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أصل المشكلة سياسي

التوقف عن الدفع نتيجة وليس خيارًا
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يقول االقتصاديان سارجنت وواالس ()1983
إنـ ــه «ال ي ـم ـكــن ال ــوص ــول إلـ ــى س ـيــاســة نـقــديــة
منضبطة ومستقرة ّإل من خالل سياسة ّ
مالية
حــاكـمــة؛ فالسياسة املــالـيــة غير املنضبطة ،ال
يمكن بــأي حــال ،أن ت ـ ّ
ّ
نقدية
ـؤدي إلــى سياسة
منضبطة ومستقرة» .فالسياسة النقدية هي
ف ــرع للسياسة املــالـيــة وإن لــم تـكــن تــابـعــة لها
ً
مباشرة ،فضال عن وجــود ارتباط مباشر بني
عـجــز امل ــوازن ــة ،وزيـ ــادة حـجــم الـكـتـلــة الـنـقــديــة،
والتضخم ،وسعر الصرف .إن تراكم االستدانة
بويترة متزايدة ّ
يؤدي إلى عدم استقرار املالية
العامة ما ّ
يعرض الــدولــة لظاهرة عــدم اإليفاء
بالتزامتها املالية.
ت ـعـ ّـد االس ـت ــدام ــة املــال ـيــة م ــن أه ــم املــوضــوعــات
االق ـت ـص ــادي ــة املـ ـط ــروح ــة الـ ـي ــوم (هــام ـي ـل ـتــون،
فالوين _  ،)1986وخصوصًا في لبنان .هي من
ّ
أهــم شواخص أداء االقتصاد املحلي ،ومؤشر
إل ــى مـسـتــوى ال ـت ـعــادل الـكـلــي وح ـجــم األزم ــات
املتوقعة.
االس ـت ــدام ــة املــال ـيــة ه ــي نـسـبــة ال ــدي ــون الـعــامــة
(املحلية واألجنبية) إلى إجمالي الناتج املحلي.
وبمعنى آخر ،يتعلق مفهوم االستدامة املالية
بــالـتــزامــات الـسـيــاســات املــالـيــة الحالية ومــدى
ً
قــدرة الــدولــة على ســداد ديونها مستقبال .في
الغالب هو مفهوم تقني ديناميكي (أن تكون
ال ـق ـي ـمــة ال ـح ــال ـي ــة ل ـل ـفــائــض امل ـس ـت ـق ـب ـلــي أك ـبــر
م ــن الـقـيـمــة الـفـعـلـيــة لـعـجــز امل ــوازن ــة األول ـ ــي)،
ُ
وي ـس ـت ـخ ــدم ب ـه ــدف تـقـيـيــم االن ـض ـب ــاط املــالــي
ّ
للدولة ألنه يركز على استقرار املوازنة العامة.
تحليل االستدامة يبدأ بتحليل الشروط التي
ّ
تؤمن وفاء الدولة بالتزاماتها املالية من خالل
ّ
ت ـتــبــع ت ـس ــارع نـسـبــة املــديــون ـيــة إل ــى إجـمــالــي
الناتج املحلي.
ال تعني االستدامة بالضرورة عدم وجود دين
عام وبالتالي السؤال عن االستدامة مع فرض
ال ـحــاجــة ل ـلــديــن الـ ـع ــام ألج ــل الـتـنـمـيــة وعـلـيــه
فالسؤال األساسي:
ّ
مستقرة ويوجد
هــل املالية العامة فــي لبنان
لديها استدامة مالية أو ال يوجد؟
إن ســرعــة ت ــزاي ــد م ـع ــدالت ت ــراك ــم ال ــدي ــن ال ـعــام
اللبناني بما يتجاوز  %150من إجمالي الدخل
