
76
عدد 77 - شباط 2020

هل يخضع سعر رصف اللرية للعرض والطلب ام فقدت السلطات املولجة حامية 
الثابت  املضاربة؟  ومكافحة  السوق  بزمام  االمساك  القدرة عىل  الوطنية  العملة 
اللرية  التخيل عن حامية ما تبقى من قيمة  ان  السؤال، هو  يف االجابة عن هذا 
هو املقصود للحفاظ عىل ما تبقى من سيولة بالدوالر برزت مؤرشات شحها منذ 

صيف العام املايض

مقالإقتصاد
الحكومة الجديدة 

والخروج من عنق الزجاجة
وضع  دياب  حسان  الدكتور  برئاسة  الجديدة  الحكومة  استطاعت  اذا  مفاجئا  سيكون 
اصالحات اقتصادية متفق عليها. كسب الوقت هو الهدف الوحيد الذي يجب ان تركز 
عليه، مع تكثيف عملها للخروج بحلول تساعد الوضعني االقتصادي واملايل عىل التامسك. 
املعهود، هدف  السيايس  االطار  انها خارج  رأيه  تعترب يف  التي  امام حكومة دياب 
تقويض النهج املتجذر يف استغالل املوارد العامة، من دون ان تتواجه بحقوق النقض 

)الفيتو( املتبادلة من النخبة السياسية حيال الصفقات املربحة. 
يف  املسترشي  الفساد  مواجهة  عىل  قادرة  عميقة  اصالحات  اجراء  املرجح  غري  من 
مؤسسات الدولة. فالنخب السياسية واالقتصادية يف البالد مل تتغري، ومل تتبدل تاليا 
مصالحها. من شأن تطبيق اصالحات جذرية ان يلحق الرضر بااليرادات التي تجنيها 
يف  االصالح خجولة  محاوالت  كانت  السبب  لهذا  مصادر.  جملة  من  النخب  هذه 
املايض. فاالصالحات املالية لالعوام 2017 و2018 و2019، مثال مل تخُط ولو خطوة 
صغرية نحو تلبية حاجات البالد، فكانت انتفاضة 17 ترشين االول الشعبية. الحقيقة 
الحكومة  املستقبلية مع  االصالحات  تكون  ان  امل ضئيل يف  ليس هناك سوى  ان 

الجديدة، اذا تم تنفيذها اساسا، اكرث نجاحا يف تحقيق ذلك.
مبا ان االزمة يف مرحلة متقدمة، وليس كام يتصور البعض ان االنهيار قد حصل، لذا 
ابعادا  بناء عىل سياسات تحمل  ان تتخذ اجراءات عاجلة  الجديدة  الحكومة  عىل 

اقتصادية ومالية وتنموية.
يقف لبنان اليوم امام مفرتق مصريي. لذلك توجب هذه املرحلة اعالن خطة طوارئ 
تضافر  بد من  لكن ال  االزمة.  يتخطى هذه  ان  للبنان من خاللها  اقتصادية ميكن 

جهود جميع االفرقاء بدال من مامرسة السياسات السابقة يف استجداء الخارج.
الرتتيبات  انتظار  يف  االن  عليه  هو  كام  الداخيل  السيايس  املشهد  سيبقى  لذلك، 
سيبقى  االقتصادي،  الوضع  يف  املنطقة.  مخاض  عن  الناجمة  والتشكالت  الجديدة 
الريعي  االقتصاد  بنية  يف  جذري  تغيري  يحصل  مل  ما  االنهيار  لخطر  معرضا  لبنان 

