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ملف

ّ
هل يودع اللبنانيون
بطاقات االئتمان؟

ّ
مسودة لـ«خطة نهوض» ليست إال نسخة ُلبنانية
وضع «نادي القادة» ــــ شهرية «ُ ،»Lebanon Opportunities
عن الخطة التي سيضعها صندوق النقد الدولي 64 .صفحة كتبت باللغة اإلنكليزية ،وبعد استطالعات أجريت
األولوية،
مع ُممثلي القطاع الخاص ،بشأن الخطوات التي «يريدونها» للخروج من المأزق االقتصادي الحالي.
ّ
كما كتب ،هي في زيادة اإليرادات من خالل بيع أصول الدولة «فورًا» .يرد في خطة رجال األعمال صراحة أن
ّ
تتقدم على العدالة االجتماعية
أولوية النمو االقتصادي

خطة «نهوض» للقطاع الخاص:

الخصخصة ...والمزيد من الالجئين السوريين

ليا القزي
م ـ ــا ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ــوم ب ـ ــه «الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة» فــي
لـ ـبـ ـن ــان؟ تـ ـتـ ـف ـ ّـرج ع ـل ــى امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
ّ
الـخــاصــة وه ــي « ّتـ ــذل» املــواط ـنــن كي
يحصلوا على حقهم في الطبابة ،وال
ّ
يستفزها ذلــك لتستثمر فــي تحسني
املستشفيات الحكومية وتطويرها.
تترك شركات التأمني تجني املاليني
مـ ــن جـ ـي ــوب ال ـ ـنـ ــاس ،وال ت ـض ــع لـهــم
ُ
ن ـظــام رع ــاي ــة اجـتـمــاعـيــة ،وال تصلح
ُ
ال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي .ت ـص ــدر مـئــات
ال ـت ــراخ ـي ــص ل ـ ــ«دكـ ــاكـ ــن» جــام ـع ـيــة،
ُ
وت ـ ـشـ ــاهـ ــد اع ـ ـ ـتـ ـ ــراض الـ ـ ـط ـ ــاب ع ـلــى
ال ـغــاء الـسـنــوي ألق ـســاط الـجــامـعــات،
ّ
وك ـيــف أن إدارات املـ ـ ــدارس الـخــاصــة
تأخذ التالميذ «رهــائــن» لديها حتى
ُ
يدفع أهلهم ،من دون أن تطلق خطة
تطوير الجامعة واملــدرســة الرسمية
واملناهج التعليمية .تقف عاجزة أمام
«مافيا» أصحاب املولدات الكهربائية
ُ ّ
الخاصة ،تكلف شركات خاصة إدارة
مـعــامــل الـكـهــربــاء ،وجـبــايــة الـفــواتـيــر،
ُ
ُت ّ
وت ّ
صر على
مدد امتيازات الكهرباء،
ُ
خيارات بديلة كالبواخر ،وال تحارب
لفرض خطة الكهرباء .ال تهتم بإعادة
بناء مصافي تكرير النفط ،وتستسلم
أم ـ ـ ــام شـ ــركـ ــات اس ـ ـت ـ ـيـ ــراد امل ـش ـت ـق ــات
ُ
النفطية الخاصة .تخصخص خدمة
البريد لشركة ترفض ،طوال  20سنة،
أن تـجــري املـقــاصــة مــع الــدولــة .وعلى
ّ
ال ــرغ ــم م ــن أن الـ ــدولـ ــة ت ـم ـلــك ال ـق ــدرة
والـك ّـفــاءة إلدارة شركتي االتـصــاالت،
إال أنها عهدت بهما إلى شركتني من
القطاع الخاص ،سيتم التمديد لهما،
رغ ــم «االش ـت ـبــاه بـهـمــا» بـمـلـفــات هــدر
وفـ ـس ــاد .م ـع ـظــم ال ـخ ــدم ــات املــرتـبـطــة
بـ ـقـ ـط ــاع االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ُم ـخ ـص ـخ ـص ــة،
كـمــا ه ــي ال ـح ــال ف ــي إنـ ـش ــاءات البنى
الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة ،وال ـ ـن ـ ـقـ ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،وج ـم ــع
الـ ـنـ ـف ــاي ــات ال ـص ـل ـب ــة… ك ـم ــا غــال ـب ـيــة
القطاعات الحيوية للمواطنني ،والتي
ت ـم ـ ّـس أس ـم ــى ح ــاج ــات ـه ــم .اس ـ ُت ـســام
ّ
كــلــي أم ــام ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ،املـصـ ّـمــم
ُ
ك ـ ــي ال يـ ـقـ ـي ــم أي اع ـ ـت ـ ـبـ ــار ألوض ـ ـ ــاع
املواطنني االجتماعية ُ واالقتصادية،
وملصالح الــدولــة ،بل ملراكمة أرباحه.
ال ـخ ـص ـخ ـصــة ،بــأش ـكــال ـهــا امل ـت ـنــوعــة،
ً
ق ــائ ـم ــة أص ـ ـ ــا ،ب ـف ـس ــاد وسـ ـ ــوء إدارة
واحـ ـتـ ـك ــارات واضـ ـح ــة .ل ــذل ــك ،ألـيــس
األجـ ـ ــدى ق ـبــل مـ ـن ــاداة ال ـب ـعــض ببيع
أص ــول ال ــدول ــة ،أن تـكــون ه ــذه الــدولــة
ً
حاضرة أوال؟
ّ
الخصخصة نغمة قديمة ،تتجدد في
زمــن األزم ــات االقـتـصــاديــة ،كـ«وصفة
حـ ّـل» .في لبنان« ،أتباعها» ُك ٌ
ثر ،وهم
أق ــوي ــاء ج ـ ّـدًا ُ
ومـتـغـلـغـلــون فــي أعـمـ ّـاق
الــدولــة .ما ّ
تمر به البالد حاليًا ،مثل
لهم نافذة ُيـمــرروا عبرها ُمخططهم،
«مستقوين» بصندوق النقد الدولي،
الــذي ُت ّ
عد الخصخصة بندًا أساسيًا
على جــدول أعمال «خطته اإلنقاذية»
لـلـبـلــد .آخ ــر املـ ـح ــاوالت ،ه ــي م ـسـ ّـودة
«خـ ـط ــة طـ ـ ـ ـ ــوارئ» ُيـ ـق ـ ّـدمـ ـه ــا مــؤســس
«( »InfoProشــركــة للنشر واألبـحــاث،