ّ
تتميز
القومي لعام  ،2019ووجــود بيئة عامة
بــارت ـفــاع مـسـتــوى املـخــاطــر وع ــدم االطـمـئـنــان،
وم ــدى انـعـكــاس ذلــك على الـنـمـ ّـو االقـتـصــادي،
س ـ ـعـ ــر ال ـ ـ ـفـ ـ ــائـ ـ ــدة ،س ـ ـعـ ــر الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف ،م ـس ـت ــوى
وغير ذلك من املتغيرات
التسهيالت املصرفية،
ّ
االقـتـصــاديــة ال ـك ـلـ ّـيــة ...يــؤشــر إل ــى ع ــدم وجــود
واستقرار مالي ما يجعل تشخيص
استدامة
ّ
العوامل املــؤثــرة فــي حجم الــديــن الـعــام مسألة
أســاس ـيــة لــاقـتـصــاد (أم ــا مـعــايـيــر االس ـتــدامــة
فموضوع آخر).
م ــن امل ــاح ــظ أن ح ــرك ــة ومـ ـس ــار ال ــدي ــن ال ـع ــام
ال ـخ ــارج ــي ،م ـعــاك ـســان ل ـحــركــة وم ـس ــار الــديــن
ّ
العام الداخلي ،ما يــدل إلــى أن الحكومة تلجأ
إلــى الـخــارج لتأمني العجز حني ال يتوافر لها
االق ـت ــراض مــن ال ــداخ ــل .عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،إن
ّ
الـهـنــدســات املــالـيــة زادت الــديــن ال ـعــام املـحــلــي
للمصارف املحلية فــي مقابل انخفاض حجم
االسـتــدانــة مــن الـخــارج بــن  2011و .2014هذه
ال ـح ــرك ــة امل ـعــاك ـســة ت ــدل إل ــى أن ال ــدول ــة بــاتــت
ّ
مرهونة لسياسات املـصــارف ومكتفة اليدين
أمـ ـ ــام ق ــدرتـ ـه ــا االحـ ـتـ ـك ــاري ــة فـ ــي ه ـ ــذا املـ ـج ــال،
وخـ ـص ــوص ــا ع ـن ــدم ــا س ـ ــدت أبـ ـ ـ ــواب الـ ـق ــروض
الخارجية في وجه الحكومة اعتبارًا من .2011
ك ــذل ــك ،ي ـت ـب ـ ّـن أن ـ ــه ب ــن ع ــام ــي  1993و1999
تضاعف الدين ثــاث مـ ّـرات ،ثم أصبح في عام
 2006أربعة أضعاف ما كان عليه في  ،1993ما
ّ
يدل بوضوح إلى انعدام االستدامة في املالية
العامة وهو ما ستظهر نتيجته قريبًا في عدم
قدرة الدولة اللبنانية على اإليفاء بالتزامتها،
عـلـمــا ب ــأن م ـع ــدالت ت ــزاي ــد ال ــدي ــن ال ـع ــام ب ــدأت
تـتـبــاطــأ اع ـت ـبــارًا مـنــذ  2006ح ــن بـلـغــت أعـلــى
مستوى لها إلى  %183لتنخفض في  2012إلى
 ،%130إال أنـهــا ع ــادت إلــى الـتــزايــد لتصل إلى
 %151في .2018
غــالـبـيــة الـنـقــاشــات ح ــول أس ـبــاب الــديــن كانت
تشير إل ــى مـســؤولـيــة الـسـيــاســات الـنـقــديــة عن
ارتـفــاعــه ،لكن الــدراســات العلمية والتطبيقية
تـ ــدل إلـ ــى أن ال ـس ـيــاســة امل ــال ـي ــة ه ــي الـحــاكـمــة
والسياسات النقدية فرع لها.

نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي
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تطور معدل تزايد اجمالي الدين العام خالل الفترة ما بين  1993و2018م
المرحلة
2006-1993

معدل التزايد
في حجم الدين
181% - 46%

الحاكمية السياسية
الحص (سنتان)  -كرامي (سنة ونصف) -الصلح (خمسةاشهر) – الحريري
( 10سنوات) – عمر كرامي  +ميقاتي ( اقل من سنة) -السنيورة (سنة)

181%-130% 2012-2006

السنيورة (  4سنوات) -ميقاتي – الحريري (سنة)

151%-130% 2018-2012

الحريري (سنة) -ميقاتي ( 3سنوات) – سالم (3سنوات) – الحريري (سنتان)

مقارنة الجهد والقدرة الضريبية لالقتصاد اللبناني مع بقية دول العالم
البلد

الجهد الضريبي ()Tax Effort

القدرة الضريبية ()Tax capacity
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المصدر IMF Working Paper Fiscal Affairs Department Understanding Countries’ Tax Effort, Prepared by Ricar� :
do Fenochietto and Carola Pessino1

ّ
األمـ ـ ـ ــر ال ي ـت ـع ــل ــق ب ــإلـ ـغ ــاء ال ـ ــدي ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام ،بــل
بــاالس ـتــدامــة املــال ـيــة .فــالــديــن ال ـع ــام ه ــو واح ــد
من مفردات املالية العامة التي يمكن أن تترك
أثـرًا إيجايبًا في الحاالت اآلتية -1 :االستثمار
فــي الـبـنــى التحتية والـقـطــاعــات الحقيقي-2 ،
ّ
ات ـب ــاع سـيــاســة الـتـجــانــس املــالــي والـضــرائـبــي
( -3 ،)Tax Smoothing Policyثبات السياسات
املالية املعاكسة للتقلبات التجارية (Counter-
 .)Cyclical Fiscal Policiesويمكنها أن تترك
أث ـ ـرًا سـلـبـيــا ف ــي ال ـح ــاالت اآلت ـي ــة-1 :ب ـن ــاء على
قيد املــوازنــة املؤقتة (Inter-Temporal Budget
 -2 ،)Constrainإذا زاد حجم الدخل الضريبي
في الفترات الالحقة عن حجم اإلنتاجية ،وهذا
ما يؤثر سلبًا على رفاهية األجيال القادمة.
فعلى سبيل املثال ،تشير نماذج Overlapping
 Generations Modelsإلـ ــى أن زي ـ ـ ــادة ال ــدي ــن
الـعــام الـنــاجــم عــن انـخـفــاض ّ
االدخ ــار والـتــراكــم
ال ــرأسـ ـم ــال ــي يـ ـت ــرك أثـ ـ ـ ـرًا س ـل ـب ـيــا ع ـل ــى ال ـن ـمــو
االقتصادي الطويل األجــل .كذلك تشير نظرية
 Debt Overhang Theoriesإل ـ ــى ان ـخ ـفــاض
مـسـتــوى االس ـت ـث ـمــارات الـخــارجـيــة والــداخـلـيــة
بسبب التوقعات القائمة على زيادة الضرائب
ّ
ً
املـخــلــة بــالـتــوازنــات مستقبال ،وخـصــوصــا في
االقـتـصــادات املــوســومــة بمستويات عالية من
ع ــدم االط ـم ـئ ـنــان .كــذلــك يــوضــح مـنـحـنــى الفــر
 Debt Laffer Curveالسياق العام للعالقة بني
زيادة الدين العام ومستوى النمو االقتصادي
واإلن ـتــاج ـيــة الـكـلـيــة ل ـعــوامــل اإلن ـت ــاج  TFPإذ
يختصر العوامل التي تلعب دورًا رئيسيًا في
تـحــديــد حـجــم الــديــن ال ـعــام ال ــذي يــؤثــر بشكل
مباشر على بقية املتغيرات االقتصادية الكلية.
ّ
ويتأثر الدين العام بثالثة ّعوامل رئيسية:
ـ ـ العوامل االقتصادية :يتأثر حجم الدين بعجز
