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تالعب مصرف لبنان بسعر الصرف أمر خطير
شيخاني: نعيش في دّوامة ال يستطيعون إيقافها

"استحى" الدوالر من اللرية، والطبقة الحاكمة السياسية واالدارية مل تخجل بعد منها ومل تعتذر لها عن ايصالها اىل هذا الدرك 
بسبب نكرانها وامعانها يف تعمد وصولها اىل اعمق من القعر. سؤال واحد يطرحه اللبناين، كيف ومتى سيتوقف نهبنا، وهذا 

الكالم يسمع عند الرصاف ويف السوبرماركت ويف الصيدلية ووو... 

التدهور  لوقف  منها  مطلوب  هو  مبا 
مستقبال  يتحسن  لن  والوضع  املستمر، 
يف  املامطلة  طريق  سلوك  واصلت  ما  اذا 
املطلوبة، محليا ودوليا.  االجراءات  تنفيذ 
اما خطة التعايف التي يتحدثون عنها، فام 
هي اال خطة تصفية ملا تبقى من قدرات 
تطالب  حني  اذ  املصارف.  لدى  مالية 
للقطاع  املتوجبة  ديونها  بشطب  الدولة 
املرصيف، فهذا يعني عمليا تهربها من دفع 
مستحقاتها من اموال املودعني، اي القيام 
 .%70 بنسبة  الودائع  عىل  "هريكات"  بـ 
العام ال ترتكز  االنقاذية مبفهومها  الخطة 
الثقة  استعادة  عىل  بل  االفالس،  عىل 
واالصول واسرتجاع الودائع واعادة هيكلة 

ال حيلة لدى املواطن للوصول اىل التغيري، 
فجذور هذه الطبقة يف التسلط والتعمية 
ضاربة يف العمق وهي متأصلة يف الفساد 
والنهب عىل "عينك يا تاجر"، مبعنى آخر 
رس  تعرف  وهي  مستحى،  وال  خجل  ال 
ترجمته  لكن  رسا،  يعد  مل  الذي  الخالص 
بأنها  الحاكمة  الطبقة  من  اعالنا  تتطلب 
تهدم،  ما  باصالح  وستبدأ  نهبا  شبعت 

وهذا اضغاث احالم.
اكد  شيخاين،  نيكوال  االقتصادي  الخبري 
لـ"االمن العام" ان الدولة "مل تقم مبا هو 
املستمر،  التدهور  لوقف  منها  مطلوب 
ما  اذا  مستقبال  يتحسن  لن  فالوضع 
تنفيذ  يف  املامطلة  طريق  سلوك  واصلت 
االجراءات املطلوبة، محليا ودوليا". واعترب 
"ما  عنها  يتحدثون  التي  التعايف  خطة  ان 
هي اال خطة تصفية ملا تبقى من قدرات 
مالية لدى املصارف". ومل ينكر ان مرصف 
صريفة  عىل  اليوم  يعتمد  الذي  لبنان 
لسحب ما تبقى من اموال للمودعني "هو 

الذي يتالعب بسعر الرصف".

■ هل يتجه الوضع االقتصادي اىل مزيد 
من التدهور ام يوجد بصيص امل؟

يقومان  ال  لبنان  ومرصف  الدولة  ان   □
الرضورية  االصالحية  االجراءات  باتخاذ 
والنقدية  املالية  باالوضاع  املتعلقة 
تحسني  عىل  تساعد  والتي  واملرصفية 
خطري  االمر  هذا  الوطني.  االقتصاد  واقع 
منذ  اشتدت  االزمة  ان  خصوصا  جدا 
االطراف  هؤالء  يحرك  ومل  سنوات،  ثالث 
ديونها  دفع  تجاه  الدولة  تعرث  ان  ساكنا. 

عندما  والنقد.  والعام  املرصيف  القطاعني 
يبدأ االصالح تبدأ املحاسبة، وعندما تبدأ 
ارتكب  َمن  فهي ستطال جميع  املحاسبة 
اليوم  يحاولون  وغريها.  املالية  الجرائم 
من  بغطاء  املشبوهة  التعايف  خطة  مترير 
يقبل  ال  امر  وهو  الدويل،  النقد  صندوق 
اىل  يتجه  فهو  لذلك  الصندوق.  حتى  به 
املطلوبة  االصالحات  تطبيق  عىل  االرصار 
والتي تشمل الكهرباء واملصارف واالدارة 
من  والتخفيف  املواصالت،  وتسهيل 
وتساعد  املجدي،  غري  االداري  االنفاق 
عىل  االعتامد  املحيل.  االنتاج  دعم  عىل 
بالدولة،  الثقة  العادة  هو  النقد  صندوق 
للعودة  االجانب  املستثمرين  وثقة 
لبنان،  اليه  يحتاج  ما  هذا  لبنان.  اىل 
معينة  مقاسات  عىل  قوانني  وضع  وليس 
عىل  القدرة  تفقده  مبيتة  وباهداف 

استعادة اقتصاده املزدهر.

