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لبنان

لبنان

تقرير

قيود المصارف «تسقط» بضربة قضائية

ّ
أسقط القاضي الشجاع أحمد مزهرّ ،
للمرة الثانية ،محاولة أحد المصارف «التسلط» ،كما وصفها مزهر ،على ودائع الناس.
هذه ّ
المرة أراد أن يكون قراره رسالة إلى المعنيين ،مفادها أن الفقه ال يناصر الكتل ذات النفوذ مثل المصارف ومصرف
لبنان ،بل الفئات الضعيفة ،موضحًا أن المصارف تمارس الكابيتال كونترول خارج التشريع
محمد وهبة
ّ
للمرة
فعلها القاضي أحمد مزهر
الثانية .أصدر قرارًا يلزم فيه بنك
بيبلوس بتحويل مبلغ 1138580
دوالرًا م ــن ح ـس ــاب امل ـ ّـدع ــي مــاجــد
أ بـ ـ ــو ز يـ ـ ــد ف ـ ــي هـ ـ ــذا املـ ـ ـص ـ ــرف إ ل ــى
حـ ـس ــاب ــه فـ ــي مـ ـص ــرف  HSBCفــي
دب ـ ــي ل ـت ـم ـك ـي ـنــه م ــن سـ ـ ــداد دي ــون ــه
ل ـط ــارق ع ـس ــاف ال ـبــال ـغــة  4مــايــن
و 700ألـ ــف دره ـ ـ ــم .أراد ال ـق ــا ض ــي
مــزهــر أن يـجـعــل ه ــذا ال ـق ــرار عـبــرة
ملـصــرف لـبـنــان ولـلـمـصــرف املـعـنـ ّـي
ولـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ول ـ ـكـ ــل مــن
حـ ــاول ح ـجــز ودائ ـ ــع ال ـن ــاس ب ـقـ ّـوة
الـ ـنـ ـف ــوذ مـ ــن دون م ـ ـبـ ـ ّـرر ق ــان ــون ــي
ون ـ ـ ـ ّـص ت ـش ــري ـع ــي ي ـج ـي ــز لـ ــه ذلـ ــك،
فأشار إلى أن الكابيتال كونترول
الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــه املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف غ ـي ــر
شرعي ،متبنيًا وجهة نظر فقهية
ت ـ ــوج ـ ــب ح ـ ـمـ ــايـ ــة حـ ـ ـق ـ ــوق الـ ـفـ ـئ ــات

القرار األول
في نهاية تشرين األول املاضي أصدر
ال ـقــاضــي أح ـمــد مــزهــر قـ ــرارًا يكسر
فـيــه كــل ال ـق ـيــود غـيــر الـقــانــونـيــة التي
فــرضـتـهــا امل ـص ــارف عـلــى حـســابــات
ال ــزب ــائ ــن ل ـت ـق ـي ـيــد ع ـم ـل ـيــات الـسـحــب
وال ـت ـحــويــل ،م ـسـ ّـجـ ًـا ســاب ـقــة قضت
بــإلــزام «بـنــك بـيـبـلــوس» تـســديــد قيمة
ال ـح ـســاب ال ـعــائــد ل ـشــركــة «ك ــوم ــرس
إنترناسيونال» والبالغة قيمته 129
أل ــف يـ ــورو فـ ــورًا وم ــن دون تــأخـيــر،
تحت طائلة غرامة إكراهية قيمتها 20
مليون ليرة عن كل يوم تأخير ،وعلى
أن يكون الدفع «نقدًا أو وفقًا للوسيلة
التي ترتضيها الدائنة املستدعية».

