورة قاتمة إذا استمّر الوضع على  2021و 2020الكّلي لغاية 
 4144د سعراا وسطياا للدوالر في السوق الموازية بقيمة حاله. فالتقدير يعتم

. وعلى هذا األساس، فإن 2021ليرة في عام  7364و 2020ليرة في عام 
 29.9ليبلغ  2020% في عام 18.6الناتج المحلي اإلجمالي سيتقّلص بنسبة 
 24.2% ليبلغ 12.1بنسبة  2021مليار دوالر، وسيتقّلص أيضاا في عام 

وسيضطر مصرف لبنان أن يطبع كميات هائلة من الليرة اللبنانية مليار دوالر. 
عّما كانت عليه الكتلة النقدية بالليرة في نهاية  2020% في عام 150بزيادة 
. األسعار ستتضّخم، 2021% في عام 75. وستزداد هذه الكتلة بنسبة 2019

% في السنة 64وبنسبة  2020% في عام 90رغم وجود الدعم، بنسبة 
لية، ما يعني أن رفع الدعم سيطلق موجة من التضّخم المفرط التي ستضغط التا
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على سعر الدوالر وستقّلص قيمة الناتج... كل ذلك يعني تآكل القّوة الشرائية 
والمّدخرات والمزيد من الفقراء والبطالة واحتماالت حصول اضطرابات 

 .اجتماعية
األساسي الستمرار  حتى اآلن ما زالت تحويالت المغتربين هي السند ◄

العائالت التي سحبها انفجار النموذج إلى ما دون خطوط الفقر العليا. رغم 
ذلك، يظّن مصرف لبنان، بحاكمه ومجلسه المركزي، أن تعميماا كهذا يمكن 
أن يضّخ الحياة في شرايين االقتصاد. أقصى طموح ُيؤمل من تعميم كهذا، 

خالفاته القانونية، أن يشتري المزيد وفي حال كانت هناك جدّية لتطبيقه بكل م
من الوقت. إنها لعبة سالمة المفّضلة التي يلعبها منذ فترة طويلة مع شركائه 

 07/09/2020ُنشر في ملحق رأس المال :  .من القوى الحاكمة
-akhbar.com/In_numbers/293523/%D8%AA%D8%AD%D8%B6-https://www.al

-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-1%D9%88%D8%A7%D8%B
-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84 

 
 انتهى التقرير

The report ended 
Raport się zakończył 

*** 
 

 
 
 
 

https://www.al-akhbar.com/CapitalAddendum/2020/9/7
https://www.al-akhbar.com/CapitalAddendum/2020/9/7
https://www.al-akhbar.com/In_numbers/293523/%D8%AA%D8%AD%D8%B6-%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84
https://www.al-akhbar.com/In_numbers/293523/%D8%AA%D8%AD%D8%B6-%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84
https://www.al-akhbar.com/In_numbers/293523/%D8%AA%D8%AD%D8%B6-%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84
https://www.al-akhbar.com/In_numbers/293523/%D8%AA%D8%AD%D8%B6-%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84
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 ارسل لسيادتكم:  تحية طيبة،
 2020 /313م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

 اللبنانية األزمة المالية
  ,October 22 2020 تشرين األول ، 22األحد 

     هنا   للحصول على التقرير كامالا إضغط على الرابط 
 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 
 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 

أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون 
موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق 

 المصدر لتحقيق الموثوقية . هذه المعلومات مع ذكر 
وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة 
واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير 

 هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 
مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي 

 حذف اسمه من القائمة البريدية. ليتم
 


