تنقية النظام النقدي اللبنان
مقرتح عملي

شبلي ملاط
مع إنسداد األفق السياسي ،يزداد االهنيار االقتصادي لعملتنا الوطنية خطورة ،يف
دوامة تشبه أزمة فاميار يف أملانيا عام  .1923للجيل الذي جيهل هذه األزمة،
ا

مفي ٌد التذكري أبهنا كانت أسوأ أزمة على اإلطلق يف التاريخ املايل ألملانيا.
لتخفيف وطأة األزمة على حياتنا اليومية ،أقرتح أن يتعامل القطاع اخلاص إىل
حصري  ،وال سيما ابلدوالر
أقصى ح اد ممكن ابلعملت األجنبية الثابتة ،
ً

واليورو.
فلما أتخذ سيارة أجرة ،إدفع ابلدوالر األمريكي وليس ابللرية اللبنانية ،وعندما
ا
تدفع فاتورة املطعم ،إدفع ابلدوالر األمريكي وليس ابللرية اللبنانية ،وعندما تدفع
ملوظفيك إدفع ابلدوالر األمريكي وليس ابللرية اللبنانية ،وعندما تدفع للطبيب،
ابلتدرج يف تنقية نظامنا
إدفع ابلدوالر األمريكي وليس ابللرية اللبنانية .هذا يسهم ا
النقدي .وكل من يقبض ابلدوالر األمريكي عليه أن يعيد الفكة ابلعملة عينها
وليس ابللرية اللبنانية.
أمام تفاقم األزمة احلكومية ،هذا ما ميكننا القيام به حلماية أنفسنا.
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أحاول العمل مع كبار اخلرباء املاليني والقانونيني لتقدمي دراسة عملية يف األيم
توصلت إليه بعد
دعما هلذا االقرتاح ،لكنين ال أريد أن أؤجل
استنتاجا ا
ً
املقبلة ً
البحث والتفكري املتواصل.
هللا يساعدان ضد حكام لبنان غري املسؤولني.
1
أطوره يف دراسة موجزة تشمل البحث يف
تا نشر هذا النداء يف  15يوليو  .2021وعهدت يومها أن ا
سبل تنقية النظام النقدي على أساس القاعدة املعروفة ب"املال اجلياد يطرد املال السيئ 2".وللسؤال ركنان

أساسيان ،مها )1( :حجة السياسة املطروحة هنا بضرورة التعامل يف يومياتنا ابلعملة األجنيبة قدر
حث اجملتمع املدين
االمكان لتنقية احلالة املالية املوبوءة ،و( )2إمكانية تطبيقها يف لبنان وقابليته ،يعين ا

 1من صفحيت على الفيسبوك ،هنا https://www.facebook.com/chibli.mallat/posts/4174857842593132.

وكما أعلن املنشور على فيسبوك ،هذه ورقة عملية ملعاجلة الوضع الفريد للبنان الذي تتداخل فيه أزمات خمتلفة .ومنذ ذلك املنشور ،
مجيعا هنا .يف لبنان ،تات مناقشة
استفدت من تعليقات غنية يالنتقاد الوايف من أصدقاء يف خمتلف أحناء العامل  ،ال يسعين أن أذكرهم ً
الورقة على وجه اخلصوص مع الزملء يف ت .م .ت( .جتمع مواكبة الثورة) ،ولكن الورقة تثل وجهة نظري الشخصية البحتة .أمام
ظل حكومة فاشلة
استمرار االهنيار االقتصادي واملايل للبلد ،هتدف الورقة ً
أيضا إىل إاثرة نقاش عام و انري حول ما جيب القيام به يف ا

وصححها مسري ضومط.
وشلل املؤسسات املستم ار .والورقة وضعت ونشرت ابللغة االنكليزية ،ترمجتها ساندرا جنيم ا
 2صيغ املفهوم التقليدي ابلعكس" ،املال السيئ يطرد املال اجليد  ،"bad money drives out good moneyويعرف ابسم
"قانون غريشام ." Gresham’s law

صل ،وتا نسبه
املقالة عن قانون غريشام املوجودة على ويكيبيدي ابالنكليزية تكفي لفهم أن (أ) قانون غريشام مل يصدر عن غريشام أ ً
اليه رجعيًا عام  ،١٨٦٠و(ب) يستعمل "قانون غريشام" اليوم ابملعىن املعاكس ،ابلتوافق مع الرأي السائد لدى االقتصاديني ،وهذا
أيضا.
دأب هذه الدراسة ً
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الثائر (على نقيض الدولة وخبلفها) ،أو اجملتمع اللبناين بشكل عام ،على استخدام الدوالر األمريكي ال
4
غري 3يف معاملته اليومية.
 .1السياسة املقرتحة :قاعدة "املال اجليد يطرد املال السيئ"
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نقيضا لقانون غريشام.
لم ابلتاريخ االقتصادي عبارة "املال اجلياد يطرد املال السيئ"
ً
قد يعرف القارئ امل ا
يقال عن توماس غريشام إنه صاغ قانونه ( أي "املال السيئ يطرد املال اجلياد") يف القرن السادس عشر.

 3اإلشارة إىل الدوالر األمريكي لتسهيل النقاش .هناك عملت متينة أخرى ،مبا يف ذلك اليورو أو اجلنيه اإلسرتليين ،أو حىت الني أو
بسطة
أيضا لوال ندرها يف السوق اللبنانية .وإذا القى االقرتاح ً
اقباال ،ميكن ً
الريل السعودي ،واليت قد ميكن اعتمادها ً
أيضا تنظيم سلاة م ا
من العملت القوية جتمع عملت خمتلفة يف مع ادل مرن .ومن أوائل التعليقات على الدراسة جاء اقرتاح وضع "لوحة عملت Board
 ،"of currenciesوينبغي النظر فيه.
 4مل فهوم اجملتمع املدين اتريخ طويل وغين .ميكن العثور على أفضل فهم له يف أعمال روبري فوسارت  ،Robert Fossaertخاصة La
 )Société, Paris, 8 vols, 1977-1996على موقع مكتبة جامعة  Chicoutimiيف كيبيك.
دائما إىل الدولة ،وبقدر ما يتع اذر تصور دوائر اجملتمع خارج الدولة
عرف روبري فوسارت (تويف عام  )٢٠١٥اجملتمع املدين بنسبه ً
ا
دائما مفهوم مزدوج ،جمتمع
(األفراد واألسر واألحياء والنقاابت العمالية اخل) .ال يوجد جمتمع مدين من دون الدولة ،وابلتايل فاملفهوم ً
مدين  +دولة ،راجع اجمللد  ٥من  ،La Société, Les Etatsالفصل  ،١٨وهذه أفضل النظريت معتمدة يف استخدام املصطلح
عموما .أضيف إليها هنا مفهوم "اجملتمع املدين الثائر" للتعبري عن اجملتمع املدين اللبناين يف ثورة مزمنة ،وقد خذلته الدولة بغياهبا،
ً
"اجملتمع املدين الثائر" هو اجلزء من اجملتمع املدين الذي ختاطبه هذه الورقة بشكل أساسي لتفعيلها من أجل االستقرار النقدي.
 5املبدأ العكس املدافع عنه هنا ،أي "املال اجلياد يطرد املال السيائ أو الرديء"  ،يطلق عليه أحيا ًان إسم قانون  ،Thiersابالعتماد
على أدولف تيري  ،وهو مؤرخ رائد للثورة الفرنسية (وأول رئيس لفرنسا يف اجلمهورية الثالثة) .يلحظ تيري يف Histoire de la

( Révolution Françaiseابريس ،الطبعة ،١٨٩٨٫ ،٩اجمللد  ، Directoire، ،٨ص ،)١١-١٠ .أن النبذ اجلماعي خلل
الثورة الفرنسية للعملة الورقية املتضائلة القيمة ابستمرار ،واملعروفة ب  Assignatأدى إىل إخراجها من التداول بتواتر استخدام الشعب
للعملة املعدنية بدهلا:
D’ailleurs les métaux, comme toutes les marchandises, viennent toujours là où le besoin les appelle,
et, en chassant le papier, ils seraient revenus, comme ils revinrent en effet quand le papier périt de
lui-même.
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صحة الصياغة املعاكسة ،أي أن "األموال اجليادة
ومع الوقت ،ساد إعتقاد طاغ لدى خرباء االقتصاد ب ا
بدال
تطرد األموال السيئة" .هذا يعين أن الناس يفضلون التداول بعملة قوية ومستقرة يف معاملهتم اليومية ً
6
معرضة قيمتها لإلخنفاض ابستمرار.
من اللجوء اىل عملة ا
دائما حيث تدعو احلاجة إليها ،وتعود ملا تطرد الورق وكأهنا يف الواقع
("إىل جانب ذلك  ،فإن املعادن  ،مثلها مثل مجيع السلع  ،أتيت ً
رجعت بزوال الورق من تلقاء نفسه)".