ون ــاش ــرة املـجـلــة ال ـش ـه ــري ــة»Lebanon
 )»Opportunitiesرمزي الحافظ .خطة
ال تهتم بأوضاع اللبنانيني ومصلحة
الــدولــة االقـتـصــاديــة ،بـقــدر مــا تسعى
إلى الحفاظ على مكتسبات الشركات
الـ ـخ ــاص ــة ،وت ـع ــزي ــز سـ ـط ــوة ال ـق ـطــاع
ال ـ ـخـ ــاص عـ ـل ــى الـ ـ ـع ـ ــام .ت ـن ـط ــق بـلـغــة
صندوق النقد الدولي ،وتطلب تفعيل
مقررات مؤتمر «باريس  ،»4املعروف
ب ـ ــ«س ـ ـيـ ــدر» ،وخ ـط ــة «م ــاكـ ـيـ ـن ــزي» .ال
يـخـفــي واض ـعــو الـخـطــة هــدف ـهــم ،فقد
ّ
ُ
كتب فيها أن «الخطط لزيادة اإلنفاق
الـ ـع ــام ،وال ـق ـض ــاء ع ـلــى ال ــدي ــن ال ـع ــام،
وتخفيض الضرائب ،ليست واقعية».
فــي بريطانياّ ،
«أم الليبرالية» ،اتفق
حـ ــزبـ ــا املـ ـح ــافـ ـظ ــن والـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال ،ع ـلــى
ض ــرورة إيـقــاف التقشف فــي ال ـ 2020
وزيــادة االستثمار العام .ولكن ،يبدو
ّ
أن الـقـطــاع ال ـخــاص فــي لـبـنــان ،الــذي
ُ
عـ ــادة م ــا «ت ــدغ ــدغ ــه» ت ـج ــارب ال ـغــرب
الـلـيـبــرالــي ،ال يـخـتــار مـنـهــا س ــوى ما
يثبت فشله.
ُيـ ـطـ ـل ــق عـ ـل ــى خـ ـط ــة رج ـ ـ ـ ــال األع ـ ـمـ ــال
تسمية «خطة نـهـُـوض» ،وقــد ُوضعت
بـ ـع ــد اسـ ـتـ ـط ــاع أجـ ـ ـ ـ ــري مـ ــع أعـ ـض ــاء
«ن ـ ـ ــادي ال ـ ـقـ ــادة» (مـ ـم ــول م ــن جـمـعـيــة
امل ـص ــارف ،أطـلـقـتــه ش ـه ــري ــة»Lebanon
 ،»Opportunitiesوي ـض ـ ّـم ال ـعــديــد من
امل ـصــارف وال ـشــركــات ال ـخــاصــة) حــول
ـات الـتــي يــواجـهـهــا االقـتـصــاد
الـتـحــديـ ُ
والعالج املقترح ،ومقابالت مع ممثلي
القطاع الخاص ،ومساهمني في معظم
قطاعات األعمال ،ومسحًا لـ  300شركة،
حول تأثير األزمة الحالية على العمالة
ّ
واملبيع .ليتبني أن «األولــويــة يجب أن
تكون للنمو االقتصادي على حساب
السياستني املالية والنقدية والعدالة
االجتماعية».
رمزي الحافظ في مقدمة مسودة
يكتب ّ
خطته أن ـهــا «سـتـتــم مناقشتها خــال
ورش ــة عـمــل .هــي خـطــة ط ــوارئ لثالث
س ـنــوات… ال ـهــدف هــو إع ــادة هندسة
اقتصادنا… وإعادة كسب ثقة السكان،
واملـسـتـثـمــريــن ،واملـنـظـم ّــات الــدول ـيــة».
ّ
تنطلق من فكرة أن التعثر االقتصادي
سـبـبــه األس ــاس ــي ال ـن ـظــام الـس ـيــاســي،
ووج ــود حــزب الـلــه« ،أكـبــر الخاسرين
من االنتفاضة الشعبية األخيرة».
األمــر األساسي الــذي تطرحه املسودة
ه ـ ــو «الـ ـخـ ـصـ ـخـ ـص ــة ف ـ ــي أقـ ـ ـ ــرب وق ــت
ممكنُ .
ويمكن أن يكون للناس أسهم
فــي الكيانات» .املؤسسات التي يجب
ُ
أن تـخـصـخــص ،بحسب الـخـطــة ،هــي:
الكهرباء ،االتـصــاالت ،املياه ،النفايات
الـ ـصـ ـلـ ـب ــة ،ط ـ ـيـ ــران ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط،
املــدارس واملستشفيات العامة (،BOT
عـ ـق ــود اإلدارة) ،املـ ــرافـ ــئ وامل ـ ـطـ ــار…
«سيتم نقل  60ألف موظف من القطاع
العام إلى الخاص»ُ .يرمى املوظفون في
«فم القرش» ،فيما تتضمن الخطة على
امل ــدى امل ـتــوســط «إي ـج ــاد إجـ ــراء ُيتيح
للشركات تخفيض الــرواتــب مــن دون
ُ
وزارة
أن تعاقب .اإلجـ ُـراء الحالي ،عبر ّ
العمل ،طويل ومعقد» .ومــن سيتكفل
بــال ـض ـمــان االج ـت ـم ــاع ــي ل ـل ـمــواط ـنــن؟

