
6869
عدد ١٠٨ - أيلول ٢٠٢٢عدد ١٠٨ - أيلول ٢٠٢٢

لكل ازمة سبب، ومتى عرف السبب سهلت املعالجة، وصار املستحيل ممكنا، والعيص سهال. هي حال الوضع اللبنا� الراهن 
الذي يتخبط يف ازماته املتشعبة السي� املالية واالقتصادية، وكل ما يحتاجه توافر االرادات الصادقة والقيادات الواعية لنقله 

من حال اليأس اىل واقع االزدهار

رئيس جمعية املصرفّيني العرب في بريطانيا:
سعر الصرف ثّبت من أموال املودعني وأدى إلى كارثة

عن االسباب التي ادت اىل الوصول بلبنان اىل 
االزمة االقتصادية واملالية، تحدث رئيس جمعية 
املرصفي� العرب يف بريطانيا جورج كنعان اىل 

"االمن العام"، مقرتحا سبل املعالجة.

االقتصادية  لالزمة  التأسيسية  االسباب  ما   ■
واملالية التي يواجهها لبنان حاليا؟

اىل  واالقتصادية  املالية  االزمة  جذور  تعود   □
سنة 1992 عندما جاء الرئيس رفيق الحريري 
باسرتاتيجيا اقتصادية جديدة ترتكز عىل تحويل 
االقتصاد اللبنا¦ اىل ما يعرف باقتصاد الخدمات 
النموذج  او (Service economy). وألن هذا 
املعني�  من  ترحيبا  لقي  عامليا،  سائدا  كان 
بعد  وتطويره  لبنان  بناء  همهم  كان  الذين 
حرب مدمرة. رشح عن هذه االسرتاتيجيا اه¬ل 
والصناعية،  الزراعية  االنتاجية،  للقطاعات 
املؤسسات  بعض  تدم²  اىل  االمر  وصل  حتى 
عن  اما  والسكر.   الكرتون  كمعامل  الصناعية 
قطاع الخدمات، فلم ي¶ عىل خطة واضحة تم 
نقاشها، وº يحدد مثال لقطاع السياحة توجهه. 
السائح  قدوم  شكل  املراحل،  من  مرحلة  يف 
الخليجي حضورا جيدا، لكنه º يكن عىل قدر 
االمال التي ارادته ان يتجاوز السياحة ليدخل 

عميقا يف الدورة االقتصادية. 

االقتصاد  لتعويم  الحكومة  فعلت  ماذا   ■
اللبنا¦؟ 

□ اول ما قامت به كان تقوية املصارف، وهذا 
صحيح، ألن اصولها كانت غ² موجودة نتيجة 
يف  اللبنانية  بالل²ة  حلت  التي  املالية  الكارثة 
عرب  االمر  هذا  تحقق  لقد  الث¬نينات.  اواخر 
الفوائد  ترك  مع  الدوالر  رصف  سعر  تثبيت 

□ يف اختصار، من اموال املودع� عرب االستدانة 
املالية  الفجوة  تكونت  هكذا  املصارف.  من 
دوالر.  مليار   60 بحواىل  قدرت  التي  الكربى 
العيش  من  اللبناني�  السياسة  هذه  مكنت 
الغنية  الدول  يف  العيش  يوازي  مستوى  يف 
تعرب عن  ال  بطريقة  كذبة  فعاشوا  واملتقدمة، 
اموال  اعطيت  فعليا،  الحقيقية.  امكاناتهم 
املودع� اىل اللبناني� كافة لرصفها عىل ما يروق 
لهم، واستفاد االغنياء اكÈ من الفقراء من هذا 
اللبنانية  الدولة  ان  اىل  باالضافة  هذا  الوضع. 
دوالر  مليار   30 نحو  اىل  مديونيتها  راكمت 
رصفت معظمها عىل الرواتب وامور غ² منتجة، 
وكل ذلك تم يف الخفاء. فمرصف لبنان تالعب 
يف ارقامه ومنع التدقيق يف حساباته. باالضافة 
اىل ان سيطرة البنك املركزي عىل املصارف كانت 
كاملة، فلم تعد املصارف مستقلة وتحولت فعليا 
اىل فروع له، واسكت املرصفيون املعرتضون من 

موظف� او اعضاء مجالس ادارة. 