وأتكي ًدا على هذه القاعدة العكسية  ،خيتم االقتصادي الشهري ف .أ .حايك حتليله لقانون غريشام من خلل إظهار

حدوده يف

Denationalization of Money -The Argument Refined, An Analysis of the Theory and Practice

 ، of Concurrent Currenciesلندن  ، 1976ص :43
Indeed, whenever inflation got really rapid, all sorts of objects of a more stable value, from potatoes to
cigarettes and bottles of brandy to eggs and foreign currencies like dollar bills, have come to be increasingly
used as money, so that at the end of the great German inflation it was contended that Gresham’s law was
false and the opposite true.

("كلما صار التضخم سر ًيعا جدا  ،ابتت مجيع أنواع األشياء ذات قيمة األكثر استقر ًارا  ،من البطاطا إىل السجائر وزجاجات الرباندي

إىل البيض والعملت األجنبية مثل أوراق الدوالر  ،تُستخدم بشكل متزايد كأموال  ،حبيث يف هناية التضخم األملاين الكبري قيل أن

قانون جريشام كان خاطئًا وأن العكس صحيح .القانون ليس خطأ  ،ولكنه ال ينطبق إال إذا ت فرض سعر صرف اثبت بني األشكال
املختلفة للنقود)".

صحة قانون غريشام املعكوس يف
طبعا يف لبنان لعدم وجود سعر صرف اثبت على الساحة اللبنانية ،إضافة ل ا
اجلملة األخرية تنطبق ً

السياق الدويل :

In the market for international exchange media a similar tendency for good coins to be favored over bad
stemmed from the absence of government authorities capable of enforcing legal tender laws and other rules
)compelling the acceptance of official coins ‘by tale’ (that is, at par or face value, rather than by weight
beyond national borders.

("يف سوق التبادل الدويل  ،نشأ اجتاه مماثل لتفضيل العملت اجليدة على العملت السيئة بسبب غياب السلطات احلكومية القادرة
على تنفي ذ قوانني املناقصات القانونية والقواعد األخرى اليت تفرض قبول العملت الرمسية "ابلتواتر" (أي على أساس سعرها املعلن أو
ابلقيمة االمسية  ،وليس ابلوزن) خارج احلدود الوطنية)".
George Selgin, “Gresham's Law”, EH.Net Encyclopedia, edited by Robert Whaples. June 9, 2003, at
http://eh.net/encyclopedia/article/selgin.gresham.law.

"6الناس" هنا يعين املوطن العادي .من الواضح أن البعض يستفيد من إهنيار العملة ،أتطرق إىل هذا األمر يف اجلزء األخري من الورقة .
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بدال من التعامل بعملتنا الوطنية .لذا ميكننا االنتقال
نفضل كلانا قبض املال ابلدوالر ً
ومن انفلة القول أننا ا
مباشرة إىل اجلزء املتعلق ابمكانية تطبيق هذه الورقة.
أال أنه ال ب اد  ،ورغم البداهة هذه ،من التوسع يف وصف طبيعة األزمة النقدية يف لبنان ،وابلتايل توصيفها
نظرا لغياب الدولة .فإخراج
الستفادة أكثر دقاةً من السياسة املق ادمة هنا  ،كما يف حدود هذه السياسة ً
حيل األزمات االقتصادية والسياسية واألخلقية املتعددة يف البلد .هذه
اللرية اللبنانية من السوق لن ا
الدراسة توحي فقط أن التعامل النقدي خارج اللرية خيفف على املواطن العادي من ح ادة األزمة النقدية
يف حياته اليومية.

يعرب عنه بعدم توفر
نعيش يف لبنان ثلثة مستويت من األزمة على األقل .أمهاها سياسي  -دستوريّ ،
حكومة انفذة ،أي جملس وزراء فاعل ،ألداء دورها الدستوري على رأس السلطة التنفيذية واإلدارة .وحىت
عند وجود حكومة خلل رائسة ميشال عون اليت بدأت يف أكتوبر  ،2016كانت وال تزال خمتلاة وغري

فعالة ،مما أدى إىل تعميق األزمة االقتصادية الغارق فيها البلد بسبب غياب أي سياسة حكومية
الحتوائها 7 .ليس الغرض من هذه الورقة معاجلة ما جيب أو ما ينبغي عمله إلصلح هذا املستوى
الدستوري األعمق الذي يدخل يف صميم شلل البلد ،عدا القول إنه علينا كمجتمع إجياد حلول ،قدر
اإلمكان ،خارج احلكومة.

 7بقي لبنان من دون رئيس بني عامي  ٢٠١٤و  ،٢٠١٦عندما فُرض النائب ميشال عون على النواب كمرشح وحيد من خلل
عملية وصفها مناصروه بسياسة "التعطيل" .وعلى الرغم من عدم دستورية التعطيل الذي مارسه عون وحلفاؤه للوصول اىل احلكم ،
إستمر أثره طوال فرتة واليته مباتقعته النهج ذاته ،مما أدى ابلعهد إىل البقاء أكثر من  ٤سنوات من أصل  ٦من دون حكومة .وجاء
جمددا ألزمة الوزير قرداحي)  ،بعد إصدار نسخة أولية من هذه
تعيني جنيب ميقايت لرائسة جملس الوزراء يف أيلول ( ٢٠٢١فتعطيله ً
الورقة ،ال يؤثر إال هامشيًا على السياسة املقرتحة فيها ألن الفعالية احلكومية ملواجهة األزمات الدستورية واالقتصادية والنقدية يف البلد
تبقى موضع شك كبري.
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مث هناك األزمة االقتصادية .بدأت بوادرها تظهر يف خروج معظم البنوك األجنبية من السوق اللبنانية يف
فرتة  8 .٢٠١٥-٢٠١٠ويف أواخر عام  ،٢٠١٩اهنار النظام املصريف بطريقة مذهلة .وعلى ح اد علمي،
تتمياز األزمة النقدية اللبنانية يف اجلمع (أ) ما بني البنوك اليت حجبت عن الناس ودائعهم يف العملة
الوطنية والعملت األجنبية على حد سواء من دون انفراج معلن أو غري معلن يف األفق ،مع (ب)
بتضخم أسعار السلع العادية املتزايد.
احلاد للعملة الوطنية املقرتن بطبيعة احلال
االهنيار ا
ا
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أ -يف ما يتعلق ابملصارف اليت حترم العملء منذ فرتة طويلة من الوصول إىل أمواهلم ،فإن هذا االستهتار
ابملودعني دون أن يستتبعه اهنيار املصارف املتعثرة مل يسبق هلا مثيل يف العامل .للتذكري ،فإن معظم هذه
الودائع ابلدوالر األمريكي ،وليس ابلعملة احمللية .وكان قد تا ربط سعر اللرية اللبنانية ابلدوالر األمريكي
منذ عام ١٩٩٢بتثبيت سعر صرف الدوالر على معدل قريب من  ١٥٠٠لرية لبنانية مقابل الدوالر
ظل إشاعات تفيد أن جتار الصرف مل يعودوا حيرتمون هذا السعر .وسرعان
الواحد .وبدأ االهنيار فعليًا يف ا
قدما يف أية معاملت صرف كبرية تله اندفاع عام حنوها من
املضي ً
ما انعكس ذلك يف رفض البنوك ا
املودعني لسحب ودائعهم.
صارما
نظاما ً
وبدعم من املصرف املركزي ،منعت البنوك اللبنانية الناس من التصرف بودائعهم  ،وأنشأت ً
جدا حمدودة ،والحقاً حتولت كلاها ابلعملة اللبنانية احملضة .فشهد أصحاب الودائع
يسمح بسحوابت ً
خنفاضا يف قيمة ودائعهم بسبب نظام الكابيتال كونرتول الفعلي وغري املقونن ،حبيث
ابلدوالر األمريكي ا ً
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وقد حلظت هذا التوجه املقلق عندما أغلق بنك ، HSBCمع غريه من البنوك الدولية ،فروعه يف بريوت. “Ofac, péril en la ،

