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الرقابة ثم الرقابة. هي املدماك االسايس يف مرشوع اعادة بناء مؤسسات الدولة يك تصبح خالية من الفساد، وتتمتع بالشفافية 
بها  سمع  التي  االصالحات  ورشة  تصل  لن  الرقابة  دون  فمن  النقدية.  والسياسات  العامة  املالية  ادارة  يف  الرشيدة  والحوكمة 

اللبنانيون وحفظوها عن ظهر قلب عىل مدى سنوات وسنوات، اىل خواتيمها املرجوة والناجزة

عصام شلهوب 

إقتصاد

مفويض  منع  ألن  نعم،  ركيزة.  الرقابة  نقول 
بعض  يف  الرقابة  مامرسة  من  الحكومة 
لبنان  مرصف  يف  وتحديدا  الدولة،  مؤسسات 
املالية  االزمة  اىل  اوصل  سنوات،  مدى  عىل 
الدولة،  بقدرات  حاليا  تعصف  التي  والنقدية 
ومدخرات اللبنانيني، وصدقية القطاع املرصيف. 
فعىل مدى سنوات، مل يتمكن مفوض الحكومة 
املال  الرقابة بني وزارة  الذي ميثل حلقة وصل 
صالحياته،  مامرسة  من  املركزي،  واملرصف 
التسويات  لتتحكم  القانون  يف  نصا  فبقيت 
لفك  واملرصف،  الوزارة  بني  بالعالقة  السياسية 

االشتباك حول الصالحيات ومسار السياسات.
يشهدها  التي  انواعها  مختلف  عىل  االزمات 
الدولة  اسس  اللغاء  نتيجة  اليوم، هي  لبنان 
باعتامد  العامة،  مؤسساتها  كل  يف  والرقابة 
التدخالت  او  التسويات  او  املوازية  االدارات 

ملنع اي محاسبة. 
لدى  السابق  الحكومة  مفوض  رواية  تظهر 
لـ"االمن  معلوف  اييل  الدكتور  لبنان  مرصف 
ليتكشف  املنصب،  تجربته يف هذا  العام" عن 
مدى استبعاده وكرس صالحياته املنصوص عليها 
يف القانون، واهامل كل ما اعده من تقارير من 
املتابعة  بها  يفرتض  ومؤسسات  هيئات  جانب 
يقول  والتصويب.  للتصحيح  احكامها،  ووضع 
املفوض  "عمل  ان  السياق  هذا  يف  معلوف 
املال  وزارة  بني  الوصل  حلقة  يشكل  املبدأ  يف 
وحاكمية مرصف لبنان، لذلك فهي امر رائع يف 

النص، لكنها تحت الصفر فعليا".

لبنان  مرصف  لدى  الحكومة  ملفوض   ■
حاكمية  مهامت  رمبا  تعادل  صالحيات 

املرصف، ما مدى دقتها؟

السلطات ال تريد الرقابة على مصرف لبنان
معلوف: السياسة املالية خّربت السياسة النقدية

مفوضية  صالحيات  تقيض  الشكل،  يف   □
حدود  يف  الرقابة  يف  باملساعدة  الحكومة 
تقوم  ما  كل  وليس  عملها  اطار  يف  معينة 
هذا  لبنان.  مرصف  حسابات  عىل  اي  به، 
املفهوم ضيق ايضا ويجب التوسع به ملعرفة 
بطبيعة  اليها.  الدخول  ميكن  حسابات  اي 
الحال، ال يحق لنا الدخول اىل تلك الرسية، 
حلقة  املبدأ  يف  املفوض  عمل  يشكل  اذ 
مرصف  وحاكمية  املال  وزارة  بني  الوصل 
لكنها  النص،  يف  رائع  امر  فهي  لذا  لبنان. 

تحت الصفر فعليا.