■ ماذا كان عىل املصارف ان تفعل؟
الشاغل منع  ان يكون شغله  □ عىل املرصف 
الخسارة عن مودعيه والحفاظ عىل اموالهم. يف 
لبنان، اصبح املرصفيون رشكاء مع البنك املركزي 
يف سياسات ادت اىل عكس ذلك. كان من غ² 
املعقول عىل اي مرصيف يتمتع Ðناقبية عالية ان 
يستثمر يف سندات دولة عرف عنها سوء االدارة  
امر بديهي. وكان عليهم  الهدر والفساد. هذا 
يعترب  مركزي  بنك  االنخراط يف سياسات  عدم 
اداؤه مشبوها، ولو ادى ذلك اىل سحب رخصة 
البنك واقفاله. كان عىل املرصفي� االستفادة من 
السيولة املتوافرة لديهم واالستث¬ر عامليا، لكن 
ليس يف بلدان مثل االردن وسوريا وتركيا ومرص 
ان يذهبوا  بل كان يجب  اقتصاداتها ضعيفة، 
وافريقيا حيث  واوروبا  الخليج  دول  اتجاه  يف 
تتمتع الدول هناك باقتصادات قوية وواعدة. 
اين كانت لجنة الرقابة عىل املصارف من كل 

ذلك؟ كانت اداة طيعة يف يد البنك املركزي.  

■ ما السبيل اىل اسرتداد املودع� ودائعهم؟
□ اذا استمرت الحال عىل ما هي عليه من 

فوىض سياسية واقتصادية، ستضيع اموال 

ب� العملت� اللبنانية والدوالر عىل فارق كب². 
الدوالرات  من  طائلة  امواال  البنوك  استدانت 
بفائدة متدنية واودعتها من دون اي مخاطرة 
باكÈ من  فائدة  يف سندات خزينة كانت تدر 
40% سنويا. نتيجة هذه املضاربة السهلة بنت 
الخزينة  حساب  عىل  هائلة  ارباحا  املصارف 
بناء رأس¬لها  اعادة  اللبنانية ومكنها هذا من 

بالكامل. 

■ اين تكمن املشكلة يف اعادة رسملة املصارف؟
□ املشكلة االساسية ان هذه املصارف اما مملوكة 
مبارشة ملن هم يف الحكم، او ملن هم رشكاؤهم 
الذين فعليا مدوا ايديهم اىل خزينة الدولة وحّولوا 
الثانية  املشكلة  الخاص.  مالهم  اىل  العام  املال 
اÚا  املصارف،  يقترص عىل   º االمر  ان  تكمن يف 
اللبناني�  دخل فيه رجال سياسة ومال من غ² 
دولة  خزينة  حساب  عىل  ارباحا  حققوا  الذين 
منكوبة. املشكلة الثالثة ان  سياسة تثبيت سعر 
رصف الدوالر استمرت عىل عكس ما هو متبع 

عامليا والذي يقيض بتثبيتها لفرتة وجيزة.

■ ما هي الطريقة التي كان يجب ان تعتمد يف 
اعادة الرسملة؟

□ كان عىل اصحاب املصارف، وهم يشكلون 
كبار مساهميها، املساهمة يف هذه العملية يف 
الدرجة االوىل، وما تبقى تقوم به الدولة عىل ان 
تتملك يف كل مرصف نسبة من االسهم توازي 
من  املصارف  تنطلق  عندما  استث¬رها.  قيمة 
اسهمها  وتطرح  االرباح  تحقيق  وتبدأ  جديد 
التوقيت  يف  اسهمها  الدولة  تبيع  االسواق،  يف 
املناسب وتستعيد اموالها مع االرباح املحققة 
فتعود هذه االسهم اىل القطاع الخاص. هذا ما 

كان يجب ان يعمل به لكنه º يحصل. الذي 
حصل كان اعطاء الدولة هدايا من خزينتها اىل 

اغنى طبقة يف لبنان. 

■ كيف تم تنفيذ هذه السياسة املالية؟
□ تم املجيء بحاكم ملرصف لبنان كان مسؤوال 
 Merrill Lynch برشكة  الزبائن  عالقات  عن 
وهو رياض سالمة. هذه الوظيفة االß منها غ² 
مرصفية وباملعنى املهني هي وظيفة من دون 
يف  املركزية  املصارف  حكام  يع�  عرفا،  قيمة. 
العاº يف الخمسينات من عمرهم بعد ان يكونوا 
قد حازوا شهادة الدكتوراه يف علم االقتصاد من 
جامعة مرموقة ولهم خربة يف مؤسسات مرصفية 
كربى، وان يكونوا نارشين البحاث علمية كث²ة 
يف مجال اختصاصهم. االهم ان يتميزوا بذكاء 
حاد وكاريزما تبعث عىل الثقة الكاملة واخالق 
عالية. لالسف الشديد، º يتمتع رياض سالمة 
بالخلفية املناسبة الدارة املرصف املركزي يف بلد 
صعب مثل لبنان. هذه املهنة دقيقة اىل درجة 
ومهمة اىل درجة ان بعض الدول تلجأ اىل حكام 
مصارف مركزية من خارج بالدهم ك¬ حصل 

اخ²ا يف ارسائيل ويف اململكة املتحدة.