وانتقاله نحو االقتصاد االنتاجي.
الغاضبة،  الثورة  واملكابرة حيال صوت  السيايس  العناد  استمرار  املرحلة  تقتيض  ال 
تجارب  قبله.  كام  يكون  لن  انه  اليوم  حتى  اثبت  االول  ترشين   17 بعد  ما  ألن 
النهوض  ايجاد سبل  للبنان  يتيح  االنقاذ متوافرة، ما  املتعرثة كثرية، وبرامج  الدول 
الذي مل ينعدم بعد. عىل الضفة املقابلة، كيف يعتقد مطلقو االشاعات واملحرضون 
عىل السياسات النقدية وعىل شخص حاكم مرصف لبنان واملصارف، ان يف وسعهم 
َسوق حمالت لن تساهم يف الحقيقة اال يف تدمري كيان الدولة ال بنائه؟ وما اتساع 
ومهاجمة  االلية  الرصافات  اجهزة  وتحطيم  املرصيف  القطاع  حيال  الغضب  حلقات 
فروع املصارف، سوى دليل مؤكد عىل حدة االنزالق التي سترض املواطن واملودع، 
وتدفع الثورة اىل التهام اموال ابنائها. واىل املصارف سؤال: هل تسعى اىل العودة اىل 

"كونتوارات" من اجل تحويل االموال وليس ايداعها؟ 
مع  ملفاته  دراسة  عىل  االنكباب  وزير  كل  عىل  الحلول،  هذه  تلمس  اجل  من 
اصحاب االختصاص حتى تأيت النتائج مالمئة للواقع من دون التلهي باطالق املواقف 
والتصاريح االعالمية، ألن املرحلة املقبلة خطرة وال تحتمل التلهي بالقشور. علام ان 
الخروج من عنق الزجاجة يحتاج اىل الكثري من املعرفة والحركة الصحيحة،  وتستحق 

االهداف التي شكلت الحكومة من اجلها عدم املخاطرة بفقدان الثقة بها.  

عصام شلهوب
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حماية ما تبقى من قيمة الليرة هو املقصود
اإلستقرار السياسي ُيخرج لبنان من األزمة

من  انتجه  وما  االول  ترشين   17 حراك  اىت 
من  تبقى  ما  تدمر  تزال  ال  سياسية  عواصف 
عن  الدفاع  قدرة  عىل  كليا  ليقيض  مقومات، 
هذا  االجتامعي.  االمن  عن  وبالتايل  اللرية 
التدهور بدأ يرتجم بضخ كميات جديدة من 
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العملة يف االسواق لتلبية الطلب، ما  سيفيض 
حكام اىل مزيد من التضخم.

االزمة  هذه  من  لبنان  تخرج  واحدة  معادلة 
الخانقة التي سببتها العاصفة السياسية، وتتمثل 
يف حاجته اىل االستقرار السيايس الذي يعيد يف 

حال احسن املسؤولون تثبيته، الثقة املنهارة يف 
كل مقومات الدولة واالقتصاد واللرية.  

التي  االسباب  وعىل  اللرية  ازمة  عىل  لالضاءة 
هو  من  ومعرفة  وتفلتها،  تراجعها  اىل  افضت 
العام"  "االمن  حاورت  ذلك،  عن  املسؤول 
الخبري االقتصادي الدكتور ناجي صفري وممثل 
اتحاد خرباء الغرف االوروبية يف بريوت الدكتور 
نبيل بوغنطوس، اللذين اكدا ان ازمة اللرية ال 
انهم  اذ  منهم،  او مبجموعة  بالرصافني   تتعلق 
ال يتحكمون بسعر الدوالر، بل ان هذا االخري 

ال يتوافر بالكميات املطلوبة اال لديهم.

صفير: غياب الدوالر الرسمي
سمح للصيارفة بالتالعب بسعره

الخبري االقتصادي الدكتور ناجي صفري.