امل ــوازن ــة ،الـنـمـ ّـو االق ـت ـصــادي ،أس ـعــار الـفــائــدة،
معدل التضخم ،عجز الحساب الجاري ،وميزان
ّ
املــدفــوعــات .عـجــز امل ــوازن ــة يـغــطــى بــاالقـتــراض
ال ــداخ ـل ــي أو ال ـخ ــارجــي م ــا يــزيــد ح ـجــم الــديــن
الـ ـع ــام ّ وي ــزي ــد ع ـج ــز مـ ــوازنـ ــة ال ـس ـن ــة ال ـتــال ـيــة.
التضخم ،بحسب أثــر تــانــزي (،)Tanzi Effect
ّ
يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للعوائد
الضريبية ألن تأخير تحصيل الضرائب وعدم
مرونة النظام الضريبي ،وخصوصًا في الدول
يجعالها عرضة للتآكل بسبب ارتفاع
النامية،
ّ
معدالت التضخم فيزداد العجز واملديونية.
ـ ـ الـعــوامــل السياسية :إن صــدمــات االسـتـقــرار
السياسي ،سلبًا أو إيجابًا ،تؤثر على حجم
الدين العام مباشرة .عدم االستقرار السياسي
(تـغـيـيــر ال ـ ـ ــوزراء ،ت ـجــديــد االن ـت ـخ ــاب ــات ،امل ــال
االنتخابي ،الفساد السياسي ،وسواها) ّ
يعد
ّ
ً
ع ــام ــا م ــؤثـ ـرًا ف ــي زيـ ـ ــادة ح ـجــم ال ــدي ــن ال ـعــام
وزي ـ ــادة ال ـش ـكــوك ب ـق ــدرة ال ــدول ــة عـلــى اإلي ـفــاء
ً
ب ــال ـت ــزام ــات ـه ــا ،ف ـض ــا ع ــن أث ـ ــره ع ـل ــى ارت ـف ــاع
أسعار الفائدة.
يعتقد كــل مــن  Edwardsو Roubiniأن ال ــدول
األقــل اسـتـقــرارًا مــن الناحية السياسية ،لديها
مـعــدالت أكبر مــن العجز فــي املــوازنــة والعكس
ص ـح ـيــح .ك ـمــا يـسـهــم ن ــوع ال ـن ـظــام الـسـيــاســي
فــي تحديد عجز املــوازنــة تبعًا آللـيــة إعــدادهــا
وإق ــراره ــا بــن الـنـظــم الــديـمـقــراطـيــة الــرئــاسـيــة
أو الـبــرملــانـيــة ،واألقـ ــل ديـمـقــراطـيــة .فــي بعض
األح ـ ـي ـ ــان ،الـ ـحـ ـك ــوم ــات غ ـي ــر ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة
ل ـي ـس ــت ب ـح ــاج ــة إلحـ ـ ـ ــداث ع ـج ــز فـ ــي املـ ــوازنـ ــة
إلرضــاء الناخبني .والحكومات ليست كيانات
ّ
متجانسة ،بــل إن آلـيــة صـنــاعــة ال ـقــرار تـتــوزع
ع ـلــى ع ــدة ج ـهــات ي ـكــون لـبـعـضـهــا ح ــق نقض
ّ
القرارات وهي ترتبط بمنافع مختلفة متعلقة
بإنفاق مالي أو تخفيف أعباء ضريبية ،أي إن
ّ
طرديًا مع
العجز املالي والدين العام يتناسبان
االئتالف الحكومي .كلما زاد عدد املؤتلفني زاد
العجز في املوازنة والعكس صحيح (Roubini
.)1989a ,and Sachs
األيديولوجيا لديها ّ
حصتها في العجز والدين
أي ـضــا .فـعـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،تـمـيــل الـحـكــومــات
اليسارية إلى زيادة اإلنفاق الحكومي ما يزيد
الـعـجــز وال ــدي ــن ،خــافــا لـلـحـكــومــات اليمينية
التي تسعى إلى الحد من التضخم .في لبنان
تكفي اإلشـ ــارة إل ــى ت ـنـ ّـوع ال ــرؤى بــن الرئيس
رفيق الحريري والرئيس سليم الحص لندرك
ّ
مالية الدولة
مقدار التفاوت في النظرة حــول
والتنمية بشكل عام.
ويـ ـش ــار إلـ ــى أن اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـت ـص ـلــة ب ــإع ــداد
املوازنة ومناقشتها وإقرارها خاضعة لهرمية