اإلجــراء واألعــراف املصرفية والعالقة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ب ـ ـمـ ــا فـ ـيـ ـه ــا كـ ـ ــل الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
املتعلقة بفتح وتحريك الحساب بني
العميل واملصرف“.
ك ــذل ــك أش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ل ـل ـع ـم ـي ــل م ـب ـلــغ
 1138580دوالرًا ف ــي ح ـس ــاب ــه ،وأن ــه
سـبــق أن ط ـلــب م ــن امل ـص ــرف ف ــي شـهــر
ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي ،ت ـح ــوي ــل م ـب ـلــغ 100
أل ـ ـ ــف دوالر إل ـ ـ ــى ا ل ـ ـ ـخـ ـ ــارج ل ـت ـس ــدي ــد
نفقات عالجه وقــد تمت املوافقة على
ذلك ،إال أن املدعي تراجع ،مشيرًا إلى
أن ”ل ـل ـم ــدع ــي ح ـق ــا م ـش ــروع ــا ب ــإج ــراء
ـي داخ ـ ـلـ ــي أو دولـ ــي
تـ ـح ــوي ــل مـ ـص ــرف ـ ّ
منشؤه العقد املوقع بينهما“.
ب ـع ــد إثـ ـبـ ــات الـ ـح ــق املـ ـ ـش ـ ــروع ،ان ـت ـقــل
الـقــاضــي إل ــى تـقـ ّـصــي مـســألــة الـتـعـ ّـدي
عـلــى حـقــوق العميل ”مــا يتيح تدخل
ق ـ ـضـ ــاء األمـ ـ ـ ـ ــور املـ ـسـ ـتـ ـعـ ـج ــل التـ ـخ ــاذ
التدابير اآليلة إلى إزالته“.

المودع هو الطرف األضعف
المستوجب الحماية في مقابل
المصرف أو جمعية المصارف

الذرائع الواهية
األضـ ـع ــف م ــن دون مـ ــراعـ ــاة ل ـقــوة
ه ـنــاك أو ت ـجـ ّـمــع ه ـنــاك ف ــي إش ــارة
إلــى نـفــوذ املـصــارف .إنـهــا الضربة
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ي ــوجـ ـهـ ـه ــا م ــزه ــر
للمصارف بوصفها كتلة تمارس
نفوذًا غير مشروع.

تفاصيل القضية
تـقــدم مــاجــد أبــو ز يــد بــدعــوى على
بـ ـن ــك بـ ـيـ ـبـ ـل ــوس يـ ـطـ ـل ــب فـ ـيـ ـه ــا مــن
ال ـقــاضــي إلـ ــزام امل ـص ــرف بـتـحــويــل
مبلغ  1138580دوالرًا مــن حسابه
ف ــي امل ـص ــرف ـ ـ ـ ف ــرع ال ـن ـب ـط ـيــة ،إلــى
حـ ـس ــاب ــه فـ ــي مـ ـص ــرف  HSBCفــي
دب ــي ـ ف ــرع جـبــل ع ـلــي ،مـشـيــرًا إلــى
أنــه اسـتــدان مبلغًا كبيرًا فــي شهر
أيلول من طارق عساف ”وهو يعلم
أن حـســابــه يـسـتـحــق لــدى املـصــرف
بتاريخ  21كانون األول .»2019
امل ـص ــرف ب ـ ّـرر ام ـت ـنــاعــه ع ــن الـقـيــام
ب ـع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـح ــو ي ــل عـ ـل ــى ال ـن ـح ــو
اآلتي:
ـ ـ ـ ـ إن رفـ ـ ــض الـ ـتـ ـح ــوي ــل نـ ــابـ ــع مــن
ّ
مشد دة
ظروف استثنائية وتدابير

ّ
الكابيتال كونترول هي ضوابط على حق الملكية وتسلط على أموال وممتلكات األفراد والمجموعات وال يمكن أن تتم إال بموجب تشريع واضح وصريح (هيثم الموسوي)

ّ
المعنيين
رسالة مزهر إلى
ربما جاءت الفقرة األخيرة في قرار القاضي أحمد مزهر ،بمثابة رسالة إلى
السياسيني وسائر القضاة الذين وافقوا على االمتناع عن ّ
البت في القضايا
ّ
التي ّ
تخص املودعني املطالبني بودائعهم بالشكل الذي يريدونه ،إذ نصت على
اآلتي” :ال محيد عن التذكير بأنه رغم الوضع الصعب الذي يمر به الوطن إال
أن وظيفة القضاء عمومًا وهذه املحكمة خصوصًا تبقى تطبيق القوانني ومنع
خرقها والحفاظ على الحقوق العامة والخاصة وحماية األموال واملمتلكات
والنطق بالحق بعد ثبوته وجالئه وحماية الطرف األضعف وأخذ الحق من
الظالم للمظلوم… ألن وظيفة القاضي كانت وستبقى إقامة العدل وإحقاق الحق
من دون اعتبار آخر ،وهذا هو واجبه وما على سائر السلطات األخرى إال القيام
بواجباتها“.