”( ،demeureأوفاك ،اخلطر الداهم) ١٤ ،L’Orient Le Jourحزيران  ،٢٠١٦أعيد نشر املقال يف كتايب ، Boussoleبريوت
فرعا يف لبنان ،مثا اتضح أن سييت بنك قلاص
 .181-١٧٧ ،٢٠١٩وردا أحدهم يف سييت بنك لبنان ابلقول إهنم ال يزالون يديرون ً
وجوده بشكل شبه حصري ابملعاملت التجارية الكربى  ،وابلتايل مل يكن يعمل كبنك إيداع عادي .املرجع نفسه.١٧٨ ،
 9يف ورقة جيدة للبنك الدويل لربيع  ،2021لبنان يغرق (إىل األعلى ُ Lebanon Sinking (To the Top 3), ،)3وصفت األزمة

أبهنا إحدى أسوأ عشر أزمات مالية (ورمبا ثلث) موثقة منذ عام ( 1900ص .)21-19 .لألسف ،التفاصيل يف الورقة ليست
أساسا إىل أن املعايري املختارة تشمل تضارًاب يف حساب مدة األزمة ،واجلهل ابملصادرة
داعمة أو واضحة مبا فيه الكفاية ،ويرجع ذلك ً
الفعلية من قبل البنوك اللبنانية لودائع العملء ،واليت هي مسة طاغية للهنيار اللبناين ،كما االختيار املرتبك لتأريخ األزمات يف الدراسة.
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حيق لك سحبها إال أبقساط صغرية
أنك اذا كنت تلك  ١٠٠٬٠٠٠دوالر أمريكي يف أحد البنوك ،فل ا
متدن .وبتأثري الذاكرة اجلماعية الهنيار اللرية
ابللرية اللبنانية املخفضة القيمة ،وحبدود سقف شهري ا
تبخرت مدخرات الناس يف اللرية اللبنانية ،كان اللبنانيون (كما
اللبنانية يف منتصف الثمانينات عندما ا
املودعون األجانب) قد اعتادوا على تفضيل ايداع أمواهلم ابلدوالر األمريكي لدرجة أن الكتلة النقدية
ابلدوالر يف املصارف وصلت إىل نسبة مثانني يف املئة من الودائع .إال أن هذا النمط مل يكن كافيًا حلماية
أيضا ،فرتفض
املقومة ابلدوالر ً
الودائع .ويف إعادة لألزمة السابقة بشكل أش اد واخطر ،تا اهنيار الودائع ا
نقدا ابلدوالر األمريكي (عدا فرتة وجيزة جلزء يسري من املبالغ)  ،وتفرض حدا
البنوك اعطاء املودع ماله ً

أقصى للسحوابت بقيم متعاقبة وحمرية للدوالر يف مروحة واسعة ال منطق فيها بني السعر "الرمسي"  ،مبعىن
آخر املعدل الذي يفرضه البنك املركزي ،أي  ١٥٠٠لرية لبنانية مقابل دوالر واحد ،وبني القيمة السوقية،
واليت هي يف إخنفاض مطرد ( ١٧٠٠٠لرية لبنانية مقابل الدوالر يف وقت كتابة النسخة االوىل من هذا
يتم
التقرير ،ما يعادل خسارة أكثر من عشر أضعاف قيمتها) .ومبا أن التداول ابلودائع ابلدوالر األمريكي ا
على أساس  ١٥إىل  ٢٠يف املئة من قيمتها االمسية ،فإن الطريقة العملية الغريبة وغري املسبوقة اليت
أيضا حساب ابلدوالر
اعتمدت يف لبنان هي يف حترير شيكات ابلدوالر لصاحل شخص آخر لديه ً

األمريكي داخل لبنان ،مع عدم ت اكن أي منهما من صرفه .مثال رائج عن ذلك أن يكتب زيد شي ًكا
مودعا يف البنك ("لوالر") لشراء منزل عمرو وقيمته  ١٥٠،٠٠٠أو
بقيمة مليون دوالر أمريكي ً
أيضا مصطلح لبناين مستحدث
 ٢٠٠،٠٠٠دوالر أمريكي (من "األموال اجلديدة  "fresh moneyوهي ً
وغري مسبوق على علمي يف العامل).
شيوعا للقتصادات
ب -يعترب اهنيار العملة الوطنية تزامنًا مع مروحة الصرف اخليالية السمة األكثر ً
السيئة أو املعزولة ،وكان النموذج األصلي عن ذلك اهنيار املارك األملاين يف مجهورية فاميار 10.وخلفاً

 10ميكن قراءة سابقة اهنيار اللرية اللبنانية على غرار فاميار يف وصف آدم فريغسون،

When Money Dies : The Nightmare of

( the Weimar Collapse, London 1975عندما ميوت املال  :كابوس اهنيار فاميار) لندن  .1975يصف الكتاب االهنيار
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ألملانيا آنذاك ،ليس لدينا حكومة فاعلة لطباعة نقدية جديدة خالية من األصفار الناجتة عن اهنيار
العملة ،وال ثقة يف أي من البنوك أو املسؤولني ،انهيك عن الدعم الدويل (أي األمريكي) طاملا احتفظ
حزب هللا بسلحه داخل السلطة.
وهلذا السبب ،وحده "اجملتمع املدين الثائر" قادر على العمل مبوجب السياسة املقرتحة يف هذه الورقة.
فمع استمرار الثورة أبشكال خمتلفة على مدى أكثر من عامني ،مل تستقل احلكومة (أي يف هذه احلالة
مدعوما من حزب هللا) مانعةً استعادة الثقة اللزمة حمليًا ودوليًا يف
احلكومة املمثالة برئيس اجلمهورية
ً
الوقت الذي كانت فيه مجيع املؤشرات النقدية واالقتصادية تزداد سوءًا ابستمرار.

كيف وصلنا إىل هنا؟ يف مشهد ابلغ التعقيد ،يعود اهنيار النظام املصريف ،وما رافقه من اهنيار للارية ،إىل

سببني رئيسيني :نظام االمتثال  complianceالذي فرضته بصرامة متزايدة حكومة الواليت املتحدة
لتشديد اخلناق على مصادر تويل حزب هللا وحلفائه؛ وسوء إدارة البنوك من أصحاهبا مبشاركة حاكمية
مصرف لبنان والطبقة السياسية احلاكمة.
ففي السبب األول ،ويف ظل إدارة ترامب على وجه اخلصوص ،ازدادت الضغوط املالية على حزب هللا
من خلل مكتب مراقبة األصول األجنبية ( Ofacوهو جزء من وزارة اخلزانة األمريكية) على البنوك
اللبنانية وأ صحاب الثروات املشتبه بدعمهم للحزب ،وال سيما بني املواطنني الشيعة ،ما أدى فعليا إىل
افلسهم.