■ مع رفع سعر صريفة استمر ارتفاع سعر 
الدوالر يف شكل جنوين، ما هي االسباب؟ 
العمل  تم  اقتصادي  مؤرش  يوجد  ال   □
عليه بخفض سعر الدوالر. مل يعد مرصف 
كام  احتياطاته  تعزيز  عىل  قادرا  لبنان 
ميزان  فوائض  السابق من  يفعل يف  كان 
الهندسات  اىل  لجأ  لذلك  املدفوعات، 
اليوم  املودعني.  اموال  وسحب  املالية 
من  تبقى  ما  لسحب  يعتمد عىل صريفة 
يتالعب  الذي  وهو  للمودعني  اموال 
جهة  ألي  قدرة  ال  ألن  الرصف،  بسعر 
او  التواصل  وسائل  عرب  موقع  ألي  وال 
اىل سوريا،  االموال  تهريب  ما يحىك عن 
بهذا  وخفضه  الرصف  سعر  رفع  ميكنها 

املقدار وبهذه الرسعة.
منصة  بني  الرصف  بسعر  التالعب  ان 
خطري،  امر  السوداء  والسوق  صريفة 
ايقافها،  يستطيعون  ال  دوامة  يف  ونعيش 
ما  وفق  متشددة  خطة  توجد  ال  النه 
يسمى باملثلث الذهبي، اي خطة تعاف، 

اقتصادية ومالية ونقدية.

الخبري االقتصادي نيكوال شيخاين.

الدولة تشطب ديونها 
لتهرب من دفع اموال 

املودعني

يف  وساهم  االقتصاد،  رضب  الخارجية 
بلدا  لبنان  وصّنف  الرصف،  سعر  تدهور 
االصالح  عملية  تنفيذ  من  وبدال  مفلسا. 
االزمات،  خلق  يف  ساهموا  املطلوبة 
الدولة  تقم  مل  االخرى.  تلو  الواحدة 

حماية نفسها ال إنقاذ البلد
اي حل الخراج  يديها  بني  متلك  ال  الحاكمة  الطبقة  ان  يوم  بعد  يوما  االعتقاد  يتعزز 
اللبنانيني من االزمة التي تسببت بها، وان خطتها الوحيدة كانت وال تزال رشاء الوقت. 
فكلام تقدمت خطوة يف سياق االصالح، كلام ازداد وضوحا ان هدفها الوحيد هو ضامن 

مصلحتها الخاصة واالفالت من العقاب.
ما يؤكد هذا التوجه هو قانون الكابيتال كونرتول الذي اقرته اللجان النيابية املشرتكة ويف 
طياته اكرث من عيب وثغرة، باالضافة اىل اقرتاح قانون االطار العادة التوازن اىل االنتظام 

املايل، وهو ال يخرج ايضا عن سياق السعي اىل االفالت من العقاب.
ابرز ثغر الكابيتال كونرتول هي:

• اعطاء لجنة الرقابة املزمع تشكيلها حق تحديد املبالغ املسحوب مبا تراه مناسبا.
• السري يف التمييز بني االموال املؤهلة واالموال غري املؤهلة.

• تثبيت منصة صريفة وترك تحديد صالحيات لجنة الرقابة ملجلس الوزراء.
• تعيني مصري اموال املؤسسات الضامنة والجمعيات والضامن االجتامعي وصناديق التعاضد.

اما ثغر اعادة التوازن اىل االنتظام املايل، فهي:
• التحرر من االلتزام مبعالجة الفجوة املالية للنظام املرصيف يف لبنان وتداعياته عىل املودعني.

• استعامل اصول الدولة لتغطية خسائر القطاع املرصيف ومعالجة قسم من التزامات 
مرصف لبنان للمصارف.

• عدم جدية النص املتعلق باستعادة االموال املتأتية من جرائم الفساد وفقا للقوانني النافذة 
السيام القانون رقم 214 بتاريخ 2021/4/8.

