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حّمود: ينبغي إستحداث وزارة دولة 
لهيكلة النظامني املالي واملصرفي

االصالح املنشود يف القطاع العام، مالية عامة وادارة ومؤسسات خدمية مع ترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة والتنافسية، 
هو السبيل اىل بناء مداميك دولة حديثة ومتطورة بعد االنهيار الذي يحصل حاليا. من بني اهداف هذا االصالح، التأسيس 

القتصاد ينمو يف شكل مستدام، عىل ان يضطلع القطاع املرصيف بدور فاعل فيه 

تربز الحاجة  يف هذه املرحلة اىل استحداث 
وزارة دولة تتفرغ ملعالجة االزمة العميقة 
واملرصيف،  املايل  النظامني  رضبت  التي 
وتتوىل التفاوض مع صندوق النقد الدويل 
وتدير الدين العام. قد يبدو لكرث ان هذا 
الدور  هذا  ان  اعتبار  عىل  غريبا،  الطرح 
وزارة  هي  قامئة  اساسية  بوزارة  منوط 
رأي  يف  الوزارة  هذه  قيام  لكن  املال. 
آخرين هو رضورة. علام ان هذا االزدواج 
دورهام  يف  تتشابهان  ال  وزارتني  وجود  يف 
ليس غريبا، وهو معتمد يف دول كثرية يف 

العامل.
للجنة  السابق  الرئيس  اعلنه  الطرح  هذا 
يف  حمود  سمري  املصارف  عىل  الرقابة 
حديث اىل "االمن العام" ضمن اطار اعادة 
املطلوبة  والحلول  املرصيف  القطاع  هيكلة 
الستعادة ثقة املجتمعني الداخيل والدويل، 
معلال االسباب وموضحا الدور الذي تقوم 

به وزارة الدولة املقرتحة.  

■ ملاذا ال تزال املصارف تتهرب من تحديد 
خطة مستقبلية العادة هيكلتها؟

النها  وجودها  رس  فقدت  املصارف   □
الودائع  استقطاب  يف  دورها  فقدت 
نعيشها،  التي  االزمة  ظل  يف  واقراضها. 
ملواجهة  السيولة  اىل  املصارف  افتقرت 
ان تحقق  لديها، وامكان  العمل  متطلبات 
ارباحا تتناسب مع رساميلها، بسبب انعدام 
مع  حققته  استثامر  من  اكرث  يف  ايراداتها 
الدولة والبنك املركزي. ميكن تحديد الدور 
هذا  استعادة  لدى  للمصارف  املستقبيل 
يف  الناس  ثقة  اعادة  عىل  والقدرة  الدور، 

اقراضها  اىل  والعودة  ودائعهم،  استقطاب 
وتحقيق ارباح. هذا االمر ال يتطلب بداية 
دامئا  كنت  انني  علام  كونرتول،  الكابيتال 
وقفه  يف  ساهمت  انني  حتى  ذلك،  اقول 
به  القيام  يجب  ما  بري.  نبيه  الرئيس  مع 
الودائع  بني  ما  يفصل  قانون  اعداد  هو 
عىل  معها  التعاطي  يجب  التي  الجديدة 
مدى مرحلة اعادة تكوين الثقة، والودائع 
القامئة التي لها حلول. اذ ان املال الجديد 
يودع يف املرصف كأنه صندوق، وسيسحب 
مينع  ان  من  خوفا  قصرية  مرحلة  خالل 

الرئيس السابق للجنة الرقابة عىل املصارف سمري حمود.

املصارف ال تملك 
خارطة طريق واحدة لرفع 

رأس مالها

من يتطلع الى ان 
زيادة رأس املال هي الخالص 

مخطئ

مقال
الدعم عملية نهب جديدة

الحديث يتشعب حول موضوع الدعم الذي تسعى اليه الدولة لدعم قطاعات انتاجية، 
كالصناعة والزراعة، او توفري مواد استهالكية اساسية اسعارها ليست اليوم يف متناول 
رشيحة واسعة من اللبنانيني تدىن دخلها، والتي قد تصل نسبتها اىل نحو 85%، ومل يعد 
الخطوة من  اىل هذه  اللجوء  واالساسية.  الرضورية  املواد  الحصول عىل  استطاعتها  يف 
املسؤولني، كان لتخفيف غضب املواطنني عىل ما ارتكبوه من موبقات، ادت اىل ضياع 