املذهل للمارك األملاين عام  1923-1922حىت استبدال احلكومة له ابلكامل مبارك جديد يف تشرين الثاين  ، 1923مسح ابنشائه
استعادةُ ثقة السكان ابحلكومة إىل جانب الدعم املايل األمريكي املعروف ابسم "خطة ."Dawes
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كما أثر ذلك على القطاع أبكمله من حيث الثقة ،وهو الشرط األساسي الوجودي للخدمات
املصرفية 11.ومن الناحية الثانية ،نفذ البنك املركزي اللبناين واملصارف اللبنانية الناجية من غضب اوفاك
زيدة يف مردود الودائع لطمأنة املودعني وجذب املزيد من األموال من اخلارج ،ابعتبار أن هذه األموال
تستفيد من قانون السرية املصرفية اللبناين ومن أسعار فائدة عالية .وجنحت السياسة لفرتة من الوقت،
واستمرت الودائع املقومة ابلدوالر األمريكي يف االرتفاع إىل ما يقدر بنحو  ٢٠٠مليار دوالر أمريكي يف
12
أوائل عام .٢٠١٩
وخلف األرقام الوردية لزيدة الودائع املصرفية ابلدوالر األمريكي ،الواردة أبكثريتها من اخلارج ،كانت
الكارثة واضحة يف األفق جبميع املؤشرات االقتصادية األخرى  ،وال سيما امليزان التجاري وعجزه ،فبات
اولياء املصارف اللبنانية يعرضون أسعار فائدة أعلى بكثري مما هو موجود يف العامل ،ابللرية اللبنانية كما
ابلدوالر األمريكي .واستمر هذا الوضع على خمطط بونزي  Ponzi schemeخاصة بلبنان ،فصارت
تول ارتفاع أسعار الفائدة إلبقاء املودعني السابقني سعداء وجذب أموال جديدة .كان
الودائع اجلديدة ا
13
مستحيل االستمرار على هذا املنوال.
ً
 11ملط" ،أوفاك ,اخلطر الداهم" ،م .ن .اهلامش  "( 8القطاع املصريف اللبناين يتعرض لتهديد وجودي مع تصاعد التحذيرات من
واشنطن").
" 12زادت أصول القطاع املصريف بنسبة  83يف املائة يف مثاين سنوات لتصل إىل  253مليار دوالر ،أي ما يعادل حوايل مخسة
أضعاف الناتج االقتصادي للبلد".
Junko Oguri, “Part II of Crisis in Lebanon: Buildup of Interrelated Challenges”, Yale School of
Management, Program on Financial Stability, 21 September 2020, 11.

وعلى سبيل املقارنة ،يف منتصف التسعينيات ،عندما ت ربط العملة فعليا ابلدوالر األمريكي من قبل أول حكومة برائسة رفيق احلريري
على أساس  1500لرية لبنانية للدوالر الواحد ،كانت ودائع الدوالر األمريكي يف البنوك اخلاصة اللبنانية مقدرة ب 20مليار دوالر.
ومع ارتفاع نسبة الدوالر إىل  80ابملئة من جممل الودائع عندما ضربت األزمة النقدية بشدة هناية صيف  ،2019كان حجم الودائع
ابلدوالر األمريكي يف البنوك اللبنانية تقريبًا  200مليار دوالر .ال توجد أرقام موثوقة عن هروب رأس املال يف بداية اهنيار الثقة يف
وسرع يف اهنيار البنوك يف خريف .2019
العملة  ،لكنه حدث على نطاق واسع  ،ا
13
تتم ابقرتاض من "املستثمر" أيخذ منك أموالك  ،ويعطيك فائدة عالية عليها  ،مث يستخدم
حيل بونزي  Ponzi schemesا

أشكاال خمتلفة  ،من خمطط بونزي األصلي يف
األموال اجلديدة املودعة من قبل عملء جدد لدفع الفائدة اليت يقدمها لك .تتخذ احليلة
ً
9

جاءت الصدمة الكربى األوىل يف أير  ،٢٠١٦عندما إبتدع حاكم مصرف لبنان أول حيلة "للهندسة
ضخت يف دفاتر البنوك ما يصل إىل مخسة مليارات دوالر أمريكي .وقد
املالية" ،وهي خطة غري قانونية ا
فعل احلاكم ذلك إلنقاذ البنوك اللبنانية الكربى من وضع صعب ،على حساب السياسة احملافظة اليت
كان قد اعتمدها منذ توليه حاكمية مصرف لبنان عام  .١٩٩٢فدمرت احليلة البالغة قيمتها مخسة
مليارات دوالر مسعة القطاع اللبناين ،الذي بين على مدى أكثر من قرن من الزمن ،يف النظام املصريف
14
الدويل .ومل يقف أي بنك يف وجه احلاكم ،واستفاد أغلب البنوك من اخلطة.
مفي ٌد االشارة هنا أب ان العمل املصريف ليس بذاك العلم املتعايل  ،مهما بدت متقنة بدلةُ املصريف وغطرسته
الشهرية بصفته وديع أموال الناس ومستأمن عليها .فاخلدمات املصرفية تتلخص مبعاملة واحدة :يستخدم
البنك ودائعك (األموال اليت تعهد هبا إليهم كعميل /مودع /وديع) إلقراض زابئنه بسعر أعلى من الفائدة
بتصرف البنك ،الذي
اليت تسري على وديعتك .وبسبب األعداد الكبرية من املودعني ،يرتاكم املال ا
يسمى ابملخاطر ،أل ان البنوك تعمل على
يستعماله مضاع ًفا يف عمليات مصرفية شىت  .هذا االستعمال ا

الفرضية أن مجيع املودعني لن يسرتدوا ودائعهم يف نفس الوقت .واضافة اىل الدين مقابل فائدة أعلى،
يقوم البنك بعمليات مصرفية خمتلفة خبدمة مدفوعة (الشيكات والتحويلت والرهون العقارية
والكمبياالت التجارية وإدارة الـمحافظ املالية وغريها)  ،ولكن األساس ال يزال هو نفسه ،وهو مبين على
غب الطلب يف الوقت املتفق عليه يف العقد معه .وعندما
ثقتك أبن البنك سيعطيك ودائعك أبمان ا

عشرينيات القرن املاضي (التجارة يف الكوبوانت اإليطالية) ،إىل اهنيار البنوك األمريكية يف ( 2009-2008تداول األوراق املالية على
أساس حزومات الرهن العقاري) ،إىل لبنان (رفع الفائدة على الودائع اجلديدة للحتفاظ ابلوقائع السابقة).
 14يراجع مقايل  ( “Alternance”, OLJ, 23 May 2017, in Boussole, above n.8, 134-8ينتقد املقال حاكم البنك
املركزي على حيلة "اهلندسة املالية" املناقضة للموقف الذي كان يتباهى حىت ذلك احلني بسياسته احملافظة ،كما البقاء يف منصبه كعبارة
واضحة للفساد يف املؤسسات) .واستفاد بنك عوده على وجه اخلصوص من هذا الضخ لتدارك خسارة كبرية يف مضارابت مالية تركية
من أحد البنوك اللبنانية الرئيسية الثلثة.
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يدمر هتافت املودعني على البنوك النظام بسرعة الزديد املخاطر نتيجة عدم قدرة البنك على
تنهار الثقة ،ا
15
ايفاء مجيع الودائع يف الوقت ذاته.
لقد خانت البنوك اللبنانية ثقة الناس هبا من خلل حتويلها ودائعهم اىل مصرف لبنان مقابل أرابح خيالية
ال علقة هلا ابلسوق أو ابملنطق ،األمر الذي فاقم العجز يف ميزانية الدولة ابالعتماد على ودائع الناس
لتمويله .فشملت السياسة املشرتكة بني املصارف والبنك املركزي والسلطة السياسية زيدات ضخمة يف
مثل أساتذة اجلامعة اللبنانية وكبار الضباط يف
معاشات القطاع العام ،مبا فيها التقاعدية ،كاليت تعين ً