• فرز الودائع بني مؤهلة واخرى غري مؤهلة. ووفق التصنيف الحكومي ميكن الموال الفساد 
املثال، ان تكون غري مؤهلة.  املتقاعدين، عىل سبيل  ان تكون مؤهلة، فيام ميكن لودائع 
واالغرب ان فرز هذه الودائع سيكون من مهام املصارف القابلة لالستمرار، يف تاكيد عىل 

اعفائها من اي مسؤولية وفتح املجال امامها ملزيد من االستنساب.
هذا غيض من فيض الفجوات املوجودة يف اقرتاح القانون التي ترص الحكومة املستقيلة عىل 
درسه واقراره يف املجلس النيايب. بالتايل، كل ذلك يؤكد  تعزيز عملية االفالت من العقاب، 
مام يشري اىل ان االولوية الفعلية هي لتحديد َمن يدفع الثمن الطبقة السياسية: املودعون 
فقط ام كل الناس؟ مبعنى آخر، سيكون الخيار بني بيع اصول الدولة لتسديد الودائع وبالتايل 
تحميل مجمل املواطنني مسؤولية تسديد اموال املودعني وشطب هذه الودائع، مبا يؤدي اىل 

تحميل املودعني وحدهم تبعات السياسات الكارثية التي اتبعت عىل مر السنني. 
وفق ما يقوله خرباء من اهل القانون، فان من يريد ان يخرج من االزمة عليه تقديم 
خطة واضحة تحدد املسار الفعيل للخروج منها، وبالتايل ال ميكن للقانون ان يكون جديا 
من دون تقديم دراسة عملية عن االصول والديون والودائع مع تحديد املسؤول عن 
التنفيذ وضمن اي مهلة زمنية، ومع التأكيد عىل املسؤولية الشخصية ال السياسية ملن 
يتقاعس عن القيام بدوره. وعليه، يخىش ان تكون الخطة الوحيدة املطروحة اليوم هي 
بيع الكالم اىل حني تثبيت "الهريكات" وشطب الودائع، مع اظهار نوع من الضامنات، 

ومن دون ان يعني ذلك انقاذ البلد. 
ويرى عدد آخر من الخرباء، ان الهدف من كل هذه املشاريع نقل املعركة لتكون بني فئات 
الشعب: مودعون من جهة وغري مودعني من جهة اخرى، ال بني الناس والطبقة السياسية 
التي بعدما امعنت يف السياسات االفالسية عىل مر 30 سنة، تثبت منذ العام 2019 ان جل 

همها هو حامية نفسها ال انقاذ البلد.
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ليس  املوازية  السوق  سعر  ان  هل   ■

وهميا كام يقال؟
بل  وهميا  ليس  املوازية  السوق  سعر   □
نسبة  هناك  تكون  وقد  الحقيقي،  هو 

10% كهامش للتالعب بالسعر.

■ لهذا تلحق به منصة الصريفة؟
بالسعر  اللحاق  املنصة مجربة عىل  ان   □
اىل  استنادا  قانونية.  غیر  النها  املوازي 
تالعب  فان  والتسليف،  النقد  قانون 
مرصف لبنان بسعر الرصف هو امر خطري.

البنك املركزي هو الذي يسرّي سوق العملة 
ضخ  فاذا  ذلك.  عىل  القدرة  ولديه  اليوم 
يخفض  ان  ميكنه  السوق  يف  دوالر  مليار 
لكنه  موقتا،  الفا   20 اىل  الدوالر  سعر 
سيعود اىل االرتفاع مجددا ألن املؤرشات 
االقتصادية غیر موجودة وعملية االصالح 

مل تبدأ بعد.

■ يف ظل هذا الوضع، ما هو دور البنك 
وما  الدوالر؟  لعبة  يف  واملصارف  املركزي 

هي ادوارها الخفية؟
فقط،  السوق  من  دوالرات  سحب   □
فعندما يتم طبع االوراق النقدية تتدهور 
هو  املواطن  او  واملودع  النقدية،  الكتلة 
يحاول  عندما  املقابل،  يف  يخرس.  الذي 
الرصف، يضطر  ارتفاع سعر  لجم  املرکزي 
فيسجل  السوق  يف  الدوالرات  ضخ  اىل 
يف  ترتاكم  ككل  والخسارة  الخسارة. 

مرصف لبنان.

هل  الرصف؟  بسعر  يتحكم  َمن   ■
للرصافني دور يف ذلك؟

واالنخفاض  الرسيع  الصعود  ان سبب   □
الصعود  اما  لبنان.  مرصف  هو  الرسيع 

املتدرج فسببه االقتصاد "املرضوب".

■ ماذا عن دور الرصافني؟
نسبة  التالعب  يف  تأثريهم  يتجاوز  ال   □
10%، علام انهم ال ميلكون قدرة املرصف 

املركزي.