■ ما هي االسباب؟
□ بقيت مفوضية الحكومة ومرصف لبنان يف 
فرتة قطيعة طويلة، اىل ان عينت عام 1996 
مستقل.  عام  مدير  بصفة  للحكومة  مفوضا 
اذ  مكتمل،  غري  املفوضية  مالك  كان  لكن 
ان  اال  موظفا،   16 وجود  عىل  القانون  ينص 
اهتامم  مدى  يتبني  هنا  من  يحصل.  مل  ذلك 
ألن  لبنان،  مرصف  عىل  بالرقابة  السلطات 
الورق وغري قائم  مفهومها منصوص عليه يف 
عمليا. النص القانوين يعطي صالحيات واسعة 
لتوظيفهم،  رشوط  عىل  وينص  للمفوضية، 
من  كليا.  وغائبة  معتمدة  غري  االمور  وهذه 
ايا  السلطة  ان  استنتجت  تجربتي،  خالل 
عىل  الدليل  الفعلية.  الرقابة  تريد  ال  تكن 
مثال  الحكومة  مفوض  من صالحية  ان  ذلك، 
تنسجم  يك  املركزي  املجلس  قرارات  مراقبة 
القانون، اذ حدث مرة ان اتخذ املجلس  مع 
لجنة  مبوازنة  يتعلق  قرارا  للمرصف  املركزي 
صادرا  كان  ولكونه  املصارف،  عىل  الرقابة 
منه.  التأكد  ينبغي  املركزي،  املجلس  عن 

بأنه  الجواب  كان  لكن  املوازنة،  طلبت هذه 
اخر  نصا  هناك  ان  علام  ذلك،  يل  يحق  ال 
الحكومة  مفوض  يتحقق  ان  برضورة  يقول 
من اعامل الرقابة عىل املصارف، وهنا بدأت 
شكوى  ارسلت  للمشاكل،  تجنبا  االشكالية. 
الذي  القانوين  بالنص  عمال  املال  وزير  اىل 
لكنها  الوزراء  اىل مجلس  تحويلها  به  يفرتض 
غالبية  توجه  يختلف  مل  اجامال  تحول.  مل 
معينة  سياسة  اىل  ينتمون  الذين  الوزراء 
حولت  لذا  يعارضونها.  الذين  اولئك  او 
الترشيع واالستشارات يف  الشكاوى اىل هيئة 
وزارة العدل وديوان املحاسبة، وكان مفرتضا 
رفضوا  لكنهم  الوزراء،  مجلس  يبتها  ان 
بل  الحكومة  ملفوض  ايضا  يحق  االلتزام. 
االطالع عىل  والدراسات،  النقد  دائرة  لرئيس 
املصلحة  ان  لبنان، غري  كل حسابات مرصف 
يستطيعون  ال  انهم  بحجة  رفضت  املختصة 
ال  انها  علام  الحاكم،  من  بأمر  اال  االجابة 
ثم  النص واضح.  وان  لذلك، خصوصا  تحتاج 
ارسلتها اىل الحاكم، فوافق عىل بعض االمور 
اشكالية  برزت  وهنا  االخر،  البعض  ورفض 
النصوص  مع  االشكالية  هذه  رفعت  اخرى. 
القانونية اىل جهات عدة هي: هيئة الترشيع 
مجلس  املركزي،  التفتيش  واالستشارات، 
للتنمية  الوزير  مكتب  املدنية،  الخدمة 
مجلس  املالية،  العامة  النيابة  االدارية، 
الشورى، يك تتوسع يف التفسري القانوين. لكن 
التنمية  اال من وزير مكتب  يأت  الجواب مل 
االدارية بشارة مرهج الذي رد بااليت: "الحق 
انه  يعني  ما  نقدر عليه".  ما  معك وسنعمل 
اال  التدخل،  حكومة  كمفوض  عليك  ممنوع 
يف حدود ضيقة جدا وتسيري االمور السائدة.

السياسية عىل  اليد  يعني وضع  ■ هل هذا 
قرارات مرصف لبنان او حتى عىل ادارته؟

لخزينة  عامة  مؤسسة  لبنان  مرصف   □
الدولة ال تخضع ملرسوم 4517 الذي ينظم 
صالحية  ولديه  العامة،  املؤسسات  اعامل 
صالحية  ال  واالدارة.  الوزارة  يف  مطلقة 
مطلقة ملفوضية الحكومة يف ادارة املرصف 
يكون  عندما  لكن  وغريها،  وعملياته 
املعنيون من ضمن خط سيايس واحد يعرف 
الصالحيات،  يف  توسع  ال  مبارشة.  الجواب 
جدا  ضيق  به  املسموح  العمل  واطار 
تحويل  عىل  مقترصا  اصبح  وقد  ومحدود، 
عىل  واالرشاف  املركزي  املجلس  قرارات 

عمليات تلف النقد. 