تاما مع سياسته
مسارا
ً
متعارضا ً
اجليش والتعيينات اخلاوية يف الوظيفة .كما اتبع حاكم مصرف لبنان ً
احملافظة السابقة (واليت مسحت للبلد حتاشي وقع األزمة العاملية عام  )2009-2008من أجل احلفاظ
عما أن وضع اللرية
على سلطته الشخصية والتمسك مبنصبه مهما حدث ،وهو يكذب على اجلمهور زا ً

عقدا من الزمن على حساب
اللبنانية أبلف خري ومأمن .ففي عملية خدمات متبادلة دامت على األقل ً
املودعني بني حاكم مصرف لبنان والبنوك اخلاصة والسياسيني الفاسدين ،مل يتجرأ أصحاب املصارف
على رفض أي طلب من احلاكم ،وال هو كان يرفض طلبًا من السياسيني لعدم إاثرة استيائهم وازاحته من

اقتصادي بتحريض
دمر أهل املصرف والبنك املركزي البلد
منصب جثم عليه زهاء ربع قرن .وابختصار ،ا
ً
السياسيني الذين استخدموا كتلة الودائع املتزايدة يف البنوك اخلاصة لتمويل العجز والفساد يف خدمة
طوروا قواعدهم
اجلميع ما عدا املودع اآلمن الذي التقوا مجيعهم على تدمريه :جانب السياسيني الذين ا
الزابئنية من خلل اخلزينة ،وجانب البنوك اليت جنت أمواالً طائلة من الفرق بني نسب الفوائد وتوظيفاهتا
املتعثرة كاهلندسة املالية عام  ٢٠١٥اليت سرعان ما حولتها البنوك إىل أرابح لصاحل مسامهيها وكبار
 15أفضل كتاب تهيدي عن اخلدمات املصرفية  .Jacques Lavrillère, L’Industrie des Banquiers, Paris 1966وهو
جياد بشكل خاص لفهم النظام املصريف اللبناين بسبب الطريقة اليت ي عمل هبا القطاع املصريف اللبناين (على غرار النظام املصريف
الفرنسي .الفريري هو اسم مستعار لروبري فوسارت ،براجع اهلامش  4أعله .والكتاب متوفر على املوقع

http://classiques.uqac.ca/contemporains/fossaert_robert/Industrie_des_banquiers/Industrie_des_ban

 .quiers.htmlوابللغة اإلجنليزية ،انظر الفصلني  23و  24من كتاب بول سامويلسون الشهري،

)Paul Samuelson, Economics (1st ed. 1948, New York 2010 ninth edition with William Nordhaus
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مدرائها  ،وجانب حاكمية مصرف لبنان يف سياستها املتهورة والفاسدة الرضاء اجلانبني اآلخرين على
حساب املودع.
عجل حلظة احلقيقة :كان
وجاء االهنيار صيف عام  ٢٠١٩يف كارثة معلنة منذ فرتة طويلة .حداثن ا

صاروخا أهداه إليه حزب هللا مع إيران ضد
األول االصطفاف الواضح لوزير اخلارجية اللبناين حاضنًا
ً
السين 16.وفيما ابتعدت السياسة اخلارجية اللبنانية عن حلفائها العرب
اململكة العربية السعودية والعامل ا
بدال من الوقوف يف وجه
التقليديني يف جنوح أعمى اىل إيران ،التزم رئيس الوزراء سعد احلريري الصمت ً

عم وزير اخلارجية اللبناين،
وزير خارجية ا
ضال ،رغم حتذير رعاته السعودينب له من انتخاب ميشال عون ،ا
ئيسا للجمهورية عام  .٢٠١٦فاستدعى القادة السعوديون الرئيس احلريري يف صيف عام  ٢٠١٧إىل
ر ً
تعرب بشكل متزايد عن مناصرهتا إليران يف املنابر
الريض عندما بدأت السياسة اخلارجية اللبنانية ا

جمددا يف تشرين الثاين  ٢٠١٧العتقاله
االقليمية .وملا جتاهل احلريري غضبهم املتصاعد ،استدعوه ً
احه ويعاد اىل منصبه اال بعد ضغوط أمريكية وفرنسية على أعلى
وإجباره على االستقالة ،ومل يطلق سر ُ
مستوى .وبسبب التبعية الظاهرة إليران ،فقد لبنان عمقه االقتصادي العريب الذي يعتمد جزء كبري من

سكانه عليه بشكل مباشر أو غري مباشر لتأمني معيشتهم اليومية .ال وجود لوسط بريوت من دون أموال
اخلليج العريب.
مواله يف أن
اأما احلدث الثاين فكان كذبة حاكم مصرف لبنان السافرة يف وجه اجلمهور اللبناينً ،
مرددا ا
اللرية اللبنانية متينة وآمنة 17 ،يف حني كانت البنوك تزيد سعر الفائدة بشكل خيايل لتهدئة عملئها،
 16تراجع الصورة الشهرية يف  5أير  2019جلربان ابسيل ،وزير اخلارجية اللبناين ،وهو يبتسم ابتسامة عريضة حامل قذيفة صاروخية
مع امسه عليها هدية من حزب هللاhttps://www.albawaba.com/news/lebanons-bassil-gets-rocket-shell- ،
gift-hezbollah-1284303

 17يف أواخر  11تشرين الثاين  ،2019كان حاكم البنك املركزي اللبناين ال يزال ي ادعي أن اللرية بصحة جيدة "بفضل سياسة البنك

املركزي اللبناين" والبنوك آمنة بسبب "نسبة الدولرة" العالية يف القطاع "واستقرار اللرية اللبنانية كتعبري عن الثقة يف استمرار دخول
الدوالر إىل لبنان" .انظر على سبيل املثال "حاكم مصرف لبنان :حافظنا على استقرار سعر الصرف رغم الضغوط" ،العريب اجلديد،
 11ت ، 2019 2وكانت البنوك قد أغلقت ملدة أسبوعني ملنع املودعني من سحب أمواهلم .وأعقب ذلك ما يسمى بسياسة "مراقبة
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وصوال إىل  ١٥وحىت  ٢٠يف املئة على اللرية اللبنانية ،وإىل  ١٥يف املئة يف بعض احلاالت على الدوالر
ً
18
األمريكي ،فيما الفائدة على الدوالر األمريكي والعملت الرئيسية األخرى تقرتب من الصفر يف العامل.
وفيما يوم احلساب الئح طوال صيف وخريف عام  ،٢٠١٩بقي املسؤولون ،أي املصرفيون ،والبنك
املركزي ،وخمتلف الرمسيني ضالعني يف الكذب معتمدين سياسة النعامة واالنكار الصلف.
بدأ كبار املودعني ابلدوالر األمريكي يسحبون أمواهلم من البنوك خلل عام  ، ٢٠١٩وعلى األرجح قبل
ذلك (ال إحصاءات يف املوضوع ،فهذا حقل قليل الشفافية بسبب إحكام قبضة احلاكم الشخصية على
أوال يف سوق الصيارفة،
البنك املركزي وأرقامه) .وتسارع هروب الدوالر األمريكي وتداعت اللرية اللبنانية ً
فاهنارت الثقة ابللرية واندفع الناس ابجتاه البنوك لسحب أمواهلم .بداية ،أغلقت البنوك ابواهبا بشكل
متقطع أليم وأسابيع يف كل مرة ،بدعم من البنك املركزي .مث مجادت البنوك تصرف الناس أبمواهلم

جهارا من ودائعهم .ال عنوان للتعبري عن هذا الواقع سوى أن البنوك سرقت عملءها
فحرمت املودعني ً
يف وضح النهار ،فيما اصطدمت مجيع احملاوالت القانونية اليت قام هبا املتضررون ملقاضاة البنوك جبدار
التواطؤ غري املعلن بني املصارف اليت جيلس العديد من السياسيني يف جمالس إدارهتا (إذا مل ميلكوها بشكل
صريح) ،واحملاكم العليا اليت تفسخ قرارات احملاكم الدنيا الصادرة حبق املصارف وأعضاء جمالس ادارهتا.