اتخذتها املصارف ومصرف لبنان
ّ
والـتــي أكــد عليها األخـيــر بموجب
ت ـع ـم ـيــم صـ ـ ــادر ف ــي ،2019/12/4
ّ
وهذه الظروف تشكل قوة قاهرة.
ـ ـ ـ يـ ـح ــق ل ـل ـم ـص ــرف االم ـ ـت ـ ـنـ ــاع عــن
إ جـ ــراء ا ل ـح ــواالت إ ل ــى ا ل ـخ ــارج مــن
ً
دون أن يشكل ذلــك إخــاال بتنفيذ
موجباته تجاه املدعي.
ـ كذلك أبدى استعداده لدفع قيمة
الـ ــودي ـ ـعـ ــة بـ ـشـ ـي ــك مـ ـص ــرف ــي وه ــو
وسيلة إيفاء تبرئ ذمته.

الحق المشروع
ب ـع ـيــدًا ع ــن ال ـت ـفــاص ـيــل ال ـقــانــون ـيــة
لـجـهــة الـشـكــل فــي ا ل ـن ــزاع بــن بنك
بـيـبـلــوس وأب ــو ز ي ــد ،ف ــإن الـقــاضــي
ّ
”البت السليم في
انتقل في اتجاه

طلب ّ
املد عي“ ما يستدعي التحقق
م ــن انـ ـطـ ـب ــاق الـ ـفـ ـق ــرة ال ـث ــان ـي ــة مــن
املـ ــادة  578م ــن أ ص ــول املـحــاكـمــات
املدنية التي تجيز للقاضي اتخاذ
الـتــدابـيــر اآلي ـلــة إلــى إزال ــة الـتـعـ ّـدي
الواضح على الحقوق أو األوضاع
امل ـشــروعــة .وه ــذا األم ــر ،كـمــا أشــار
ال ـقــاضــي ،يـسـتـلــزم ت ــواف ــر شــرطــن
مـ ـت ــازم ــن :وجـ ـ ــود حـ ــق أو وض ــع
مـشــروع يضمن ا لـقــانــون حمايته،
وثبوت وجود ّ
تعد واضح وساطع
بـعــدم مـشــروعـيـتــه عـلــى ه ــذا الـحــق
أو هذا الوضع يتيح اتخاذ تدبير
يؤول إلى إزالة التعدي.
ت ـ ـقـ ـ ّـصـ ــي ا لـ ـ ـق ـ ــا ض ـ ــي لـ ـ ـت ـ ــوا ف ـ ــر هـ ــذه
ال ـش ــروط اق ـت ـضــى ”ال ـت ـعــريــج عـلــى
م ـ ـف ـ ـهـ ــوم ا ل ـ ـت ـ ـحـ ــو يـ ــل املـ ـ ـص ـ ــر ف ـ ــي“.

أوضــح أنــه بمقتضى هــذا املفهوم،
يتم نقل مبلغ من حساب مصرفي
إ لـ ـ ــى ح ـ ـسـ ــاب آخـ ـ ـ ــر ،و ت ـ ـ ـ ــؤدي ه ــذه
العملية إلى اإليفاء بالديون (دين
املـ ـص ــرف تـ ـج ــاه املـ ـ ـ ــودع) م ــن دون
ح ــاج ــة إلـ ــى ن ـق ــل ال ـن ـق ــود ذات ـه ــا…
وهذه العملية تقوم بها املصارف
ع ـ ـ ــادة وعـ ــرفـ ــا مل ـص ـل ـح ــة زب ــائ ـن ـه ــا
وع ـمــائ ـهــا وإذا ت ــم ب ــن مـصــرفــن
فـ ـ ــي دول ـ ـ ـتـ ـ ــن مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـفـ ـت ــن يـ ـك ــون
تحويالت مصرفيًا دوليًا.
بـ ـع ــد ذلـ ـ ـ ــك ،انـ ـتـ ـق ــل ال ـ ـقـ ــاضّـ ــي إل ــى
أوراق املـ ـل ــف وال ـع ـق ــد املـ ــوقـ ــع بــن
ص ـ ــرف .ت ـ ـبـ ـ ّـن لــه
املـ ـ ـ ــودع وبـ ـ ــن املـ ـ ـ ّ
اآلتـ ــي” :ال ـع ـقــد امل ــوق ــع م ــن الـعـمـيــل
ُ
يـ ـن ـ ّـص ع ـل ــى أن ـ ــه تـ ــراعـ ــى األحـ ـك ــام
وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروط وال ـ ـ ـقـ ـ ــوانـ ـ ــن امل ــرعـ ـي ــة