للعرض  فعال  الصريفة  سوق  تخضع  هل   ■
والطلب كام يقال وال متلك اي جهات التأثري 

عليها ام ان املوضوع ترك عىل غاربه؟
□ الدوالر يخضع كسلعة للعرض والطلب. 
ميكن  ال  السوق  يف  الدوالر  توافر  فلو 
املبدأ  حيث  من  هذا  سعره.  يرتفع  ان 
االمور  تفلت زمام  لكن عندما  االقتصادي. 
كام هو حاصل اليوم، فان ذلك يرتك مجاال 
الدوالر  رصف  بسعر  للتحكم  للرصافني 
وبالكتلة النقدية املوجودة، خصوصا وانهم 
لبنان  مرصف  طبعا  وحدهم.  ميلكونها 
محال  واقفال  املراقبة  عىل  القدرة  ميلك 
والتسليف.  النقد  قانون  مبوجب  الصريفة 
ال  انه  بحجة  ذلك  عىل  يقدم  ال  لكنه 
الذي ميلك  العام  القطاع  اقفال هذا  ميكن 
الدوالر  غياب  فان  بالتايل،  النقدية.  الكتلة 
بسعر  بالتالعب  للصيارفة  سمح  الرسمي 

الدوالر كام يريدون.

كأنهم  يعترب  اليوم  الرصافون  به  يقوم  ما   ■
أال  املالية.  لبنان  بسمعة  الرضر  اوقعوا 
رقم  القانون  مبوجب  العقوبات  تطاولهم 

347؟
□ غري صحيح. الصيارفة ليسوا هم من سّبب 
غياب الدوالر من السوق، علام ان كل سلعة 
املطلق.  يف  سعرها  سريتفع  السوق  من  تفقد 
لكن بسبب سوء االدارة النقدية غاب الدوالر 
يخضع  بأن  للدوالر  سمح  ما  السوق،  من 
للرصافني  سمح  وبالتايل  والطلب،  للعرض 
سعر  رفعهم  جراء  من  مهمة  ارباح  بتحقيق 
اكرث. ولكن هل هم من  او  الدوالر 200 لرية 

عرضوا البلد لهذه املخاطر؟ بالطبع ال.

الرصافني مل يقترص عىل  السعر لدى  ■ رفع 
100 او 200 لرية، بل وصل اىل حدود 800 
املركزي  حدده  ما  باشواط  متخطيا  لرية، 
لسعر الدوالر داخل املصارف اي 1515 لرية 

للدوالر الواحد؟
هو  للدوالر  املركزي  حدده  الذي  السعر   □
كان  التسعري  وان  خصوصا  واقعي،  غري  سعر 
اوقف  فاذا  السوق.  يف  موجودة  غري  لسلعة 
سعر  سيصل  الرسمي  السعر  لبنان  مرصف 
الدوالر اىل 2200 او 2500 لرية. لكن الصيارفة 
تحديده  عرب  بالسعر  التالعب  هامش  لديهم 
وفق مصالحهم. هنا تصبح املضاربة غري رشعية 

عىل الدوالر.

سلعة  عىل  الصيارفة  يحصل  اين  من   ■
الدوالر؟

اوال  مصادر.  ثالثة  من  عليها  يحصلون   □
للصيارفة  يسمح  والتسليف  النقد  قانون 
لدى  ليس  لكن  الخارج.  من  الدوالر  باسترياد 
السلعة،  هذه  استرياد  عىل  القدرة  الجميع 
وهذا  الرصافني،  عىل  يوزعها  يستوردها  ومن 
رشعي  مصدر  مثة  للدوالر.  رشعي  مصدر 
كتلة  من  اللبنانيون  ميلكه  ما  يف  يتمثل  آخر 
السوق  بدخول  لهم  تسمح  بالدوالر  نقدية 
غري  املصادر  اىل  باالضافة  لالرباح.  تحقيقا 
الرشعية التي تحصل عليها سوق الصريفة، عرب 

الصفقات التي تتم بني موظفني يف املصارف 
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إقتصاد

اللبنانية عرضة  السوق 
لعمليات تبييض االموال

قانون تنظيم املهنة الزم 
الصيارفة املساهمة في 

مكافحة تبييض االموال

بعد  االرباح  يتقاسموا  ان  عىل  والرصافني 
نقدية مهمة  كتلة  يحملون  تجار  ذلك. هناك 
ترصيفها،  استطاعتهم  يف  يكن  مل  بالدوالر 

واليوم جاء دورها.