■ هل هذا يعني انك مل متارس اي صالحية؟
هو  احد،  عليه  يقدم  ومل  به  قمت  ما   □
والتسليف  النقد  دائرة  رئيس  تكليف 
للتدقيق  لبنان  مرصف  فروع  عىل  ليجول 
اساسية،  امور جوهرية  املوجودات. مثة  يف 
التي  واالقرتاحات  والخطط  القوانني  الن 
تؤثر  واقتصادي  ونقدي  مايل  طابع  لها 

مفوض  عىل  ينبغي  لذا  البلد.  اقتصاد  عىل 
الحكومة االطالع عليها، لكنه مل يطلع عىل 
اي قانون او مرشوع وضع سواء من جانب 

وزارة املال او املرصف املركزي.

■ اال يعترب ذلك مخالفا للقانون؟
وقابل  للقانون  مخالف  هو  بالطبع   □
الصالحة  الجهة  لست  لكن  ايضا.  للطعن 
الصادرة  القوانني  ان هذه  به. علام  للتقدم 
يف  ونقص  واضحة  مخالفة  فيها  عنهام، 
او  االستهتار  عىل  يدل  ذلك  وكل  الشكل، 
مفويض  واهامل  التنايس  او  االستخفاف 

الحكومة، وهنا لب االشكالية.

امرا غري قانوين يحصل  ■ هذا يعني ان مثة 
يف حسابات مرصف لبنان؟

لكن  قانوين،  غري  يكون  ان  بالرضورة  ليس   □
مثل  الرضر،  تسبب  قوانني  او  عمليات  هناك 
التي القت اعرتاضا واسعا ومل نطلع  السويفت 
تأثري واضح  لها  كان  التي  الفوائد  عليها، ورفع 
للطعن  قابلة  كلها  االمور  هذه  االقتصاد.  عىل 

لكن َمن سيتقدم به.

■ اىل اين توصلنا هذه النتيجة؟
مفوض  لعمل  كيل  اهامل  هو  الثابت   □
وزارة  بني  مبارشة  العالقة  لتصبح  الحكومة، 
املال وحاكم مرصف لبنان، ما اوجد خالفات 

كثرية بني السياستني املالية والنقدية.

■ امل يكن ملفوض الحكومة دور للتوفيق بينهام؟
لذا  كليا،  الحكومة  مفوض  يغّيبون  كانوا   □
املؤسسات  بامور كثرية. يف كل  كان ال يعلم 
يف  عضوا  الحكومة  مفوض  يكون  العامة 
الوزراء،  مجلس  يف  وكذلك  االدارة  مجلس 
لبنان فهو  الحكومة لدى مرصف  اال مفوض 
ايضا  وهذا  املركزي،  املجلس  يف  عضوا  ليس 
سبب اخر يجعلك تتساءل ملاذا يحصل ذلك؟

■ هل هو امر مقصود؟
التوزيع  □ نعم مقصود، ورمبا يكون بسبب 
يتدخل  ان  يريدونه  ال   انهم  او  الطائفي 
وليس  والحاكم  املال  وزير  بني  ثالث  كطرف 
اعتبار  اللف  لبنان،  املال ومرصف  وزارة  بني 

واعتبار، لذلك دمروا هذه املفوضية.

الحكومة  مفوض  تهميش  عدم  ان  هل   ■
التي  العمليات  كل  ضبط  عىل  قادرا  يجعله 

حصلت؟
□ اذا مل يستطع الحد منها، كان من املمكن 

عىل االقل االخذ برأيه.

■ َمن هي الجهة التي همشت دور املفوض 
الحكومي؟ 

□ وزارة املال يف االساس.

مفوض الحكومة السابق لدى مرصف لبنان الدكتور اييل معلوف.

لو توافرت رقابة الدولة 
لساعدت في تحسني الوضع 

بنسبة 40 الى %50
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إقتصاد

■ هل لديها هدف سيايس معني؟
□ ال شك يف ان هناك مصالح مبطنة تغطيها 
السياسة، اذ ان اطالع مفوض الحكومة عليها 

رمبا يعرقلها او يؤثر عليها. 