تتحدث الورقة
عن وقف
إنتاج الكهرباء
واالعتماد
على أصحاب
المولدات
(هيثم
الموسوي)

ب ــال ـتــأك ـيــد ،ال ت ـط ــرح ال ـخ ـط ــة إص ــاح
م ــؤس ـس ــة الـ ـضـ ـم ــان ال ــوطـ ـن ــي« ،ال ـت ــي
ستتحول إلى شركة إعادة تأمني» ،بل
ّ
تتولى شركات التأمني الخاصة تقديم
ُ
ُح ــزم تــأمــن ل ـل ـنــاس« ،ع ـلــى أن تنشئ
وحدة لخدمة الفئات التي ال تستطيع
ت ــأم ــن أق ـس ــاط ال ـت ــأم ــن» .ل ــأم ــان ــة ،ال
ت ــذك ــر ال ـخ ـطــة دف ــع ث ـمــن الـ ـه ــواء ال ــذي
يتنفسه اللبناني ،لشركات ّ
تؤمن هذه
الخدمة.
تـ ـتـ ـح ــدث ال ـ ــورق ـ ــة عـ ــن «وقـ ـ ـ ــف إ ُنـ ـت ــاج
الـكـهــربــاء حتى ســريــان الخطة املـعـ ّـدة
أو خصخصة الـقـطــاع ،على أن تؤمن
الطاقة من خالل استجرارها من تركيا
أو االعتماد كليًا على أصحاب املولدات
الـخــاصــة .ويـجــب زي ــادة التعرفة على
الـكـهــربــاء ودعـمـهــا فـقــط لـلـفـقــراء» ،من
دون أن ّ
يتم توضيح املعايير التي على
َّ
ُ
أســاس ـهــا ســي ـحــدد «ال ـف ـق ــراء» .ه ــؤالء،
يجب «إنشاء صندوق لدعمهمُ ،ي ّ
مول
من الوفر الــذي ُ
سيحقق في الكهرباء،