ن ـقــض ال ـقــاضــي ك ــل ذرائـ ــع وادعـ ــاء ات
املصرف على النحو اآلتي:
ـ إن إدالء ات املصرف حول استعداده
تـ ـس ــدي ــد الـ ــودي ـ ـعـ ــة شـ ـيـ ـك ــا م ـص ــرف ـي ــا
مـسـحــوبــا عـلــى مـصــرف لـبـنــان بـعـيــدة
عــن مـطـلــب املــدعــي الــرامــي إل ــى إج ــراء
تحويل مصرفي إلى الخارج لتسديد
د ي ـ ــو ن ـ ــه ل ـ ـط ـ ــارق ع ـ ـسـ ــاف اإل مـ ـ ــارا تـ ـ ــي
ب ـق ـي ـمــة  ٤م ــاي ــن و ٧٠٠أ ل ـ ــف دره ـ ــم.
وه ــذا ال ـع ــرض م ــن امل ـص ــرف ال يـحـقــق
نـ ـفـ ـع ــا لـ ـلـ ـم ــدع ــي لـ ـجـ ـه ــة دفـ ـ ــع الـ ـض ــرر
عـنــه ومـعــونـتــه عـلــى س ــداد الـتــزامــاتــه
املترتبة عليه لدائنه فــي الـخــارج ،أي
أن هذه الوسيلة ال تبرئ الذمة مطلقًا
تجاه املستفيد.
ـ ـ ـ تـعـمـيــم م ـص ــرف ل ـب ـنــان ل ــم يـ ــأت على
ذك ــر مـنــع الـتـحــويــات إل ــى ال ـخــارج ولــم
يمنع املصارف القيام به ،فترد إدالءات
امل ـص ــرف ال ــرام ـي ــة إل ــى اس ـت ـن ـبــاط م ــا ال
يمكن استبناطه من التعميم.
ـ ـ ـ ـ لـ ـ ــم يـ ـثـ ـب ــت امل ـ ـ ـصـ ـ ــرف أن ا لـ ـ ـظ ـ ــروف
االسـتـثـنــائـيــة ال ـتــي ي ـت ـ ّ
ـذر ع بـهــا تــرقــى
إلــى الـقــوى الـقــاهــرة ،وال إلــى تعرضه
ل ـح ـ ّـدث أج ـن ـبــي ال ي ـق ـبــل ال ــدف ــع وغ ـيــر
متوقع كي ُيعفى من موجباته.
ـ ـ ـ ال ي ـج ــوز ل ـل ـمــدعــى ع ـل ـيــه (امل ـص ــرف)
االم ـت ـن ــاع ع ــن ال ـق ـي ــام ب ـع ـم ـل ـيــة اع ـت ــاد
ال ـ ـق ـ ـيـ ــام بـ ـه ــا عـ ــرفـ ــا م ـ ــن دون وج ـ ــود
م ـبـ ّـر ر قــانــونــي أو م ـشــروع يـجـيــز هــذا
االم ـت ـن ــاع وإال ُعـ ـ ّـد ام ـت ـنــاعــه تـعـسـفـيــا
و م ـ ـ ـ ــن شـ ـ ــأ نـ ـ ــه إ لـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاق ا لـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرر غ ـي ــر
املشروع بعميله املودع.