■ عىل ماذا استندت السلطة يف االعت¬د عىل 
قطاع الخدمات؟

نجاح  حتمية  عىل  الكيل  االعت¬د  كان   □
محادثات السالم السورية - االرسائيلية، وكانت 
قد اقرتبت من خواتيمها. كان يظن ان السالم 
سيقود املنطقة اىل نهوض اقتصادي كب². كان 
هذا واقعيا يف حينه، لكن اغتيال رئيس الوزراء 
بشكل  االوراق  خلط  راب�  اسحاق  االرسائييل 
عىل  االعت¬د  سياسة  ضعف  واظهر  جذري، 

الزراعة  حساب  عىل  الخدمات  قطاع  تطوير 
االستدانة  مخاطر  ايضا  اظهر  ك¬  والصناعة. 
وضعيف  مضطرب  سيايس  جو  يف  العامة 
يف  جذريا  تحوال  مّثل  راب�  اغتيال  اقتصاديا. 
املعتدل  اليم�  من  للغرب  السياسية  القيادة 
اىل  التحول  هذا  وادى  الجدد،  املحافظ�  اىل 
الكث² من الويالت يف العاº السي¬ يف املنطقة 
انه يف ظل وجود مخاطر  الواضح  ولبنان. من 
سياسية كربى، يجب بناء االقتصاد عىل اسس 
صلبة وتجنب مخاطر الدين العام. هذا ينطبق 
عىل الرشكات ك¬ عىل الدول، وهذا ما º تفعله 
السلطة انذاك يف لبنان. منذ ذلك الح�، وحتى 
االزمة املالية العاملية سنة 2008، اصبحت كل 
السياسة االقتصادية يف لبنان مبنية عىل الرتقيع 

واللجوء اىل الخارج.

■ لكن لبنان وتحديدا قطاعه املرصيف º يتأثر 
بهذه االزمة العاملية كث²ا؟

□  هذا صحيح. السبب يعود اىل عدم كفاية 
يف  الدخول  عىل  وقدرتها  اللبنانية  املصارف 
ادخلت  التي  املعقدة،  العاملية  املالية  االمور 
املصارف العاملية يف ازمة من جراء فساد وسوء 
اظهرت  الجديدة.  املالية  االدوات  هذه  ادارة 

هذه الوضعية ان املصارف اللبنانية افضل من 
غ²ها وبدأت الودائع تتدفق عليها. يومها، فوت 
حاكم مرصف لبنان فرصة اساسية لتعويم الل²ة 
خصوصا وان سياسات تثبيتها كانت قد طالت 
كث²ا، وكان ممكنا عندها ان يتعزز سعر رصف 
الل²ة يف مقابل الدوالر بشكل كب². بعد ذلك 
كان اي هبوط لسعر الل²ة سيبّ� ضعف االدارة 
املالية والسياسية واالقتصادية، ويجرب السلطة 
السياسية،  املعالجات  ويحرك  الترصف،  عىل 

ويقرص فرتة الفراغات الحكومية والرئاسية. 

العام  منذ  فعليا  االزمة  يف  الدخول  مع   ■
2011 كيف åت املحافظة عىل سياسة تثبيت 

سعر الرصف؟

رئيس جمعية املرصفي¥ العرب يف بريطانيا جورج كنعان.

كل السياسة االقتصادية 
في لبنان مبنية على 

الترقيع واللجوء الى الخارج
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اللبنانية  البنوك  يف  واملساهم�  املودع� 
اعادة  الوقت  مع  لكن æكن  اىل غ² رجعة. 
اتفاق  تم  ما  اذا  االقل  عىل  املودع�،  اموال 
سيايس واسع تليه اصالحات عميقة يف هيكلة 
ويليها  منها،  املايل  الجانب  خصوصا  الدولة، 
مخطط العادة هيكلة القطاع املرصيف. اذا تم 
طريق  عن  املشكلة  حل  æكن  عندها  ذلك، 
تخفيف االرقام وتقسيم املودع� اىل فئات. 
يف البداية، يجب محو كل الفوائد العالية التي 
الهندسات  جراء  من  املودعون  منها  استفاد 
العام 2015.  بعد  التي åت  الخاطئة  املالية 
الصغار  املودع�  مشكلة  حل  بعدها  æكن 
كب²  بالكامل ألن عددهم  اموالهم  عرب دفع 
اما  لهم.  جدا  مهمة  الصغ²ة  وودائعهم 
املودعون الذين يتعذر عىل معظمهم اخراج 
اموالهم من لبنان، فيعمل مع كل واحد منهم 
Ðفرده، ويطلب منهم ان يساهموا يف اعادة 
اموال  ومن  ودائعهم  من  املصارف  رسملة 
طازجة عرب اقامة مصارف جديدة وقوية. ان 
منها  مساهمون  فيها  سيكون  املصارف  تلك 
النه  اجنبية،  مصارف  ومنها  اللبنانية  الدولة 
من غ² ذلك ال æكن اعادة الثقة بأي مرصف 
كب²ا  مساه¬  صار  كب²ا  مودعا  ان  لبنا¦. 
املصارف،  هذه  انجاح  عوامل  من  سيكون 