وامل ـنــح وال ـق ــروض منخفضة الـفــائــدة
م ّــن ال ـص ـنــاديــق ال ـعــرب ـيــة وال ــدول ـي ــة».
ّ
التسول اللبنانية ،التي ال
إنها سياسة
ّ
ُ
تكتفي بالفقراء ،بل يريد معدو الخطة
أن تشمل أيـضــا الــاجـئــن الـســوريــن،
وطلب التمويل الدولي اإلضافي لهم.
من الحلول املطروحة أيضًا:
ـ ـ مكافحة التهريب عبر املرفأ والحدود

ّيعتقد واضعو الخطة
«في نظام فاسد،
أن ُه
ّ
ال يعد النظام الضريبي
العادل واقعيًا»

مع سوريا
ـ ـ ـ ـ إل ـغ ــاء ديـ ــون ال ــدول ــة ال ـتــي يحملها
البنك املركزي
ـ ـ إعادة جدولة الدين بالعملة األجنبية،
وانخفاض أسعار الفوائد
ـ ـ ـ ـ ـ ـ إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة هـ ـيـ ـكـ ـل ــة مـ ــؤق ـ ـتـ ــة ل ـل ـن ـظ ــام
ال ـ ـضـ ــري ـ ـبـ ــي ،عـ ـب ــر إل ـ ـغ ـ ــاء الـ ـض ــرائ ــب
امل ـبــاشــرة (بــاسـتـثـنــاء تـلــك املـفــروضــة
ع ـلــى املـ ـص ــارف وال ـش ــرك ــات ال ـك ـبــرى)،
واالسـتـعــاضــة عنها بــزيــادة الضريبة
غـيــر امل ـب ــاش ــرة« ،ف ــي مــأزق ـنــا الـحــالــي،
يجب أن يكون الهدف زيادة اإليرادات.
فـ ـف ــي نـ ـظ ــام فـ ــاسـ ــد ،ال ُي ـ ـعـ ـ ّـد ال ـن ـظ ــام
الضريبي العادل واقعيًاُ .يمكن تعديل
الـنـظــام الـضــريـبــي بـعــد إعـ ــادة تنظيم
الدولة وتقليص حجمها».
املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودة ُمـ ــؤل ـ ـفـ ــة مـ ـ ــن  64ص ـف ـح ــة،
ف ـي ـه ــا إش ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ــرورة «إعـ ـ ـ ــادة
س ـعــر ال ـص ــرف ف ــي األس ـ ـ ــواق الــردي ـفــة
إل ــى س ـع ــره ال ــرس ـم ــي ،ج ــذب ال ــودائ ــع
بـ ــالـ ــدوالر م ــن ال ـح ـك ــوم ــات ال ـصــدي ـقــة

واملؤسسات الدولية ،وقـ ّـص الــواردات
لفترة  18شهرًا» .ويرى
غير الضرورية ّ
واضعو املسودة أنه لتحفيز االقتصاد
يجب «تحقيق شروط القطاع الخاص،
وخفض الفوائد على القروض ،وإعادة
هيكلة ق ــروض الـقـطــاع ال ـخ ــاص» .أمــا
بالنسبة إلى القطاع املصرفي ،فيجب
أن يـخـضــع «إلعـ ـ ــادة رس ـم ـلــة ،وإعـ ــادة
هـيـكـلــة ،خـفــض ال ـفــوائــد ،وإق ـف ــال عــدد
مــن ال ـف ــروع بـسـبــب انـتـشــار الـخــدمــات
املصرفية اإللكترونية ،وبالتالي إنهاء
خدمات عدد من املوظفني».
ُ
ت ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم الـ ـخـ ـط ــة ثـ ــاثـ ــة سـ ـيـ ـن ــاري ــوات
«ل ـت ـح ـط ـي ــم الـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــوذج االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
الـ ـح ــال ــي» :االك ـت ـف ــاء ب ــرف ــع ال ـح ــواج ــز،
ّ
إدارة تقليدية لــأزمــة ،وتصفير كلي
( .)Total Resetال ـح ـم ــاس ــة واض ـح ــة
ل ـل ـس ـن ـيــاريــو األخـ ـي ــر ،ال ـ ــذي سـيـشـمــل
ُ
«اإلع ـ ــان عــن خـطــة ن ـهــوض تـشـبــه ما
ق ــد ُي ـقــدمــه ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي»،
ي ـت ــم ف ـي ـهــا ال ـت ـخ ـلــي ع ــن «الـ ــدفـ ــاع عــن