مل جتر حماسبة أي شخص منذ بدء األزمة حىت اليوم :كبار املصرفيني ما زالوا جيلسون يف جمالس إدارهتم
ئيسا جلمعيتهم .وال يزال البنك املركزي حيكمه
دون أن يطاهلم سوء ،وقد أعادوا انتخاب نفس الرجل ر ً
رجل متهم ابلفساد يف عدة دعاوى جزائية أقامها املدعون العامون يف أورواب .وال يزال
منذ  29سنة ٌ
الرؤساء الثلثة ابلدولة يف مناصبهم ،زد أو أنقص شخص سعد احلريري ،فيما يواصل حزب هللا
او الضوابط على رأس املال"  ، capital controlمما يعين أنه ابإلضافة إىل اهنيار العملة الوطنية ،مل تعد الودائع مبتناول أصحاهبا كما
سبق شرحه (ويلحق).
 18للطلع على بعض األرقام املتعلقة ابرتفاع أسعار الفائدة على الودائع ،انظر

 .https://tradingeconomics.com/lebanon/deposit-interest-rateاإلحصاءات على املوقع ال تتطابق تاما مع
االرتفاع احملموم ألسعار الفائدة قبل وضع ضوابط رأس املال ،أو فقدان الودائع املقومة ابلدوالر األمريكي عند مصادرة أموال الناس.
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االستهزاء ابلقانون اللبناين علنًا ،ويدير دولة داخل دولة وسلحه اخلاص حتت محاية رئيس الدولة اللبنانية
وبتحالف علين معه .أما ثورة لبنان اللعنفية ،فرغم زمخها وتواصل غضب الناس ،إال أهنا مل تنجح يف
إخراجهم من السلطة ،فيما يتعمق العفن واالهرتاء املتمثل يف دوامة احندار العملة الوطنية وبقاء املسؤولني
مجبعا خارج احملاسبة.
ً
احملصلة واضحةً :يف املعاملت اليومية ،ال
وعلى ضوء هذه القراءة املختصرة لتاريخ لبنان القريب ،ترتسم ا
ميكن املواطن ،وال جيب عليه ،االعتماد على البنوك اخلاصة ،أو على البنك املركزي اللبناين ،أو على
املنظومة احلاكمة .ومبا أننا مل نتمكن بعد من مساءلة أي منهم على الرغم من ثورتنا اللعنفية الواسعة،
انهيك عن عدم تكننا من إخراجهم من السلطة على الرغم من جرائمهم ،جيب أن حن اد الضرر الناتج
مرة
عنهم قدر االمكان  ،ونتوىل املستقبل النقدي للبلد أبيدينا قدر مستطاعنا.وعلينا مواجهة حقيقة ا

نطهر حياتنا اليومية من املآسي النامجة عن تقلباهتا املستم ارة
هي أن عملتنا الوطنية يف موت سريري ،وأن ا
على وقع اهنيارها.
 .2قابلية القاعدة للتطبيق يف األزمة اللبنانية
مبا أننا مجيعا نفكر ابلدوالر األمريكي وليس ابللرية اللبنانية – وللتذكري  ،ال اعتبار خاص للدوالر
األمريكي ،ميكن ا ملرء استخدام اليورو أو الريل أو أية عملة مستقرة يراتح هلا – ،كيف نرفع الضغط عن
اللرية إىل حني تثبيت الشروط األخرى إلنعاشها ،أي االصلح السياسي واالقتصادي؟
إقرتحت يف االقتباس االفتتاحي أن نطابق حياتنا اليومية مع معاملتنا كما نتصورها ،أي ابلدوالر
تصوران للواقع،
األمريكي .حنن نستخدم اللرية اللبنانية ولكن نفكر ابلدوالر .لذلك ضروري أن نتوافق مع ا
فندفع األجرة ابلدوالر األمريكي للسائق العمومي ،والدواء الذي نشرتيه ابلدوالر األمريكي للصيديل،
وملوظفينا يف القطاع اخلاص ابلدوالر األمريكي ،وأن نضع الفاتورة لزابئننا ابلدوالر األمريكي ،حىت نتمكن
ببطء وثقة من إخراج اللرية اللبنانية ،إىل أقصى حد ممكن ،من السوق النقدية اللبنانية.
14

ويف تعليق مدروس على هذه الورقة ،أعرب الربوفسور إبراهيم ورده عن شكوكه بشأن جدوى هذه
السياسة اليت ال تتطلب أقل من موقف "بطويل" من قبل من لديهم دوالرات شحيحة ال حتتمل ترف
19
أيضا أن اللبنانيني أظهروا "بطولة" ومرونة
االستغناء عنها .ويف حني أشاركه بعض حت افظه ،صحيح ً

يصعب تصورها منذ أن شرعوا يف الثورة اللعنفية املستمرة على مدى عامني .كما ميكن دعم الشعور
ابالنتماء إىل اجملتمع والرؤية املشرتكة للتخفيف من أثر دوامة هبوط العملة مىت أقبل الناس عليها مبساعدة
القوة املالية اهلائلة للدول الغربية.
أين جند الدوالر؟ يف سوق عاملية مفتوحة ال يزال لبنان جزءًا منها ،تتداول الدوالرات على نطاق واسع
وحبرياة ،ابستثناء الودائع العالقة يف املصارف اللبنانية .حنن نستورد الدوالرات كل يوم من اخلارج  ،بشكل
رئيسي عرب التحويلت اخلاصة والعامة .هي التحويلت من اخلارج اليت حتافظ على ما تبقى من موارد
للناس ،قُ ادرت قيمتها يف عام  ،٢٠٢٠على الرغم من جائحة كوروان ،ب ٧مليار دوالر أمريكي .هذه
أموال دخلت البلد ابلعملة األجنبية الصرف ،وال تزال حتمينا من جماعة حالاة ،مبا يوازي  ١٠٠٠دوالر

20
بضخ
سنوي للفرد الواحد .ابإلضافة إىل ذلك ،تقوم احلكومات واملؤسسات األجنبية العامة واخلاصة ا
ً
أموال اإلغاثة لصاحل منظمات غري حكومية و منظمات خاصة مبساعدة اللجئني السوريني ،وأحيا ًان

 19مراسلة ابلربيد اإللكرتوين 30 ،توز .2021
 20يف رد موجز على هذه الورقة ،كتب الربوفسور إسحق ديوان التعليقني التاليني" :أق ادر أن حوايل  10-8مليار دوالر دخلت لبنان
بشكل حتويلت وصادرات  -أقل من نصف ما كان أييت اىل البلد ساب ًقا .وإذا استخدمت هذه الدوالرات النادرة كمخزون قيمي،
أقل) .هذا مؤسف
وليس ك واردات كما حيدث ،فمن الطبيعي أن تنخفض الواردات أكثر (أي تصبح الضمانة األجنبية يف البلد بنسبة ا