ولخيارات ّوآليات صناعة القرار أيضًا.
أي ـضــا ي ـتــأثــر ال ــدي ــن وال ـع ـجــز بـ ـ ـ ــ«دورة امل ــوازن ــة
السياسية» سواء من خالل زيادة اإلنفاق بهدف
تعزيز احتمال الفوز وإعادة االنتخاب Nordhaus
( .)1975لـكــن فــي املـجـمــل يمكن مــاحـظــة تطور
م ـس ــار ال ــدي ــن ف ــي ل ـب ـنــان رب ـط ــا ب ـم ـســار تشكيل
الحكومات .نحو  15حكومة تعاقبت على مسار
ّ
الدين العام ،ما يدل إلى عدم االستقرار السياسي،
باإلضافة إلى االضطرابات األمنية والعسكرية
في تلك الحقبات .كان أهم عامل في تزايد الدين
ّ
العام في لبنان هو التشتت الحكومي الذي ساد
فــي تشكيل الحكومات املتعاقبة ()2006-1993
وفي ( )2018-2012باإلضافة إلى عدم االستقرار
ال ـس ـيــاســي وق ـصــر ع ـمــر ال ـح ـكــومــات املـتـعــاقـبــة،
ّ
ّ
تتميز
وبالتالي يمكن القول إن كل حقبة كانت
بعامل أو عاملني مجتمعني.
 الـعــوامــل البنيوية  -املؤسساتية :تـعـ ّـد كفاءةالـ ـنـ ـظ ــام املـ ــالـ ــي والـ ـض ــريـ ـب ــي مـ ـح ــور الـ ـع ــوام ــل
البنيوية – املؤسساتية التي ّ
تحدد حجم الدين
العام .هناك شبه إجماع على خصائص واضحة
للنظام املــالــي والـضــريـبــي؛ فــا بـ ّـد مــن أن ّ
يؤمن
املـصــادر التمويلية الكافية إلنـفــاق الــدولــة ،وأن
ي ـكــون مــرنــا وقـ ـ ــادرًا ع ـلــى الـتـكـيــف م ــع ال ـ ــدورات
االق ـت ـص ــادي ــة ،وأن ي ـك ــون م ـت ـنــوعــا ،وأن تـكــون
الضرائب أداة للنمو االقتصادي وإلعادة توزيع
الــدخــل ولــاس ـت ـقــرار االق ـت ـص ــادي .ه ــذه الكفاية
يمكن أن تزيد اإليرادات أو تدفع الدولة لتعويض
العجز باالستدانة.
هـنــا يـجــب الـتــوقــف ّعـنــد عــامــل مـهــم هــو الجهد
ال ـضــري ـبــي الـ ــذي ي ـمــثــل الـنـسـبــة ب ــن اإليـ ـ ــرادات
ّ
الضريبية وهو يــدل إلى نسبة
الفعلية والقدرة
ّ
ال ـك ـف ــاءة ال ـضــري ـي ـبــة .م ــؤش ــر ال ـج ـهــد الـضــريـبــي
يـعـطــي ص ــورة واض ـح ــة ع ــن م ــدى فـعــالـيــة بنية
النظام الضريبي وكفاءته في تحقيق األهــداف
املرسومة له .الجهد الضريبي في لبنان ()%49
مـنـخـفــض ن ـس ـبــة إلـ ــى دول أخ ـ ــرى م ــا يـ ــدل إلــى
ع ــدم ك ـفــاءة اإلدارة الـضــريـبـيــة س ــواء مــن خــال
التهرب ،عــدم املحاسبة الدقيقة ،االسـتـفــادة من
الضريبة ك ــأداة لجذب امل ــردود للخزينة وليس
أداة توزيعية فــي االقتصاد وغير ذلــك مــن عدم
الشفافية املحاسبية وما يرتبط بذلك.
ف ــي ال ـخ ــاص ــة ،إن املــال ـيــة ال ـعــامــة ف ــي ل ـب ـنــان ال
ّ
تـتـمـتــع ب ــاالس ـت ــدام ــة ،وهـ ــذا م ــا سـيـحــتــم عليها
التأخير فــي دفــع مــا يتوجب عليها مــن الديون
وخ ــدم ــة ال ــدي ــون أو االم ـت ـنــاع ع ــن س ــداده ــا كما
يناقش حاليًا .املشكلة مصدرها سياسي مرتبط
بتأليف وتآلف الحكومات املتعاقبة على الحكم
م ــن ع ــام  1993إل ــى  .2019ه ــذه ال ـح ـكــومــات لم
تكن تملك رؤيــة واضـحــة وطغى عليها الفساد
ً
وك ــان ــت أعـ ـم ــاره ــا ق ـص ـي ــرة إج ـ ـمـ ــاال وخ ـضـعــت