اموال الناس وانهيار الوضع االقتصادي انهيارا تاما.
هذا الوضع الذي وصل اليه لبنان، ساهم فيه جميع املسؤولني، حتى اوصلوا البالد اىل 
االنهيار من خالل قرار "غبي" كان كافيا للقضاء عىل آخر حجر يف البناء املنهار اصال، هو 
االمتناع عن تسديد دين سندات االوروبوند عىل ما يقوله الخرباء، ما افقد لبنان ثقة 
الخارج من دول ومستثمرين. اضافة اىل خطوة الحكومة السيئة هذه، كانت خطوة اخرى 
اشد سوءا متثلت مبحاولة بيع بعض املصارف فروعها يف الخارج بدال من ان تعمد اىل 
تنشيطها، لتأمني مؤونة مالية ميكن تحويلها اىل لبنان لدعم مراكزها االساسية يف الداخل.
الدعم الحايل يتناول السلع والخدمات االساسية عرب خفض اسعارها، وفق آلية تقوم عىل 
تسديد خزينة الدولة الفارق بني السعر الحقيقي للمنتج املستورد او الخدمة، ويسمى 
هذا النوع الدعم املبارش. هذه العملية يف رأي خرباء ال جدوى منها يف غياب قطاع مرصيف 
نشط، وتعترب ضياعا لكمية االموال التي لن تصل اىل غايتها يف ظل غياب الرقابة الفعلية 
لوزاريت املال واالقتصاد واملرصف املركزي، وكل االجهزة الرقابية االخرى. هذا يعني فشال 

اداريا مرعبا، اوصل البالد بقطاعيها العام والخاص اىل هذه الهوة املخيفة.
ما يؤكد هذا الكالم، مؤرش امليزان التجاري الذي تراجع فجأة وبشكل كبري جدا، مع ان 
حجم االستهالك انخفض بنسبة ضئيلة. االنخفاض العمودي للميزان التجاري، يؤكد ان 
ارتفاعه يف السابق كان مموال بشكل غري صحيح او الهداف معلومة، لكنها غري مربرة. هنا 
القضية معقدة جدا، لكن من املؤكد ان لبنان كان منهوبا وعىل مرأى ومعرفة من جميع 

املسؤولني، اي "كلن يعني كلن".
الدعم يجب ان يرتكز عىل توفري شبكة امان اجتامعية الشاعة جو من الطأمنينة وترصيف 
حالة االحتقان القامئة، وهو ما يعتربه بعض االقتصاديني رشاء للسلم االجتامعي وحفظا 

للتوازنات االجتامعية. 
املبارش محفوفة  الدعم  اجراءات  نفوذ، وكل  الحكومة هو محاباة واستغالل  به  ما تقوم 
مبخاطر الرشوة والتأثري والفساد املايل. ونظرا اىل تشابك املصالح وقوة النفوذ اللذين يتمتع 
بهام عادة الفاعلون االقتصاديون وعالقاتهم املتشابكة مع السياسيني واالطر االدارية، وهم 
اصحاب الكلمة الفصل يف موضوع الدعم الذي تقرر تفاصيله غالبا بعيدا من الرقابة الربملانية.

اي  املستهدفة  الفئات  استفادة  الحكومي،  الدعم  يثريها موضوع  التي  االشكاالت  من 
القليلة الدخل. فهي محدودة االستهالك، ومن ثم فان استفادتها من الدعم الحكومي 

للسلع تكون محدودة من الناحية الكمية عىل االقل.
يف املحصلة، نجد ان النسبة الكربى من مخصصات الدعم تذهب اىل صالح الفئات االقل 
عنه من  تتحدث  ما  وان  االشكال، خصوصا  الحكومة هذا  اليها. فكيف ستحل  حاجة 
اجراءات ال ميكن تنفيذه برسعة، ولن يؤدي اىل تحديد املستفيدين باالسامء، وتزويدهم 