قيود غير قانونية
ول ـ ــم ي ـك ـت ـمــل قـ ـ ــرار الـ ـق ــاض ــي م ــن دون
توضيح مسألة أساسية :الحجز على
ودائـ ــع امل ــودع ــن .قـ ـ ّـرر أن ي ـتـ ّ
ـوســع في
التقصي عن الحقيقة من خالل توصيف
ام ـت ـن ــاع املـ ـص ــرف ع ــن ال ـق ـي ــام بـعـمـلـيــة
التحويل ،مشيرًا إلــى أنــه ”ال يمكن أن
يكون هذا االمتناع إال قيودًا وضوابط
فرضها املصرف على أمــوال املــودع أو
مــا يـعــرف بــالـكــابـيـتــال كــونـتــرول التي
ُ
ت ـع ـ ّـرف ع ـلــى أن ـهــا مـجـمــوعــة إجـ ــراء ات

ّ
تــتـخــذهــا الـحـكــومــة أو م ـصــرف لـبـنــان
أو الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات ّال ـت ـن ـط ـي ـم ـي ــة املـ ـتـ ـع ــددة،
ل ـل ـحـ ّـد م ــن ت ــدف ــق رأس املـ ــال األج ـن ـبــي
داخل وخارج االقتصاد املحلي بهدف
تنظيم التدفقات املالية ،وتشمل فرض
الـضــرائــب والتشريعات والـقـيــود على
ح ـج ــم ال ـ ـقـ ــوى امل ـ ــوج ـ ــودة فـ ــي ال ـس ــوق
امل ـح ـل ـيــة وع ـل ــى ال ـس ـح ــوب ــات ال ـن ـقــديــة
الـيــومـيــة عـبــر امل ـص ــارف والـتـحــويــات
النقدية ومدفوعات بطاقات االئتمان
خارج البالد .ومن خالل هذه السياسة
ي ـ ـبـ ــدأ ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ب ـ ـفـ ــرض ال ـ ـق ـ ـيـ ــود غ ـيــر
الرسمية ،ومنها منع التحويالت إلى
ال ـخ ــارج وال ـح ــد م ــن عـمـلـيــات الـسـحــب
ال ـن ـقــدي ملـنــع خ ــروج األمـ ــوال وحـمــايــة
احـ ـتـ ـي ــاط الـ ـعـ ـم ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ول ـج ــم
ّ
التغيرات في سعر الصرف“.
ول ـ ــم ي ـك ـت ــف الـ ـق ــاض ــي ب ـ ــاإلش ـ ــارة إل ــى
أن الـكــابـيـتــال كــون ـتــرول ،هــي ضــوابــط
على حق امللكية والتسلط على أمــوال
ومـمـتـلـكــات األف ـ ــراد وامل ـج ـمــوعــات وال
يمكن أن تتم إال بموجب تشريع واضح
وصــريــح أو ق ــرارات تنظيمية صــادرة
عــن الـهـيـئــات املــذكــورة بــاالسـتـنــاد إلــى
ق ــوان ــن واض ـح ــة ت ـف ــرض ت ـلــك ال ـق ـيــود
والضوابط ،بل ّ
حدد أيضًا أنه ”ال يمكن
ألي تكتل مصرفي أو هيئة إداري ــة أو
تنظيمية أو جمعية ومهما عال شأنها
أن ت ـض ــع ض ــواب ــط ع ـل ــى ال ـت ـح ــوي ــات
والسحوبات ومعامالت املواطنني إال
بموجب ق ــرارات صريحة وواضـحــة ال
ضمنية ،معتمدة بذلك مبدأ الشفافية
وم ـس ـت ـنــدة إلـ ــى ت ـشــريــع يـ ـق ـ ّـره مـمـثـلــو
الشعب (السلطة التشريعية)“.