العملة املحلية ،التخلي عن مؤسسات
ال ــدول ــة ،االس ـت ـفــادة مــن أص ــول الــذهــب
والعقارات الرسمية ،مكافحة التهريب
والـ ـفـ ـس ــاد ،ووجـ ـ ــود ق ـض ــاء مـسـتـقــل».
وسـتـكــون نتيجتها الـنـهــائـيــة «ع ــودة
سعر صــرف الليرة مقابل الــدوالر إلى
س ـع ــره ال ــرس ـم ــي ،م ــع ت ــوس ـي ــع ن ـطــاق
تداوله من  1514ليرة إلــى  1750ليرة.
اسـتـعــادة املـصــارف نشاطها وجدولة
القروض املتعثرة .ارتفاع الفوائد على
اإلقـ ــراض وانـخـفــاضـهــا عـلــى الــودائــع.
وتـنـتـهــي س ـنــة  ،2020بـعـجــز  ٪2في
الناتج املحلي اإلجمالي».
ل ـ ــم يـ ـك ــن اق ـ ـت ـ ـصـ ــاد لـ ـبـ ـن ــان يـ ــومـ ــا إال
«ح ـ ـ ـ ّـرًا» ول ـي ـبــرال ـيــا ،ول ــو «ب ـت ـص ـ ّـرف»،
عـ ـل ــى الـ ـط ــريـ ـق ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة .س ـي ـطــر
ال ـ ـ ــرأسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون ،ب ـ ـت ـ ـحـ ــال ـ ـف ـ ـهـ ــم م ــع
ـن ،ع ـل ــى م ـ ـقـ ــدرات ال ــدول ــة،
ال ـس ـي ــاس ـي ـ ُ
ف ـ ــارض ـ ــن الـ ــن ـ ـظـ ــم وال ـ ـق ـ ــوان ـ ــن ال ـت ــي
ُ
ت ـنــاس ـب ـهــم .إزاء ه ــذا ال ــواق ــع ،يـفــرض
ّ
املنطق أن الـحــالــة الـتــي وصلنا إليها
ليست إال نتيجة لهذه السياسات ،ما
يــوجــب ضـ ــرورة مـحــاسـبــة املـســؤولــن
عنها ،وتغييرها .فكيف ُيمكن للذين
تسببوا بها ،أن يتحلوا بهذا القدر من
وي ـقــدمــوا أنـفـسـهــم ً
«ال ـش ـجــاعــة»ُ ،
دواء
لدائهم ،ويطلبوا من الشعب التصديق
ّأن القطاع العام هو ّ
عدوه؟
«وجود حزب الله ّ
خسرنا»
ي ـك ــاد «اإلصـ ـ ــاح ال ـس ـي ــاس ــي» يـ ــوازي
الـ ـخـ ـصـ ـخـ ـص ــة أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ،ف ـ ــي «خـ ـط ــة
ال ـ ـن ـ ـهـ ــوض» ال ـ ـتـ ــي وضـ ـعـ ـه ــا «ن ـ ـ ــادي
ال ـ ـقـ ــادة»ُ .يـ ـف ـ َـرد ف ــي ال ـخ ـطــة ج ــزء مهم
ل ـل ـحــديــث ع ــن ك ـيــف «وض ـع ـن ــا وج ــود
حـ ــزب الـ ـل ــه ،امل ـن ـظ ـمــة امل ـس ـل ـحــة وغ ـيــر
الشرعية ،بخالف مع الــدول الصديقة،
ّ
وأدى إل ـ ــى خ ـس ــارت ـن ــا دع ـ ــم الـخـلـيــج
والـغــرب على مستوى :االسـتـثـمــارات،
الـسـيــاحــة ،ال ـق ــروض» .وتــزعــم مسودة
ّ
الخطة أن «كل األحــزاب ،ومن ضمنهم
ّ
ح ــزب ال ـل ــه ،ي ـع ـتــرفــون ك ـيــف أن الـبـلــد
ُم ـس ـت ـه ــدف ب ـس ـب ـبــه (ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب)» .وق ــد
أح ـجــم «أص ــدق ــاء ّلـبـنــان ع ــن مـســاعــدة
البلد ،العتبارهم أنها ستكون مساعدة
ُمباشرة لحزب الله» .وأتت االنتفاضة
ال ـش ـع ـب ـيــة« ،ل ـي ـك ــون حـ ــزب الـ ـل ــه أك ـبــر
الخاسرين فيها» ،مع اعـتــراف الخطة
ّ
ب ــأن أع ــداء املـقــاومــة «قــد يستغلون ما
يحصل في الشارع لتنفيذ أجندتهم».
كــام واضـعــي الخطة ّعــن حــزب الله ال
ُي ـقــارن بـخـطــورة ال ـشــق االق ـت ـصــادي ـ ـ
ُ
السياسي الثاني في املسودة ،املتعلق
بــالــاج ـئــن ال ـس ــوري ــن .ي ـط ـلــب رج ــال
األع ـمــال الـتــوقــف عــن املـطــالـبــة بــإعــادة
ّ
الالجئني إلى بالدهم ،ألن ذلك مرتبط
ُ ّ
بالحل السياسي في سوريا ،وأن تركز
الحكومة على «طلب استضافة املزيد
م ــن الــاج ـئــن ف ــي م ـنــاطــق ُمخصصة
لهم ،مقابل حصولها على مساعدات
س ـخ ـيــة .ي ـجــب ت ـحــديــد هـ ــدف سـنــوي
بـقـيـمــة  1.5م ـل ـيــار دوالر ،تــوظــف في
ال ـق ـطــاعــات اإلن ـتــاج ـيــة ،م ــا ي ــؤدي إلــى
إضافة  2.5مليار دوالر ،على األقل ،إلى
إجمالي الناتج املحلي ( 4.5باملئة)».