واذا تم هذا ستعود للمودع� الكبار اموالهم 
املودع�  رشيحة  تبقى  كربى.  ارباح  مع 
سندات  اعطاؤهم  æكن  وهؤالء  املتوسط�، 
املرصيف  النظام  يف  الباقية  البنوك  تصدرها 
الدولة  من  مكفولة  املدى  متوسطة  تكون 
مردودها  ربط  مع  التداول  سهلة  اللبنانية، 
جيدة،  اقتصادية  بتطورات  ايفاؤها  وæكن 
ليس اقلها استخراج الغاز. اشدد عىل اهمية 
البنوك  يف  فعال�  اجانب  مساهم�  وجود 
املعدومة  املودع�  ثقة  الستعادة  الجديدة 
اللبنانية، ألن  الحارض يف املصارف  الوقت  يف 
يف  الوقوع  ملنع  رضورية  االجنبية  املشاركة 
بنسبة  املصارف  والخراج  السابقة  االخطاء 
سيطرة  ومن  السياسية،  اللعبة  من  مقبولة 

هناك  الحارض،  الوقت  يف  املركزي.  البنك 
موصدة  ابوابها  املركزي  البنك  هي  قلعة 
وطرق التواصل معها شبه معدومة وال تزود 
الطبقة  مع  وتتعاطى  املعلومات،  االسواق 
انهاء  وازدراء.  باستخفاف  اللبنانية  السياسية 

هذا الوضع هو اساس للحل.

■ ماذا عن خطة التعايف االقتصادي واملايل 
والتفاوض مع صندوق النقد الدويل؟

الدويل يعني  النقد  التعامل مع صندوق   □
االلتزام بتفك² اقتصادي وسيايس مع�، فهل 
نحن يف لبنان نريد ذلك؟ هذا التعامل مفيد 
æنحها  التي  املالية  التقدæات  ناحية  من 
الناحية  من   Èاك مفيد  لكنه  الصندوق، 
املعنوية، اذ انه يجرب الدولة عىل اقرار وتنفيذ 
الثقة  يعطي  ما  وهذا  رضورية،  اصالحات 
لالستث¬ر  والعربية  الدولية  للمؤسسات 
والعمل مع لبنان. لكن تبقى تجربة الصندوق 
معظمها،  يف  ناجحة  غ²  الدول  مع  الدويل 
وآخر مثل هو مرص التي بعد التطبيق الكامل 
الحفرة  يف  نفسها  وجدت  التعايف  لخطة 
مجددا، وهي االن يف خضم مفاوضات اخرى 

متعÈة مع الصندوق السباب سياسية. 

يف  الوضع  Ðستقبل  متفائل  انت  هل   ■
لبنان؟

هذا  حدث  ما  اىل  انظر  وانا  ال،  كيف    □
مغرتب�  من  لبنان  عىل  اقبال  من  الصيف 
الذكريات  باجمل  منه  يعودون  واجانب، 
رغم كل ما سمعوه عن اداء الدولة السيئ 
يف معظم املجاالت. نحن عشنا فرتة ما قبل 
االدارات  افضل  من  واحدة  تحت   1975
اىل  انظر   .ºالعا يف  واملالية  االقتصادية 
ازماتنا  لحل  ركيزة  وهو  الذهب،  احتياطي 
يف   الصناعية  صادراتنا  اىل  انظر  الراهنة. 
1975، التي كانت اعىل من تلك يف ارسائيل. 
انظر اين كنا يف سنة 2009، رغم كل ازماتنا 
الطبيعية،  باملوارد  اؤمن  ال  انا  السياسية. 
فِعلم االقتصاد يتناول بجزء منه ما يسمى 
باالنسان  اؤمن  انا  الطبيعية.  املوارد  بلعنة 

اللبنا¦ اوال واخ²ا ومعه وبه انا متفائل.

مرصف لبنان تالعب بارقامه ومنع التدقيق يف حساباته

الشغل الشاغل للمصارف 
كان يجب منع الخسارة 

عن املودعني والحفاظ 
على اموالهم
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