■ امل يتدخل مفوض الحكومة ولو مرة واحدة؟
وزير  بني  املناكفات  ذروة  يف  مرة  حصل   □
املال والحاكم، ان ارسل يل هذا االخري رسالة 
واحدة فقط خالل عرشين سنة، ومرة اخرى 
يتضمن  املال  وزارة  اىل  ماليا  جدوال  ارسل 
الفتا  الخزينة  اىل  فارسلت  عدة.  حسابات 
اكرث من حساب يف  فتح  لها  يحق  ال  انه  اىل 

مرصف لبنان ألن القانون ال يسمح بذلك.

متهيدا  الحصص  توزيع  ذلك  يعني  هل   ■
لفساد معني؟

□ افرتض دامئا حسن النية. عيل ان اقول هنا 
وزارة  عىل  تقع  وهي  املسؤولية،  تقع  اين 

املال اوال وعىل مجلس الوزراء ثانيا.

■ هل هذا االهامل متعمد؟
ويف  ال،  ام  يريدون  كانوا  اذا  اعلم  ال   □

الوقت ذاته مل يكن احد يجرؤ عىل القول. 
عىل  الرقابة  تريد  ال  السلطات  ان  هل 
مرصف لبنان؟ حتى اليوم مل الحظ اي اشارة 
اغفال  ايضا  ذلك. ال ميكن  يرغبون يف  انهم 
مأزومة،  سياسية  ظروف  يف  الحاكم  دور 
جنبت  قرارات  اتخاذ  اىل  بسببها  اضطر 
بالحائط. هنا ال  االصطدام  واقتصاده  لبنان 
اذ  الحاكم وقدرته،  باجتهاد  التنويه  بد من 
مل يعد يف لبنان اال مؤسستان تحميانه هام 

الجيش ومرصف لبنان.

قرارات  عىل  املفوضية  رقابة  توافرت  لو    ■
الحاكمية، هل كنا وصلنا اىل ما نحن عليه؟  

السؤال حساس ومهم، وقد ذكرت  □ هذا 
سابقا مدى احرتامي لقدرة الحاكم يف معزل 
عام يحىك. لكن بالتأكيد كانت رقابة الدولة 
ساعدت يف تحسني الوضع عىل االقل بنسبة     
40 اىل 50 يف املئة. الخالف انذاك، بني وزير 
املال والحاكم، كان يتمحور حول ان الوزير 
كان يقوم برصف املال ومرصف لبنان يؤمن 
اىل  املركزي  لجأ  وقد  للدولة.  الدوالرات 
اصدار سندات وشهادات ايداع وهندسات 

ان  دون  من  الحاجات،  هذه  لتأمني  مالية 
العمليات،  هذه  من  ارباح  بأي  يحتفظ 
اىل  تذهب  العائدات  هذه  كل  كانت  اذ 
خزينة الدولة. لو كانت الرقابة فاعلة القيم 
النصوص  وان  خصوصا  يقال،  كام  الحد 
لبنان  مرصف  حاكم  عىل  تحظر  القانونية 
ان يسلف الدولة اكرث مام هو مسموح به 
املالية  السياسة  النقد.  للحفاظ عىل سالمة 
حصل.  ما  وهذا  النقدية  السياسة  خربت 
عىل  املسؤولية  تضع  الحد  تقيم  عندما  اذ 
املال  تأمني  املال، النها املسؤولة عن  وزارة 
االنظمة  يضع  الذي  لبنان  مرصف  وليس 
والرصافني  املصارف  تدير  التي  والتعاميم 
ويتابعها،  ويراقبها  املالية  واملؤسسات 
تحديد  ويدرس  النقدية  السياسة  ويصمم 
العمالت  الحفاظ عىل سلة  الفوائد وكيفية 
العمالت  وتأمني  واملؤونات،  والذهب 
مسؤولية  الحكومة  تتحمل  فيام  االجنبية، 
تأمني الواردات. من هنا، ال ميكن وضع كل 
اللوم عىل مرصف لبنان، الن املالية تتحمل 
بل  الوزارة وحدها،  اقصد  وال  االكرب  الجزء 

ايضا. الحكومة 

الحاكم اتخذ 
قرارات يف 
ظروف 
مأزومة 
جنبت لبنان 
االصطدام 
بالحائط.