يتجه بعض المصارف
إلى وقف العمل ببطاقات
االئتمان ،إال إذا قبل حامل
البطاقة بتسديد «أقساطها»
بالدوالر األميركي .هذه
البطاقات التي زادت من
ضغط الديون المخصصة
لالستهالك على األفراد
واألسر ،وساهمت في
تشجيع ثقافة االستهالك،
تريد المصارف استخدامها
لـ«جمع» المزيد من
الدوالرات
رضا صوايا
مــن مـنــا لــم يتحمل سـمــاجــة إعــانــات
امل ـص ــارف ح ــول بـطــاقــاتـهــا املـصــرفـ ّـيــة
وتباهيها بالكرم الزائد بعروضاتها
بمنح «نقاط» أو «أميال» إضافية كلما
استخدمنا بطاقات االئتمان .أساسًا،
ع ــدد ال ـب ـطــاقــات ال ـتــي ك ــان يـتـفـنــن كل
مصرف في إصدارها باتت تفرض على
الزبون دروسًا خصوصية الستيعاب
الفروقات بني بطاقة وأخرى ،ومميزات
كل منها وفوائدها ،علمًا أنها جميعها
صممت «لتتالئم واحتياجات كل زبون
وقدراته وإمكانياته» كما كانت تسوق
املـصــارف .إال أنــه يبدو أن البنوك هي
مــن باتت بحاجة لكل «مـيــل» لتتمكن
من مواصلة مشوارها والصمود قدر
املستطاع تجنبًا للوقوع في «النقطة».
تعد بطاقات االئتمان الدجاجة التي
ت ـب ـيــض ذه ـب ــا ل ـل ـم ـص ــارف ،إذ تحقق
مــن خاللها أربــاحــا صافية باملاليني،
نـظـرًا لــأكــاف العالية الـتــي يتكبدها
ح ــامـ ـل ــوه ــا عـ ـن ــد اسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا (م ــن
عموالت على عمليات السحب النقدي
من الصراف اآللــي والتي تــراوح بني 3
و  5دوالرات ،والرسوم في حال التأخر
عن السداد والتي تــراوح بني  10و 20
دوالرًا في الشهر ،إضافة إلــى الفوائد
على السحب النقدي وعلى املشتريات
في نقاط البيع وثمن البطاقة السنوي
وغ ـ ـ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا .)...مـ ــن هـ ـن ــا كـ ـ ــان ت ـســابــق
املـصــارف على عــرض بطاقات ائتمان

ل ــزب ــائ ـن ـه ــا وه ـ ــو م ــا ت ـظ ـه ــره ال ــزي ــادة
الكبيرة فــي أعــدادهــا إذ نمت مــن 411
ألف بطاقة في حزيران  2011إلى نحو
 554ألفًا في حزيران من املاضي.