ّ
التعد ي الصريح

وخلص القاضي إلى أن بنك بيبلوس
”لـ ــم ي ـث ـبــت وج ـ ــود هـ ــذه ال ـت ـشــري ـعــات،
ّ
ولـيــس أدل على ذلــك مــن محاولة أحد
ال ـن ــواب ،وك ـمــا هــو مـعـلــوم مــن الـكــافــة،
ال ـت ـق ــدم ب ـق ــان ــون ي ـت ـع ـلــق بــال ـكــاب ـي ـتــال
ك ــون ـت ــرول ،وه ــو م ــا رف ــض ف ــي ال ـب ـلــد،
م ــا ي ـث ـبــت أن إج ـ ـ ــراء ات ك ـه ــذه بـحــاجــة
إل ــى نــص ت ـشــري ـعــي“ ،مـعـتـبــرًا أن فعل
املـصــرف ”يــؤلــف تعديًا واضـحــا وغير
م ـب ـ ّـرر“ ،انـطــاقــا مــن ك ــون الـتـعــدي هو
ك ــل ف ـع ــل أو ام ـت ـن ــاع ع ــن ف ـع ــل ي ـصــدر
عـ ـ ــن ش ـ ـخـ ــص خ ـ ـ ـ ــارج نـ ـ ـط ـ ــاق ح ـق ــوق ــه
املشروعة ويلحق ضــررًا بالغير سواء
فــي حـقــوقــه أو أمــوالــه أو ســامـتــه ومــا
ســواهــا… وقــد ينجم هــذا الـتـعــدي عن
فعل لم يجزه القانون أو جراء امتناع
أح ــد املـتـعــاقــديــن عــن تنفيذ الـتــزامــاتــه
الـثــابـتــة أو خــرق الـتـعـهــدات الــواضـحــة
ّ
املستقر عليها فــي التعامل
واألع ــراف
ّ
بشكل تعسفي ومن دون مبرر مشروع.

حماية األضعف
ه ـك ــذا أث ـب ـتــت ت ـق ـص ـيــات ال ـق ــاض ــي ،أن
امـتـنــاع امل ـصــرف عــن إج ــراء الـتـحــويــل
ي ـج ـع ــل امل ــدع ــي ف ــي ح ــال ــة ”عـ ـج ــز عــن
اإليـفــاء رقــم كــونــه مـيـســورًا فــي لبنان،
م ــا ي ـعــرضــه ل ـل ـمــاح ـقــة أمـ ــام ال ـق ـضــاء
امل ـ ـ ـخ ـ ـ ـتـ ـ ــص ،فـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون فـ ـ ـع ـ ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــدي
الـ ــواضـ ــح ال ـ ـصـ ــادر ع ــن امل ــدع ــى عـلـيــه
مـسـ ّـبـبــا ل ـضــرر قــد ال يـمـكــن ج ـبــره في
جانب املدعي املودع“.
واألهـ ـ ــم ف ــي هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار أن ال ـقــاضــي
اعتبر أن املودع ”هو الطرف األضعف
املستوجب الحماية في إطار التعامل
امل ـ ـصـ ــرفـ ــي فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــابـ ــل امل ـ ـ ـصـ ـ ــرف أو
جـ ـمـ ـعـ ـي ــات امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ال ـ ـ ـقـ ـ ــادرة ع ـلــى
تحمل الـظــروف االقـتـصــاديــة أكـثــر من
الـعـمــاء والــزبــائــن واملــواطـنــن“ ،الفتًا
إلـ ــى أن ”ال ـف ـق ــه ت ـ ّ
ـوص ــل ص ــراح ــة إل ــى
ُ
األخذ بهذا الرأي ،فلم يجز للمصرف
أن يرفض أمر التحويل الصادر ّ
عمن
ل ــه س ـل ـطــة ت ـش ـغ ـيــل ال ـح ـس ــاب إذا كــان
كاف  ،ولم يجز للمصرف
هناك رصيد
ٍ
التحري عــن سبب األمــر الـصــادر إليه
بــالـنـقــل وعـلـيــه أن يـنـفــذ الـتـحــويــل من
ً
دون ت ــأخ ـي ــر ،وإال كـ ــان مـ ـس ــؤوال عــن
التأخير وفقًا لتقدير القاضي“.
لــذا ،قــرر الـقــاضــي الــزام بنك بيبلوس
ف ــرع الـنـبـطـيــة ب ـت ـحــويــل مـبـلــغ وق ــدره
 1138580دوالرًا إ ل ــى ح ـســاب املــدعــي
فـ ــي مـ ـص ــرف  HSBCد ب ـ ــي ف ـ ــرع ج ـبــل
عـ ـ ـل ـ ــي ” ،ف ـ ـ ـ ـ ــورًا ت ـ ـحـ ــت طـ ــا ئ ـ ـلـ ــة غـ ــرامـ ــة
إكراهية مقدارها  10ماليني ليرة عن
كل يوم تأخير“.
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 %5من حاجات المستشفيات تم استيرادها