منصة  سعر  رفع  من  املستفيد  َمن   ■
السوق من هذه  ان حجم  صريفة، علام 
مليار  قليلة  ايام  يف  تخطى  العملية 

ونصف مليار دوالر؟
الذي  هو  لبنان  مرصف  ان  اكرر   □
ومن  يرصفها،  او  الدوالرات  "يكدس" 
بسحب  يقوم  املنصة  هذه  خالل 

الدوالرات من السوق.

هل  صريفة،  بسعر  القرار  يتخذ  من   ■
ام  منفردا  لبنان  مرصف  حاكم  هو 

املجلس املركزي مجتمعا؟
هذا  مثل  اتخاذ  الحاكم  يستطيع  ال   □
واال  مسؤول  فالكل  منفردا،  القرار 
هذا  عن  مسؤوليتهم  رفع  فليعلنوا 

املوضوع.

 50 من  اكرث  اىل  الدوالر  سعر  وصل   ■
الف لرية َمن يتحمل نتائجه؟ 

□ ال شك يف ان القطاع العام اي موظف 
الثمن،  يدفع  الذي  هو  االداري  الدولة 
اصحاب  هم  املسؤولية  يتحمل  والذي 
يقومون  ال  الذين  السياسيني  من  الشأن 
لقد  التدهور.  لوقف  مطلوب  هو  مبا 
الذي  لبنان  مرصف  بيد  االمر  تركوا 
واالقتصادية  النقدية  بالسوق  يتحكم 
يتحكم  ان  املركزي  عىل  املالية.  وحتى 
تضعها  ضوابط  وفق  لكن  بالسوق، 
العامل  بلدان  كل  يف  يحدث  كام  الدولة، 
املالية  السياستني  بني  التنسيق  وفق 
اصدار  هو  اليوم  يحدث  ما  والنقدية. 
املصارف،  لها  تخضع  تضخمية  تعاميم 

لتلك  عبد  اىل  املودع  تحويل  اىل  اضافة 
بها  القبول  عىل  مجرب  ألنه  التعاميم، 
ايداعاته. بهذه  لتأمني مصدر عيشه من 
االجراءات قطعوا حبل الوصل بني الحق 
يرتنح  املواطن  كام  واملودع  والحاجة، 
فان  لذلك،  املمنوعة.  الرصف  اسعار  بني 
واملصارف  لبنان  مرصف  بني  التعاميم 
منصفة  وغري  رشعية  غري  لكنها  قانونية، 

بحسب الدستور للمودع وللمواطن.

الرصف  سعر  تعديل  تأثري  هو  ما   ■
الف   15 اىل  شباط  بداية  مع  الرسمي 
خالله  من  ميكن  وهل  للدوالر؟  لرية 

االتجاه نحو توحيد سعر الرصف؟
□ الدوالر الجمريك يرفع سعر السلع بني 
الرصف  سعر  باعتامد  لكن،  و%15.   10
كبري  بشكل  االسعار  سرتتفع  الرسمي، 
سيلجأ  وبالتايل  ستزيد،  السحوبات  ألن 
مام  املالية  االدارات  طبع  اىل  املركزي 
سعر  وسريتفع  التضخم  اىل  سيؤدي 
الرصف مجددا. يف كال الحالني، ان توحيد 
خطة  دون  من  ينفع  ال  الرصف  سعر 

اقتصادية ونقدية ومالية.

■ هل ترى الحل بالدولرة والتخيل عن 
اللرية؟

تأيت  وهي  الحل،  ليست  الدولرة   □
تلقائيا. فعندما يتقاىض العامل او الفني 
او االختصايص اجره بالدوالر، فان حياته 
الشخصية ال تتأثر بسعر الرصف. الدولرة 
يف  املواطن  حياة  تنظيم  يف  ساهمت 
ال  وهي  االدىن،  حدها  يف  العام  القطاع 
تؤمن النمو بل تدخل يف قطاعات الفساد 
والتهريب وتبييض االموال وتفقد الدولة 
واملواطن  الوطنية،  عملتها  عىل  سيادتها 
الحل  للدوالر.  عبوديته  يف  سيستمر 
السليمة  االقتصادية  الخطة  يف  يكمن 
وعودة  االداري  والتنظيم  واملحاسبة 
القانون واملؤسسات، متهيدا  الثقة بدولة 

لعودة الثقة باالقتصاد ككل.
ع.ش.

سعر السوق املوازية
ليس وهميا 

بل هو الحقيقي