من بطاقة إلى سند
بـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــود عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـس ـ ـح ـ ــوب ـ ــات
والـ ـتـ ـح ــوي ــات ،بـ ــدأ ب ـع ــض املـ ـص ــارف
م ــؤخـ ـرًا اتـ ـخ ــاذ إجـ ـ ـ ــراءات ت ـه ــدف إلــى
تجميد أك ـبــر ق ــدر مـمـكــن مــن بـطــاقــات
االئـتـمــان ال ـصــادرة ب ــال ــدوالر .ففعليًا،
ل ــم ت ـل ـتــزم ك ــل املـ ـص ــارف بـطـلــب حــاكــم
مـصــرف لبنان ري ــاض ســامــة تغطية
ديون املقترضني بالليرة اللبنانية ولو
كانوا استدانوا بالدوالر ،وهو ما دفع
بعدد كبير من الزبائن إلى رفض سداد
ال ــدف ـع ــات ال ـش ـهــريــة امل ـتــوج ـبــة عليهم
على بطاقات االئتمان بــالــدوالر .وفي
املصارف
ظل هذا الواقع بادرت بعض
ً
منذ أيام باالتصال بزبائنها ،عارضة
ع ـل ـي ـهــم ص ـف ـقــة ق ــد ت ـب ــدو م ــرب ـح ــة فــي
ظــل شــح الـ ـ ــدوالرات فــي ال ـس ــوق .وفــي
التفاصيل فإن العرض باإلجمال يقوم
على التالي:

سيؤثر هذا اإلجراء
على القدرة الشرائية
للزبائن الذين يعتمدون
على بطاقات
االئتمان لتغطية
النقص في السيولة
ت ـح ــوي ــل ك ــام ــل امل ـب ـل ــغ امل ـت ــوج ــب عـلــى
الزبون إلى سندات بالليرة أو بالدوالر
عـلــى أس ــاس سـعــر ال ـص ــرف الــرسـمــي،
تدفع شهريًا وفــق مــدة زمنية محددة
ت ـص ــل ك ـح ــد أقـ ـص ــى إل ـ ــى  3سـ ـن ــوات،
وبفائدة ثابتة نسبتها  %15إذا كانت
السندات بالليرة اللبنانية و  %10إذا
كــانــت ب ــال ــدوالر ،وذل ــك مـقــابــل تجميد
العمل بالبطاقة نهائيًا .طبعًا تفاصيل
العروض قد تختلف من مصرف آلخر،
إال أنها متشابهة بــن املـصــارف التي
بـ ــدأت بـتـطـبـيـقـهــا (ح ـت ــى اآلن ال ي ــزال
اإلج ـ ـ ــراء ف ــي ب ــداي ـت ــه وع ـ ــدد امل ـص ــارف
(هيثم الموسوي)

التي تطبقه محدود) .وتشير مصادر
مصرفية إلى أن نسب الفائدة املذكورة
(وهــي نسب دقيقة معروضة مــن قبل
أحــد املـصــارف) أقــل بكثير من الفائدة
ع ـل ــى ب ـط ــاق ــة االئـ ـتـ ـم ــان وال ـ ـتـ ــي تـبـلــغ
ح ــوال ــى  ،%22وأق ــل م ــن ال ـفــائــدة على
الـقــرض الشخصي .أمــا فــي حــال رغب
الزبون في االحتفاظ ببطاقة االئتمان
بــالــدوالر فسيكون عليه التعهد بدفع
املبالغ املتوجبة بعملة البطاقة.