مستوردو األجهزة الطبية:
المرضى أمام الموت البطيء!
هديل فرفور
ُ
نقص ٌ
ٌ
حاد في الخيطان املستخدمة
ف ــي الـعـمـلـيــات ال ـجــراح ـيــة ،إنـقـطــاع
ن ـ ـ ــوع ـ ـ ــن مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاز امل ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم
للتخدير ،إع ــادة إسـتـ ُخــدام املـعــدات
الطبية التي يجب أن تستخدم ملرة
واحدة كالفلتر واملشرط الكهربائي
وغـيــرهــا بـعــد تعقيمها ،تـقـنــن في
ج ـل ـس ــات غ ـس ـيــل ال ـك ـل ــى ( .)...ه ــذه
ُبعض «مالمح» تفاقم أزمــة إنقطاع
املستلزمات واألجـهــزة الطبية التي
ك ــان ــت م ـتــوق ـعــة م ـن ــذ إن ـ ـ ــدالع أزم ــة
الدوالر قبل نحو شهرين.
«لـ ـيـ ـك ــن ال ـ ـلـ ــه فـ ــي عـ ـ ــون مـ ــن ي ــدخ ــل
ُمـسـتـشـ ّفــى ف ــي الـ ـظ ــروف ال ــراه ـن ــة».
هكذا ُيعلق عضو ّ
تجمع مستوردي
ُ
املـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات واألج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ال ـط ـب ـيــة
جورج خياط لـ«األخبار» على تفاقم
أزم ـ ــة اس ـت ـي ــراد املـ ـع ــدات واألج ـه ــزة
الطبية بفعل األزمة النقدية واملالية.
ّ
وبـحـســب أرق ــام الـتـجـ ّـمـ ُـع ،ف ــإن نحو
 %5فقط مــن حــاجــات املستشفيات
لـ ـلـ ـمـ ـع ــدات واألج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ال ـط ـب ـي ــة تــم
اسـ ـتـ ـي ــراده ــا خ ـ ــال ش ـه ــر ون ـصــف
شهر ،وال يتجاوز حجم التحويالت
الخارجية التي قام بها املستوردون
الشهر املاضي  %10من التحويالت
املطلوبة.
ـذي أص ـ ـ ـ ـ ــدر ،أول مــن
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ل
ا
ـع
الـ ـتـ ـجـ ـم ـ
ّ
أمـ ــس ،ب ـيــانــا حـ ــذر ف ـيــه م ــن «امل ــوت
ال ـ ـب ـ ـطـ ــيء» ،وأخ ـ ـلـ ــى م ـس ــؤول ـي ــة أي
مستورد من أي ُضرر قد يلحق بأي
مــريــض داخ ـ ُـل املستشفيات بسبب
ع ــدم ت ــأم ــن امل ـس ـت ـلــزمــات ألي عمل
تشخيصي أو جــراحــي وع ــدم توفر
أي قطع غيار ألي جهاز طبي ،شكا
امتناع غالبية املصارف عن تطبيق
التعميم الصادر عن مصرف لبنان
ال ـ ـ ــذي ي ـق ـض ــي ب ـت ـح ــوي ــل  %50مــن

اعتمادات املستوردين بالليرة إلى
ال ـ ـ ــدوالر ب ـس ـعــر الـ ـص ــرف الــرس ـمــي،
ع ـ ـلـ ــى أن يـ ـ ـ ّ
ـؤمـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــؤالء ال ـن ـص ــف
املتبقي من اإلعتمادات من السوق.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ُأن اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات قـ ـط ــاع
األج ـه ــزة وامل ـس ـت ـلــزمــات مــن العملة
األج ـن ـب ـيــة ت ـع ــادل ن ـحــو  33مـلـيــون
دوالر شـ ـه ــري ــا ،ف ـي ـمــا ل ــم ت ـت ـجــاوز
تـ ـح ــوي ــات ال ـش ـه ــر املـ ــاضـ ــي ثــاثــة
ماليني دوالر« ،ما يعني أن الشركات
لم تستطع استيراد سوى  %10من
املستشفيات إذا افترضنا
حــاجــات
ّ
أن الـ ـش ــرك ــات امل ـص ــن ـع ــة ب ــال ـخ ــارج