(بسبب "عدم الكفاءة")  ،ولكن ال ميكن جتنبه يف غياب اإلصلحات اللزمة .أما إذا تسارعت احلركة حنو الدولرة ،فإن طباعة
ضخ جديد ابللرية اللينانية يزيد يف
االوراق النقدية لتمويل العجز والسحوابت ابللرية من البنوك تصبح غري جمدية على حنو متزايد :فكل ا
التضخم ،األمر الذي يؤدي إىل دوامة قاتلة .هبذا يصل الدوالر بسرعة اىل املليون لرية لبنانية .وقد ينتهي هذا املسلك بتدمري النظام
القدمي بطريقة أكثر ليونة من حرب أهلية"( .مراسلة ابلربيد اإللكرتوين 21 ،توز .)2021
والرقم املذكور يف املراسلة يتطابق مع معلومات خاصة صادرة عن برانمج األمم املتحدة االمنائي  UNDPيف شق املساعدات املالية
سنوي.
للمهجرين السوريني بقدر  1،7مليار دوالر ً
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دائما ابلعملة
للوزارات وبراجمها ،وتدعم حىت اجليش اللبناين ،كما الشركات أو املشاريع التجارية املختلفةً ،
مهمة 21.كما أن مجيع زوار لبنان يتعاملون ابلعملت
األجنبية .األرقام الدقيقة غري متوفرة  ،إمنا املبالغ ا
حتديدا ابلدوالر األمريكي .كل هذه األموال تدخل البلد ابلعملة الصعبة ومن األفضل
األجنبيةً ،
االحتفاظ هبا كما هي يف التداول اليومي .املال اجلياد يطرد املال السيئ يف ذهننا.
22

السؤال كيف جنعل تلك القناعة حقيقة ،وكيف ننظام تنقية النظام املايل لصاحل غالبية سكان لبنان.
حتل هذه السياسة املقرتحة بقيادة اجملتمع الثائر مشاكلنا؟ أكيد ليس ابلكامل .أثر هذه الورقة حمدود
هل ا

ابجملال النقدي ،وهذه السياسة غري كافية حلل مشاكلنا السياسية واالقتصادية .ولن حتل حىت مشاكلنا
النقدية ابلكامل ،ألن البنك املركزي يواصل طباعة العملة اللبنانية لدفع معاشات مئات اآلالف من
موظفي الدولة .ففي غياب إصلحات إدارية عميقة ،تستمر رواتب القطاع العام يف اإلخنفاض من حيث
أليما مبعادلة املعاش الشهري للموظف ب"غالون من البنزين" حسب التعبري
وتكرس و ً
اقعا يوميًا ً
القيمة ،ا
اللبناين الساخر ،فرتتفع أسعار الوقود ،مع ازالة الدعم تدرجييًا ،لتصل إىل قيمة السوق الدولية ،مما جيعل
اجلندي أو املعلام يكسبان ما قيمته أقل من مخسني دوالر كراتب شهري.

 21وهناك أيضا اقرتاح من البنك الدويل إبنشاء صندوق يُعىن ابألسر الفقرية يف البلد اليت يبلغ عددها  700 000أسرة .هذا ميثل

بضخ كبري للعملت األجنبية يف االقتصاد اللبناين (الربانمج قريب التطبيق حبسب املصادر يف اوائل  ،2022وهو
مناسبة أخرى ا
مصيب يف االعتماد على الدفع ابلدوالر وليس ابللرية).
22
مقره يف اخلارج ،يتدفق
بني خمتلف املقرتحات االقتصادية (ابلتفريق مع املقرتحات النقدية البحت) مقرتح إنشاء بنك جديد تا ًما ،ا
من خلله الدعم املايل اىل لبنان" :ال يبشر عجز لبنان وعدم رغبته يف تنظيم عملية إنقاذ مالية حبسب نظام صندوق النقد الدويل
ابخلري ملستقبل البلد .قد يكون احلل الوحيد هو ابتكار نظام جديد بنهج غري تقليدي مل يستخدم من قبل ،يكون أكثر ملءمة
للوضع يف لبنان ...وكبديل ممكن ،يتم تشكيل جمموعة من املقرضني الدوليني (صندوق النقد الدويل ،و ،CEDREوالواليت املتحدة)
كيا ًان قانونيًا جدي ًد ا مبوجب القانون الربيطاين أو السويسري وتوفر له رأس مال كبري .هذا الكيان اجلديد – الذي ميكن تسميته مبصرف
لبنان اجلديد – يبدأ مبوازنة نظيفة وقاعدة رأمسالية واسعة".
James Rickards, Crisis in Lebanon: Anatomy of a Financial Collapse, Monograph from the
Foundation for Defense of Democracies, 4 August 2020, available at
.https://www.fdd.org/analysis/2020/08/04/crisis-in-lebanon/, 35.
16

على ضوء تفاقم األزمة النقدية مع التضخم املتسارع وتدين قيمة الرواتب املدفوعة ابللرية اللبنانية اليت مل
تعد تغطي رحلة املوظفة إىل مكان عملها ،يهدف اقرتاحي اىل التخفيف من أيس املواطن الناتج عن
مشاهدته اللرية اللبنانية تبلغ مستويت أدىن من أي وقت مضى ،وإضفاء بعض العقلنية إىل السوق من
خلل وضع جانبًا عملة يف تدهور مستمر .استقرار العملة هو جزء أساسي من احلياة اليومية ويطغى

عدم استقرار العملة الوطنية على كل اجلوانب االقتصادية األخرى ابلنسبة للمواطن .من األفضل عدم
بدال من التع رض للسرقة كل يوم بسبب اهلوة املتنامية بني اللرية اللبنانية والدوالر
التعامل بعملة خاوية ً
األمريكي .هذا ينطبق أيضا على جمتمع الدول املاحنة كشرط تفرضه على احلكومة اللبنانية لصرف األموال

املمنوحة .يدرك العامل مبا فيه الكفاية مدى إفتقار املواطنني اللبنانيني ،الذين يؤكدون كل يوم ،وكأهنم
يصوتون أبرجلهم ،على خيبة أملهم ابلبلد ،وهم يقفون على ابب القنصليات الغربية والعربية حبثًا عن
ا
أتشريات اهلجرة والعمل ،انهيك عن التقارير املقززة عن بيع الكلى وغريها من األعضاء يف السوق
أي دعم مايل خارجي هو مناسبة لضخ العملت األجنبية يف االقتصاد مباشرة ملساعدة
السوداء .ا
بعيدا عن الصريفة وأالعيبها وعن سلطة سياسية ال ثقة للناس فيها إطلقًا.
املستخدم النهائي ً
أيضا على الشركات اخلاصة أن تتكيف ،وهي تفعل ذلك ببطء .أما ابلنسبة ملوظفي اخلدمة
كما يتعني ً
تتدىن قيمتها كل يوم ،فاحلقيقة أن تقاضي الرقيب
العامة ،الذين تدفع هلم الدولة رواتبهم ابللرية اللبنانية ا
يف اجليش راتباً شهريً ب  ١٠٠دوالر أمريكي وضع أفضل حني ييقبض الشهر التايل ما يعادل ٨٠
ختف وطأهتا ،ألن الدولة تواصل
دوالراً اليوم .إن املأساة اليت أصابته وأصابت سائر املوظفني العامني لن ا
23
ط من قيمة عملتها.
طباعة األوراق النقدية واحل ا
 23السياسة املقرتحة يف هذه الورقة ال حتل مشكلة الوظيفة العامة ،وهدفها مساعدة القطاع اخلاص واالقتصاد احلقيقي يف عملية تنقية
توقف النزيف .لتحسني الوضع ابلعمق ،يتعني تطهري الوظيفة العامة من الضمور ،والتوظيف املفرط ،والفساد ،وهي مهمة مستحيلة
حل
دون تغيري الطبقة احلاكمة .وحىت ذلك احلني،
ا
يستمر تفشي الفقر املدقع يف مئات اآلالف من موظفي الدولة ومتقاعديها دون ا
ظاهر .ومع استمرار إخنفاض قيمة اللرية اللبنانية ،من املرجح أن يهجر موظفو القطاع العام وظيفة ال توفر هلم أكثر من بضعة أيم
إعاشة يف الشهر .قد يساعد هذا االقرتاح على التخفيف من حدة التطور املأساوي يف الوظيفة العامة من خلل توفري إمكانيات عمل
منتج يف القطاع اخلاص للباحثني عن وظيفة اثنية إىل جانب وظيفتهم االوىل وللمنشقني عن الدولة املتزايدة أعدادهم ,و قد يتم حتسني
وضع القطاع العام بتخليصه "بشكل طبيعي" من العمالة املفرطة وغري املنتجة عندما يتوقف موظفو اخلدمة املدنية ببساطة عن احلضور
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قد يسأل املراقب الدقيق عن أثر االقرتاح على احلالة القانونية؟ ففي مجيع البلدان السيادية ،تكون العملة
الوطنية هي املعتمدة رمسيًا يف املعاملت ك"عملة قانونية  "legal tenderدون منافس .واحلجة أن املواطن
صحيحا على إطلقه ،كما أناه ال
ملزم بقبول اللرية اللبنانية وإال ينتهك القانون .لكن االعرتاض هذا ليس
ً