■ هل يعني ذلك ان السوق باتت مشبوهة 
من خالل عملية تبييض اموال؟

لتبييض  عرضة  اللبنانية  السوق  اكيد.   □
االموال من خالل التجار الكبار الذين يشرتون 
اقل من  او %35   30 بنسبة  شيكات مرصفية 
يريد  من  كان  املايض  يف  الحقيقية.  قيمتها 
لتتم  نصفها  من  اكرث  يدفع  االموال  تبييض 
اىل  يصل  ربحا  يحقق  فهو  اليوم  اما  العملية. 
30 و35%. هذا ما يعرض االقتصاد اللبناين اىل 

ازمة كبرية جدا مع املصارف الدولية.

يف  صالحياته  لبنان  مرصف  ميارس  مل  ملاذا   ■
ظل هذه االزمة لحامية اللرية؟

يف  مطلقة  صالحية  ميتلك  لبنان  مرصف   □
الرقابة عىل املصارف، ولديه القدرة عىل مراقبة 
ذهبت  اين  معرفة  تاليا  وميكنه  حساباتها 
تجاه  اليوم  صالحياته  ميارس  ال  لكنه  االموال. 

الرصافني خوفا من الضغط عىل الدوالر بشكل 
اكرب، وال عىل املصارف من خالل لجنة الرقابة. 
املركزي  حاكم  باعطاء  الطلب  اىل  ذهب  لذا 
صالحيات استثنائية من خالل وزير املال الذي 
علام  للقانون.  مخالف  االمر  ألن  ذلك  رفض 
تجاه  بواجباته  يقوم  ال  املركزي  املرصف  ان 

املصارف وال الرصافني كام هو مطلوب.

يده  رفع  لبنان  مرصف  ان  تعتقد  هل   ■
امرا  انهيارها  واصبح  اللرية  سعر  تحديد  عن 

محتوما؟
لرصف  الرسمي  السعر  يده.  يرفع  مل   □
اللرية حدده منذ العام 1994 بـ1515 لرية 
اليوم  نحن  الحال  بطبيعة  الدوالر.  تجاه 

ال  النه  اللبنانية،  العملة  قيمة  انهيار  امام 
ميكن ألي سوق يف العامل ان تتحمل سعرين 
والسوداء،  الرسمية  املحلية،  للعملة 
وبفارق يصل اىل نحو 60%. لذلك سيشكل 
اللبنانية.  اللرية  عىل  اكرب  االمر ضغطا  هذا 
التي  لرية  تريليون   13 مبلغ  ذلك  عىل  زد 
العمالت  من  لبنان  مرصف  استوردها 
الجديدة من الخارج، فاذا ضخها يف السوق 
من  كبرية.  تضخم  عملية  حتام  ستولد 
اىل  تحويلها  سيحاول  اليوم  اللرية  يحمل 
الدوالر، ما سيشكل ايضا ضغطا عىل اللرية، 
اكرب.  تدهور  حالة  اىل  سيؤدي  الذي  االمر 
يف  لرية   3000 اىل  الدوالر  سعر  يصل  رمبا 

السوق املوازية.

■ هذا يعني اننا امام ازمة صعبة؟
ونقدية صعبة  مالية  ازمة  نحن يف خضم   □
خصوصا  مخيفة،  اقتصادية  ازمة  وامام  جدا 
 %60 نحو  اىل  وصلت  البطالة  نسبة  وان 
الخاص  القطاع  ورواتب  قياسية،  برسعة 
وكلام  يرتاجع،  واالقتصاد  لالقتطاع،  تتعرض 
تراجع اكرث سيشكل عبئا متزايدا عىل الدوالر.