بطاقات الكرتونية يقدمونها عند رشائهم السلع املدعومة.
الواقع ان الدعم الحكومي املبارش واملستمر، يفرتض ان يكون مرحلة انتقالية تنتهي برفع 

الدعم وفتح افاق االنتعاش االقتصادي. 
فمتى تحل هذه النعمة الثانية عىل لبنان، بعدما اضاع الجميع النعمة االوىل؟ 
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يف  موجود  الفصل  هذا  سحبه.  املرصف 
وهو  لبنان،  مرصف  عن  الصادر  التعميم 
لذلك،  بقانون.  تحديده  ويجب  كاف  غري 
يجب  املرصف  تكوين  استعادة  اجل  من 
افرتاضيا مرصفني، اي بنك  خلق ما يسمى 
واحد.  مرصف  ضمن  جديد  وبنك  قديم 
رأس  الجديد  املال  يشكل  ان  ينبغي  كام 
يف  التسليف  وحجم  والسيولة،  املال، 
وفق  مناسبة  يكون  وان  الودائع،  مقابل 
الجديدة،  الودائع  لحجم  الدولية  املعايري 
يف  الودائع  هذه  دخول  مينع  ان  عىل 
مبعنى  االمرييك.  بالدوالر  داخلية  مقاصة 
آخر يجب تغيري منوذج العمل القديم، اي 
حفاظا  املقاصة  موضوع  فيه  يدخل  ال  ان 
تبادل  عملية  وان  الدوالر،  ودائع  عىل 
بل  الداخلية  املصارف  بني  تتم  ال  الدوالر 
له  من  وتسلف  املراسلة،  املصارف  مع 
ايراد بالعمالت االجنبية يرده من الخارج. 
فيكون  الداخيل،  التبادل  اىل  بالنسبة  اما 
النقدي او "فريش دوالر". هكذا  بالدوالر 
ميكن ان يصبح لدينا مرصف جديد بعيدا 
ميكن  ال  انه  علام  املقاصة،  عمليات  من 
معرفة قدرة هذا املرصف اال اذا كانت له 
االمرييك.  بالدوالر  خارجية  وسيولة  رسملة 
خلق  العادة  قوانني  اىل  يحتاج  االمر  هذا 
مرصف جديد يف مقابل مرصف قديم قائم 
حاليا، واملرصف الذي يعجز عن توفري هذه 

اآللية الجديدة يخرج حكام من السوق.

■ ما هو عدد املصارف القادرة عىل السري 
يف هذه اآللية؟ 

ميكنها  مصارف  ستة  اىل  خمسة  هناك   □
ان تسري يف هذه اآللية.

■ ماذا عن املصارف املتعرثة؟
حاليا  املصارف  تجتازها  التي  املشاكل   □
هذه  تضمن  ليك  ولكن  معالجتها،  ميكن 
عليها  مستقبال،  استمراريتها  املصارف 
يف  اجنبية  بعملة  املال  الرأس  تجلب  ان 
الخارج،  من  ودائع  استقطاب  او  الخارج، 

رشط ان ال تدخل يف مقاصة الداخل.
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■ ما هي خارطة الطريق لهذه اآللية؟
الودائع  فصل  اعتامد  يتم  عندما   □
املفرتض  من  الجديدة،  تلك  القدمية عن 
جزءين:  اىل  تقسم  ميزانية  وضع 
للدوالر  والثاين  الداخيل  للدوالر  االول 
العامة  املالية  تستقيم  عندما  الخارجي. 
ميكن  املصارف،  هيكلة  وتعاد  للدولة 
اعادة االموال اىل اصحابها، وتصبح هذه 
نصحت  قد  كنت  ملموسا.  واقعا  اآللية 
املصارف بالبحث عن رشكاء اسرتاتيجيني 
خارجيني. عندما يطمنئ هؤالء اىل ان ال 
الداخيل  بالعبء  الرشاكة  لهذه  عالقة 
يسارعون  املصارف،  منه  تعاين  الذي 
موجودات  رساميلها.  يف  املشاركة  اىل 
لديها  لذا  متوافرة،  الداخلية  املصارف 
ودين  املركزي  املرصف  يف  حسابات 
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ودين  االجنبية  بالعملة  الدولة  عىل 
االجنبية،  بالعملة  الخاص  القطاع  عىل 
يعني  ما  عقارية،  موجودات  متلك  كام 

وهي  ضائعة  ليست  الناس  ودائع  ان 
موجودة.  