انعكاسات ّ
سلبية

قــد يتلقف الكثير مــن الــزبــائــن عرضًا
كهذا فــي ظــل عــدم قدرتهم على تأمني
دوالرات ،وتفضيلهم فــي ح ــال كانت
العملة الخضراء متوفرة بــن أيديهم
االحتفاظ بها على دفعها للمصارف.
إال أن هـ ـ ـ ــذا اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء قـ ـ ــد تـ ـ ـك ـ ــون لــه
انعكاسات خطيرة ،خاصة إذا ما بدأت
أعداد أكبر من املصارف باعتماده.
ي ـع ـت ـب ــر ال ـخ ـب ـي ــر االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي إي ـل ــي
يشوعي أن هذه الخطوة كما اإلجراءات
التي سبقتها تأتي لتؤكد املؤكد ،وهو
بأنه «ال توجد دوالرات لدى املصارف».
أســاســا يــرفــض يشوعي حتى تحليل
أثر مثل هكذا قرار وتبعاته« ،فالنتيجة
واضحة ومنتهية :فالنظام السياسي
واالق ـت ـصــادي الـقــائــم انـتـهــى .ال يوجد
اق ـت ـص ــاد .ن ـحــن ن ـع ـيــش أزم ـ ــة سـيــولــة
فــائ ـقــة ومـ ــا ن ـش ـهــده ل ـيــس إال نتيجة
لــأداء املجرم للطبقة السياسية بحق
الشعب اللبناني».
وفيما تحاول املصارف من خالل هذا
اإلجراء وما سبقه من Capital Control
غ ـيــر ق ــان ــون ــي ك ـســب ال ــوق ــت وتــأخ ـيــر
االنـهـيــار قــدر املستطاع ،فمن نتائجه
أن ــه س ـيــؤدي إل ــى لـجــم الكتلة النقدية
ً
ف ــي الـ ـس ــوق  -املـتـقـلـصــة أص ـ ــا بفعل
الضوابط املفروضة وتوقف القروض
 ما سينعكس حكمًا على االستهالكّ
املحلية مــا يعني
والطلب فــي الـســوق
مزيدًا من االنكماش االقتصادي.
أضف إلى ذلك أن من شأن هذا اإلجراء
ت ـح ــدي ـدًا ال ـتــأث ـيــر س ـل ـبــا ع ـلــى ال ـق ــدرة
ال ـشــرائ ـيــة لـلـكـثـيــر م ــن الــزبــائــن الــذيــن
ي ـع ـت ـم ــدون ع ـل ــى بـ ـط ــاق ــات االئ ـت ـم ــان
لـتـغـطـيــة الـنـقــص ف ــي الـسـيــولــة بحكم
ك ـثــرة امل ـصــاريــف .فـبـطــاقــات االئـتـمــان
ت ـعــد م ــن ق ـبــل ال ـشــري ـحــة األوسـ ـ ــع من
ح ــام ـل ـي ـه ــا ،ون ـ ـظ ـ ـرًا لـ ـغـ ـي ــاب ال ـث ـق ــاف ــة
املالية« ،راتـبــا» إضافيًا يعولون عليه
ويستخدمونه بشكل دوري على أنه
مبلغ مضمون فــي حــوزتـهــم ،ويبنون
ميزانياتهم على أساسه .كذلك فمن أهم
منافع بطاقات االئتمان أنها تستخدم
في حالة الطوارئ والحاجة املاسة إلى
السيولة ،وبالتالي فإن حرمان الزبائن
منها سيؤدي إلى تعريتهم ماديًا في
وجه أي أزمة مستقبلية قد تواجههم.
أحـ ـ ــد اإلن ـ ـع ـ ـكـ ــاسـ ــات الـ ـخـ ـطـ ـي ــرة ل ـه ــذا
اإلجراء تكمن أيضًا ،على ما يقول عدد
من الخبراء ومن ضمنهم يشوعي ،في
«عزل اللبنانيني عن العالم» .فبطاقات
االئتمان بالدوالر تستخدم لالستيراد
من قبل الشركات ولإلنفاق خالل السفر
إل ــى الـ ـخ ــارج وال ـت ـج ــارة اإللـكـتــرونـيــة
ول ــاشـ ـت ــراك ف ــي ب ـع ــض الـ ـخ ــدم ــات ك ـ
 Netflixوفي مجالت وصحف ومواقع
ّ
عاملية ،وكذلك في مجال التسويق على
مواقع التواصل االجتماعي وغيرها،
وبــالـتــالــي «وض نـقــل اللبنانيني إلــى
«عــالــم الـصـيــرفــة الــرقـمـيــة» كـمــا كانت
ّ
تدعي املصارف ،فإنها تعيدهم عقودًا
إلى الوراء.