بوغنطوس: مقولة ان السوق
مشبوهة فيها الكثير من التجني

العرض  لقانون  الصريفة  سوق  تخضع  هل   ■
والطلب؟

املؤثر  هو  القطاع  هذا  ان  القول  ال ميكن   □
االجنبية  العمالت  وطلب  عرض  عىل  فعليا 
يحصل  فام  لبنان.  يف  حاليا  يحصل  ما  كمثل 
اي  من  الرصافة  سوق  تفلت  هو  عندنا 
ضوابط، يف ظل حيازتها وحدها عىل كميات 
جعل  الذي  االمر  الخرضاء،  العملة  من  كبرية 
عىل  قادرين  سواهم  دون  من  الرصافني  من 

تحديد سعر السوق. 

■ كيف ميكن ملجموعة محدودة من الرصافني 
التداول به يف  يتم  للدوالر  تحديد سعر معني 

عن  يقل  ال  بهامش  ويتحرك  املوازية  السوق 
25% خالل النهار؟

□ املوضوع ليس يف ان الرصافني او مجموعة 
منهم يتحكمون بسعر الدوالر، بل يف ان الدوالر 
ال يتوافر وبالكميات املطلوبة اال لديهم، يف ظل 
شح لوجوده يف املصارف او المكان رشائه منها، 
كام عمليات التقييد املامرسة عىل السحوبات 
بالعملة الخرضاء، ما يطرح الكثري من عالمات 
االستفهام التي ال تجد لها اجوبة منطقية. من 
الطبيعي والوضع عىل ما هو عليه، ان يتحكم 
كبرية  كميات  يختزنون  الذين  الصيارفة  بعض 
يتقنون  باتوا  الدوالر بسعر الرصف. وهم  من 
التوقيت  فن املراوغة يف هذا االطار ويعرفون 

املناسب لرفع السعر او خفضه، كمثل اوقات 
وجود  عند  شهر  كل  اواخر  الطلب  ذروة 
املواطنني  عىل  يتوجب  متفرقة  استحقاقات 
اللبنانيني تسديدها بالدوالر، او عند ازدياد التأزم 
يف الوضع السيايس حيث يتهافت اللبنانيون اىل 
تحويل ما معهم من اموال اىل الدوالر االمرييك.

باتت  السوق  ان  عن  يتحدث  من  هناك   ■
الشيكات  تجارة  خالل  من  اليوم  مشبوهة 
تبييض  من  نوعا  البعض  يراها  التي  املرصفية 

االموال؟
□ مقولة ان حركة السوق باتت مشبوهة اليوم 
فيها الكثري من التجني. مل يتغري يشء يف عمل 

االسواق بشكل جذري، بل تكمن املشكلة يف 
فقدان السيولة، والتي ال تتوافر اال عند الرصافني 
قيام  لعدم  ونتيجة  ومربك.  ملفت  بشكل 
املصارف برصف قيمة الشيكات نقدا لحامليها، 
او  اللبنانية  بالعملة  الشيكات  كانت  سواء 
ايداعها  عىل  واجبارهم  االمرييك،  بالدوالر 
السيولة،  توافر  عدم  مدعية  حساباتهم،  يف 
اىل  الشيكات  هذه  حاميل  من  كثريون  يعمد 
يجيز  القانون  وان  خصوصا  للرصافني،  بيعها 
او  املرصفية  الشيكات  بيع  او  رشاء  للرصافني 
الشخصية. لكن ما هو ممنوع يف هذا االطار، 
ويشكل مخالفة قانونية، هو القبول باستخدام 
الشيكات املؤخرة او املؤجلة مهام كانت فرتة 
استحقاقاتها قريبة او بعيدة. بحسب القوانني 
اللبنانية املعمول بها، يتوجب اعتبار الساحب 
واملسحوب عليه مخالفني ويتوجب معاقبتهام، 
ألن االثنني كانا يدركان سابقا انه ال تتوافر املؤونة 
الكافية لقيمة الشيك يف تاريخ تصديره. اما اذا 
اخذنا املوضوع من وجهة نظر ثانية، كأن يكون 
من  اموال  تبييض  عمليات  باجراء  هناك شك 
خالل الرصافني، او عرب محالهم، نجد ان قانون 
الزم هؤالء املساهمة يف  تنظيم مهنة الصريفة 
مكافحة عملية تبييض االموال، اللهم اذا مل يكن 
هو من بني القامئني بها، خصوصا اذا كان رصافا 

غري رشعي ويعمل من دون ترخيص.