■ هل هذا الواقع يطمنئ املودعني؟  
الودائع.  هذه  وجود  من  واثق  انا   □
النها  الدفع  عن  متوقفة  اليوم  املصارف 
بالعملة  الودائع  تدفع  ان  تستطيع  ال 
الدولة  تعيد  ان  بعد  لكن  االجنبية. 
اىل  املستحقة  ديونهام  الخاص  والقطاع 
هذه  تدفع  ان  عندها  ميكن  املصارف، 
وفق  االجنبية  بالعملة  الودائع  االخرية 
كيفية  االعتبار  يف  يأخذ  اولويات  سلم 
زمنية  جدولة  وتنظيم  االموال  اعادة 

العادتها.

برفع  لبنان  مرصف  طلبه  ما  هل   ■

ودائع الناس ليست ضائعة بل موجودة.

رسملة املصارف 
خطوة صغيرة في مشوار 

االف ميل

يمكن ان يتكون القطاع 
املصرفي من 7 مصارف بدال 

من 30 مصرفا

بعد اعادة ديونها 
ستدفع املصارف الودائع 

بالعملة االجنبية

حني يصبح هناك فائض 
في ميزان املدفوعات 

سيتمكن املودعون من 
الحصول على الدوالر

املصارف رأس مالها اعتربته املصارف فخا 
لها؟

املصارف  من  لبنان  مرصف  طلبه  ما   □
برفع رأس املال بنسبة 3 يف املئة وتأمني 
الرساميل  املئة من  20 يف  نسبتها  سيولة 
صغرية  خطوة  هو  الخارج،   يف  املودعة 
يف مشوار االف ميل، لكن ذلك ال يعني 
متني.  مرصيف  قطاع  لدينا  سيصبح  انه 
جدي  اليوم  لبنان  مرصف  يطلبه  ما 
املهم  عنه.  الرتاجع  عدم  ويجب  جدا، 
وسيولتها  رساميلها  املصارف  تؤمن  كيف 
بدوالر خارجي، وان تستعيد دورها عرب 
بدال  واالقراض.  املدخرات  استقطاب 
من ان يضم القطاع  30 مرصفا او اكرث، 
ميكن ان يتكون فقط من عدد ال يتجاوز 
قادرة عىل خدمة  تكون  مصارف،  سبعة 
هذا  يبدأ  ان  يجب  والناس.  االقتصاد 
بخطوات  الحقا  يعزز  ان  عىل  املشوار 

اخرى.  

معالجة  لبنان  طرح مرصف  يأيت  هل   ■
حال كل مرصف عىل حدة يف هذا االطار؟ 
□ ميكنه معالجة مشكلة كل مرصف عىل 
غري  وهو  يرسمه،  اطار  لكن ضمن  حدة 
واىل  قانون  اىل  يحتاج  النه  بعد  متوافر 
رؤية الدولة يف معالجة ماليتها واىل رؤية 
املوجودة  الهوة  ردم  يف  لبنان  مرصف 
كنت  عاما.  اطارا  يتطلب  وهذا  عنده. 
وزارة  استحداث  رضورة  اقرتحت  قد 
النظامني  هيكلة  اعادة  مهمتها  دولة 
الخطوة  هذه  شأن  من  واملرصيف.  املايل 
السوداء  السوق  مشكلة  تصلح  ان  ايضا 
التعاطي  اليها  السعار الرصف. كام توكل 
مع البنك املركزي وصندوق النقد الدويل 
وادارة املديونية العامة، عىل ان يتم ذلك 
التفاوض  دور  واناطة  الحكومة،  مبوافقة 
اسايس  امر  الوزير  بهذا  الصندوق  مع 
عىل  الحصول  من  لبنان  يتمكن  ليك 
يناسب  ملا  وفقا  الصندوق  مساعدات 
وتحديدا  اللبناين،  الوضع  خصوصية 
سعر  تثبيت  يف   االستمرار  يخص  ما  يف 