تقاعس في تنفيذ
تعميم «المركزي»
بتحويل  %50من
االعتمادات بالليرة وفق
السعر الرسمي للدوالر
ّ
س ــلـ ـم ــت الـ ـبـ ـض ــائ ــع بـ ـنـ ـف ــس ق ـي ـمــة
ا ُلـتـحــويــات مــن دون تـســديــد كامل
املستحقات ،وهو أمر غير وارد في
ّ
ظل التصنيف اإلئتماني في لبنان.
وبالتالي فإن كميات البضائع التي
تم استيرادها قد ال تتخطى نصف
 %5على أبعد
قيمة التحويالت أو ُ
تقدير من احتياجات املستشفيات».
خ ـي ــاط أوض ـ ــح أن ع ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا من
املصارف أبلغ الشركات ،أمس ،عدم
قــابـلـيــة تطبيق الـتـعـمـيــم بـعــد اآلن،
«بـسـبــب ع ــدم تلبية مـصــرف لبنان

ل ـه ــا ب ــال ـس ـي ــول ــة املـ ـطـ ـل ــوب ــة» ،الف ـتــا
إلــى أن «البنوك أصــا لــم تكن تنفذ
التعميم في السابق ،ما ُينذر بتفاقم
الوضع».
وكـ ــان ب ـي ــان ال ـتـج ـمــع أشـ ــار إل ــى أن
أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  %80مـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات لــم
تستطع إجــراء أي تحويل للخارج،
وأن «ن ـصــف ال ـشــركــات ال ـتــي قــامــت
ب ــال ـت ـح ــوي ــات األول ـ ـ ــى ل ــم تـسـتـطــع
إج ـ ـ ــراء ت ـح ــوي ــات الحـ ـق ــة م ــن دون
أس ـ ـبـ ــاب واض ـ ـحـ ــة مـ ــن امل ـ ـصـ ــارف»،
ّ
الشح في بعض البضائع
مشيرًا الى
بات «إنقطاعًا كليًا».
عضو تجمع مستوردي املستلزمات
واألدوات ال ـط ـب ـيــة ش ــوق ــي ع ـطــوي
ّ ّ
الطبية التي
ُأكــد أن غالبية املعدات
ّ
تـسـتـخــدم ال ـيــوم هــي «م ــا تـبــقــى ،ما
يعني أننا مقبلون على جحيم ما لم
يتم تدارك الوضع».
ّ
وبحسب ُ معلومات «األخ ـبــار» ،فإن
ب ـع ــض امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ت ـق ــوم حــالـيــا
ب ـ «الـتــرقـيــع» ،س ــواء عـبــر اسـتـخــدام
مقاسات مغايرة لالجهزة املطلوبة،
أو ع ـب ــر اسـ ـتـ ـخ ــدام م ـت ـك ــرر ل ـفــاتــر
مخصصة لالستخدام مــرة ُواحــدة،
وغيرها من املمارسات التي ت ّ
عرض
ص ـحــة امل ــري ــض ل ـتــداع ـيــات صحية
إضافية.
وبـ ـمـ ـع ــزل ع ــن اتـ ـه ــام ــات ال ـش ــرك ــات
املـ ـسـ ـت ــوردة ب ــ«ال ـت ـه ــوي ــل» م ــن أجــل
الضغط لتأمني إعتمادات بالدوالر،
فإن ثمة واقعًا صحيًا مأزومًا بدأت
معامله تظهر من أكثر من شهر  ،عبر
إقفال مستشفيات لبعض أقسامها
وم ـ ـنـ ــاشـ ــدات م ـع ـن ـيــن فـ ــي ال ـق ـط ــاع
الصحي املسؤولني تــدارك تداعيات
األزمـ ـ ــة ال ـص ـح ـيــة ،وم ـن ـهــا تـصــريــح
ن ـق ـي ــب األط ـ ـب ـ ــاء شـ ـ ــرف أبـ ـ ــو ش ــرف
أمــس ،عن اقـتــراب األزمــة من «الخط
األحمر».
(هيثم الموسوي)