ينطبق على ما تقرتحه الورقة ،وهو اقرتاح طوعي لرتك اللرية واستعمال الدوالر يف يومياتنا .معظم القطاع
حر يف الدفع ابلعملة األجنبية 24،ويتخطى املواطن العادي عائق "العملة القانونية" بتبديل أمواله
اخلاص ا
إىل عملة مستقرة قبل أن تنهار اللرية اليت يف حوزته أكثر .لذلك تكون البداية يف أن ينقذ كل واحد منا
نفسه يف الواقع ،كما يفعل عمليًا يف ذهنه ،من خلل التداول قدر اإلمكان ابلدوالر األمريكي.
كما ال ميكن ل "احلكومة" ،وال وجود حلكومة خلل معظم العقد املاضي ،أن تنع الناس من تبين هذا

االقرتاح .فليس يف النصوص املتعلقة ابلعملة القانونية ما مينع الناس من الدفع ابلدوالر األمريكي ،أو مينع
قل
الطرف اآلخر يف املعاملة من استلم األموال ابلدوالر األمريكي .فكلما زاد التداول ابلدوالرات ،كلما ا
انتشار اللرية ،وكلما تسارعت والدة اقتصاد متج ادد يف جزئه النقدي بوجه االهنيار املتزايد.

ابلنظر إىل ضآلة رواتبهم .وقد ينجح الناس على إرغام الطبقة السياسية على االنسحاب من السلطة ليكون احلكم الصاحل يف الدولة
أخريا .هذا أمر صعب املنال ،ولكن محيع هذة االعتبارات هامشية ابلنسبة للقرتاح احلايل الذي يتعلق بكيفية تكني بقية
ممكنًا ً
اجملتمع ،وحتدي ًدا اجملتمع املدين الثائر ،من إنقاذ نفسه والبلد من دوامة االهنيار النقدي.
 24يف تعليق على الورقة أكد الربوفسور جورج غامن تنامي هذا الواقع عمليًا يف قطاع الصحة ،وسياسة الصحة من أكثر السياسات

حساسية يف البلد بسبب التقاء روافد اقتصادية متعددة فيها :فقطاع الصحة ضخم وحيوي ،وقعه يف احلقلني العام واخلاص ،ومتقدم
تقليدي يف لبنان .وقد علق الربوفسور غامن كاتبًا "أن الرعاية الصحية اليت نقوم إبعدادها )1 ،ختطط بدفع أقساط جديدة
بشكل فريد
ً
ابلدوالر األمريكي اجلديد  freshيف املعاملت الطبية ( )2ختطط لدفع الفاتورة الطبية ابستخدام سعر صرف متحرك ؛ و )3تسعى
إىل تعليق السياسات احلالية املشرتكة [ NSSFالصندوق الوطين للضمان االجتماعي] وإعادة إصدار سياسات الدفع املشرتك .جيب
ضخ الدوالرات اجلديدة يف مجيع الشركات من أجل التوصل اىل االستقرار ،وندخل فرتة من املعونة والدعم الدوليني والصناديق الداعمة
ا
مجيعها ابلدوالر؛ كما أن جزءًا من الرواتب ابت يدفع ابلفعل على أساس دوالر جديد ....كل هذا يساعد على احتواء التضخم
وحتقيق االستقرار يف السوق ....نسبيًا( ".مراسلة ابلربيد االلكرتوين 26 ،توز .)2021
18

بعض القطاعات من املرجح أن تعارض هذا االقرتاح .فاملصرفيون قد يفقدون السيطرة على التدفقات
املالية يف االقتصاد احلقيقي إذا ج افت اللرية اللبنانية ،ولكنهم يستفيدون على املدى الطويل من استقرار
العملة عند عودة الدورة االقتصادية على أسس سليمة .وقد تفقد حاكمية البنك املركزي سبب وجودها،
ولكن آن الوقت لتقاعدها ،مع معظم موظفي البنك ال ،٤٠٠٠انهيك عن شىت االمتيازات العائدة
ألعضاء جمالس اإلدارة املختلفة يف املصارف نتيجة املخططات التنظيمية املختلفة اليت ال معىن هلا بعد
وتظل خدماهتم مطلوبة لفرتة مهما
البوم .أما الصيارفة ،فقد مجعوا الكفاية جراء االزمة املستشرية ،ا
حصل .املشكلة الرئيسية هي القطاع العام ،ولكنه ابت يشبه صدفة جوفاء السيما عندما اخنفضت
يتم على أساس  ١٥٬٠٠٠لرية
الرواتب بعامل أكثر من  ،١٠هذا عندما كان تداول الدوالر األمريكي ا
لبنانية منذ عدة أشهر ،فكيف اليوم ملا يرى املوظفون واملتقاعدون إيراداهتم تذوب بشكل متزايد.
قد تبدو هذه القطاعات جمتمعة كتلة كبرية وقوية ،ولكنها ،ويف حالة ضعفها الراهن ،ال تستطيع منع
تطبيق هذا االقرتاح حىت لو حاولت التصدي له  ،كما ال ميكن احلكومة  ،حىت اذا خرجت من التعطيل
امللزم هلا ،منع الناس اعتماد السياسة املقرتحة اذا شاؤوا .لقد خدم القطاع اخلاص لبنان دائماً بشكل

أفضل من الدولة .هنا يصبح مفهوم اجملتمع املدين ،وبشكل أخص اجملتمع املدين الثائر ،أساسياً يف
اصلح األمر النقدي .كما حيتاج هذا االقرتاح اىل دعم مدروس وعقلين من جهات فاعلة دولية ،غربية
وعربية على وجه اخلصوص ،ملؤازرة اللبنانيني يف اخلروج من السياسة اإلجرامية اليت تنتهجها الطبقة
احلاكمة.

صح أن ينهض املواطن اللبناين يف اجملتمع املدين الثائر لتنقية نظامنا النقدي ،إىل أقصى
نتيجة البحث إن ا
حد ممكن ،بتطهريه من عملتنا الوطنية املتدهورة ابستمرار ،فيلتحق اجملتمع األوسع به لتفعيل قاعدة
علمية قو ُامها طرد العملة اجليادة للعملة الرديئة.
العربة يف استعمالنا للعملة األجنبية يف نشاطنا اليومي حىت إشعار آخر الهناء االنفصام النقدي الذي
اوصلتنا اليه املنظومة احلاكمة.
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