اللرية، وعدم زيادة الرضائب وغريها من 
الوضع  مع  تتالءم  ال  قد  التي  الرشوط 
املوقت  االستحداث  ان  حاليا.  املتدهور 
املرحلة،  هذه  يف  رضوري  الوزارة  لهذه 
االهتامم  اىل  املال  وزارة  تنرصف  عندها 
والتحصيل  العامة  املوازنة  مبوضوع 
النفقات.  وتأمني  وااليرادات  الرضيبي 
جديدا  ليس  الوزارة  هذه  مثل  وجود 
بل هو معمول به يف معظم دول العامل. 
يف  واسايس  مفصيل  دور  املال  لوزارة 
النها  الدولة  ميزانية  يف  التوازن  تأمني 
وليس  االصالح،  عملية  يف  رئييس  جزء 
صحيحا ان القطاع املرصيف والنظام املايل 

اصبحا يف خرب كان.

اموال  ان  كالمك  من  نفهم  هل   ■
اللبنانيني لن تضيع؟ 

ان  الحارض  الوقت  يف  اللبنانيني  عىل   □
مدخرات  من  اليه  يحتاجون  ما  يسحبوا 
لدى  يصبح  حني  اىل  اللبنانية،  باللرية 
املدفوعات،  ميزان  يف  فائض  الدولة 
عىل  الحصول  من  سيتمكنون  عندئذ 
ميكن  ال  انه  اىل  االشارة  مع  الدوالر. 
تغيري منوذج العمل الذي تتبعه املصارف 
آخر.  بنظام  استبداله  يجب  بل  حاليا، 
لكن االمر يحتاج اىل وجود توافق سيايس 

وجو امني مالئم.

■ هل تعتقد ان املصارف تخىش فقدان 
رأس املال؟

املال  رأس  زيادة  لبنان  □ طلب مرصف 
هو  مؤونة،  لتكوين  املئة  يف   20 بنسبة 
يف  مجحفا  اعتباره  ميكن  وال  مرن  طلب 
املحاسبية  املعايري  ألن  املصارف،  حق 
نسبة  تفرض  "بازل"  ومتطلبات  الدولية 
الوضع  طلبها.  التي  تلك  من  بكثري  اعىل 
الحايل هو الذي فرض هذه املرونة، ألن 
توفري  عىل  قادرة  ليست  رمبا  املصارف 
نسبة العرشين يف املئة. اعتقد ان تأمني 
مستحيال  وليس  ممكن  النسبة  هذه 
الرغم  عىل  لكن  الجهد،  من  قليل  مع 
يف  ستقع  املصارف  ان  اعتقد  ذلك  من 
مطب مستقبيل آخر، ألن ذلك لن يكون 
تأمني  موضوع  بدايته.  بل  املطاف  نهاية 
حادا  نقاشا  يستغرق  املئة  يف  العرشين 
خصوصا  املركزي،  والبنك  املصارف  بني 
مهددة  ليست  انها  تشعر  املصارف  وان 
وربحيتها  باستمراريتها  بل  مالها  برأس 
رأس  زيادة  ان  اىل  يتطلع  من  وسيولتها. 
املال هي الخالص هو مخطئ طبعا، ألن 
املصارف  جمعية  عىل  طويل  املشوار 
وليس عىل البنك املركزي فحسب. يجب 
املرصفية  العمليات  تنظيم  عىل  العمل 
حتى تتمكن من تأمني حاجات املودعني 
املعيشية يف الدرجة االوىل، واالستثامرية 
مع  لست  الثانية.  الدرجة  يف  البسيطة 
هدم املرصف بل مع اعطائه هدنة، وفق 
تعميم عام كامل او قانون ينظم العمل 

املرصيف.

وقت  من  الحل  هذا  يستغرق  كم   ■
للتنفيذ؟

□ ال يحتاج اىل وقت بل اىل جدية وفهم 
كيفية ادارته. لن يستغرق اكرث من اربعة 
تنظيم  عرب  االمور  تحل  ان  رشط  اشهر 
والتوافق  بالتعاون  املرصفية،  العمليات 
املركزي  والبنك  املصارف  جمعية  بني 

ولجنة الرقابة مبشاركة املودعني ايضا.
ع. ش.