الرصافون يف  يأيت  اين  من  الحالة،  ■ يف هذه 
لبنان بالدوالر النقدي؟

□ املصادر التي يؤمن الرصافون الدوالر النقدي 
املوجودة  الكبرية  الكميات  اهمها  كثرية،  منها 
سحبها  كان  التي  الكميات  تليها  خزناتهم،  يف 
اللبنانيون من املصارف يف بداية االزمة واودعوها 
خزنات منازلهم، وهي تقدر مببالغ ضخمة ترتاوح 
بعض  هناك  كذلك  دوالر.  مليارات  و6   4 بني 
املسافرين  بعض  معهم  يحملها  التي  االموال 
العائدين اىل الوطن، اىل ما يحىك عن صفقات 
تتم من تحت الطاولة بني بعض املصارف وبعض 
تم  قد  االتفاق  كان  االرباح.  لتقاسم  الصيارفة 
مع بداية االزمة الحالية بني املركزي واملصارف 
مليون   250 مببلغ  اسبوعيا  ميدها  ان  اللبنانية 
دوالر لتغطية الطلب عىل سحب الودائع. لكن 

املصارف حجزت عىل هذه االموال، وفضلت ان 
تشغلها مع الصيارفة من تحت الطاولة، لتقاسم 
االرباح الخيالية يف هذا االطار. كذلك يحىك عن 
تدخل  التي  الصعبة  بالعملة  االموال  من  كثري 
اىل البلد من خالل بعض السفارات او االحزاب، 
وينتهي االمر بها يف خزائن الرصافني بعد ان يقوم 
مستلموها عىل االرايض اللبنانية بتبديلها باللرية.

■ اال يعترب ما يحصل يف سوق الرصافة تعرضا 
ملكانة الدولة املالية ما يوجب تدخل السلطات 
عمل  عىل  رقابة  فرض  حتى  او  املسؤولة 

الصيارفة؟
□  من الطبيعي ان ما يحصل حاليا من فوىض يف 
عمل الصيارفة، ويف ظل عدم وجود من يحاسب، 

يعرض ليس فقط مكانة الدولة املالية للخطر، 
فالنتيجة  اللبنانية.  االقتصادية  الحياة  كل  بل 
االساسية لالزمات السياسية التي تعصف بالبلد، 
الوطنية، وفقدان  العملة  هو االنهيار يف سعر 
صدقية املؤسسات عىل كل الصعد، رسمية كانت 
او خاصة. هنا، من املؤسف القول ان الرصافني 
استغلوا هذا الوضع، خصوصا من يعمل منهم 
بشكل غري رشعي، فعمدوا اىل التالعب باسعار 
القطع، ورفعوا من قيمة الدوالر يف مقابل اللرية 
العملة  اىل  السوق  بحاجة  ملعرفتهم  اللبنانية 
السوق بشكل  الخرضاء، وقد جاء تدخلهم يف 
وحيش، من دون ان تقوم اي مؤسسة رسمية 
مبنعهم او ردعهم، او اقفال محال الصريفة غري 
الرشعية. اقله كان ميكن للمرصف املركزي ان 
يتدخل وبقوة حتى لدى الصيارفة القانونيني، 
وفقا للامدة 19 من قانون تنظيم مهنة الصريفة. 
رقابة رسمية جدية  اي  غياب  دليل عىل   ابرز 
االجاميل  العدد  ان  هو  الصريفة،  سوق  عىل 
للعاملني يف القطاع هو تقريبا 605 صيارفة، يف 
حني ال يتعدى عدد النقابيني منهم 305، فيام 
يعمل الباقون خارج اطار تنظيم املهنة من دون 

اية ضوابط.
ع. ش

ممثل اتحاد خرباء الغرف االوروبية يف بريوت الدكتور نبيل بوغنطوس.