ّ
لـحــاكـمـيــة األحـ ـ ــزاب املـتـشــكـلــة م ــا ان ـع ـكــس على
الشفافية والحوكمة ّ
وأدى إلــى تضخم القطاع
العام واإلنفاق غير املجدي واملحاصصة وإبرام
الصفقات ،فكان نتيجة ذلــك تزايد وتيرة الدين
الـ ـع ــام .فـعـلــى ال ــدول ــة ال ـس ـعــي مل ـعــال ـجــة الـسـبــب
الرئيسي لتزايد الدين العام أال وهــو الحاكمية
السياسية.
* أستاذ االقتصاد والتنمية في الجامعة اللبنانية
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قراءات
هل الذهب واالحتياطات بأمان؟
امل ـصــارف املــركــزيــة فــي الـقــانــون هــو غـيــر م ـشــروع أســاســا ّ
ألن هــذه
ماهر حسين
املصارف ليست كيانات منفصلة عن الدولة وتخضع لحكومة الدولة
ّ
أصبح
"شخصية بديلة" منها .والجدير ذكره أن املدعني في ّهذه
عدم سداد استحقاق سندات الـ"يوروبوندز" في  9آذار املقبل ما يجعلها
ّ
ّ
ّ
ّ
خـيــارًا جــديــا ومــرجـحــا لــدى الحكومة اللبنانية الـجــديــدة .وقــد بــدأت
صناديق استثمارية متخصصة بشراء السندات املتعثرة
فعليًا املشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول على "مساعدة الحاالت ّ هم ّ
أو املتوقع تعثرها ،وهــذا الـنــوع مــن الصناديق متعارف عليه باسم
ً
تقنية" في عملية إعادة هيكلة الدين .يثير هذا األمر سؤاال محوريًا:
"الصناديق االنقضاضية".
ّ
هذه السندات الخارجيون إعادة تمثل حــالــة األرجـنـتــن أحــد األمـثـلــة للمعارك القضائية فــي املحاكم
هل هناك احتمال أن يرفض حملة ّ
ّ
الهيكلة وتصنيفهم لبنان دول ــة متخلفة عــن ال ـســداد؟ ألن سندات األمـيــركـيــة ،إل ــى ح ــد مــا هــي شبيهة بــالـحــالــة الـلـبـنــانـيــة؛ فاألرجنتني
الــ"يــوروبــونــدز" التي تصدرها الــدولــة اللبنانية تتضمن بندًا تتنازل توقفت عن ســداد دينها البالغ  104مليارات دوالر واخـتــارت إعــادة
فيه الدولة عن حصانتها في املحاكم الخارجية ،وال سيما محكمة الهيكلة .معظم حاملي الدين األرجنتيني وافقوا على إعــادة الهيكلة
نيويورك ،فمن الطبيعي أن يكون التركيز على احتمال لجوء الجهات باستثناء ص ـنــدوق اسـتـثـمــاري انـقـضــاضــي تــابــع لـصـنــدوق إلـيــوت
الدولة.
األم ـيــركــي وك ــان يـحـمــل  2.4مـلـيــار دوالر م ــن ه ـ ّـذه ال ـس ـن ــدات .هــذا
الدائنة الخارجية إلى محاكم نيويورك لالدعاء على ً
ّ
في
للمحاكمة
عرضة
إن التنازل عن الحصانة يجعل الدولة اللبنانية
الصندوق ادعــى على الدولة األرجنتينية التي تخلت عن حصانتها
ً
تجري
قد
التي
الدول
في
الخارج وال يمكن لقوانني الحصانة السيادية
السيادية ،مثل الحالة اللبنانية ،أمــام املحاكم األميركية ومستعمال
بعدم
مشروطة
القوانني
فيها املحاكمة أن تحمينا ،ألن جميع هــذه
املسارين املذكورين ملواجهة قانون الحصانة السيادية .في النتيجة
ُ
وجــود تنازل عن الحصانة ،إال أنه من املهم أن نعرف إذا كانت هذه رفــض طلب الصندوق بوضع اليد على ممتلكات املصرف املركزي
املركزي عن
القوانني تحفظ استقاللية مصرف لبنان
األرجنتيني في الواليات املتحدة ،وهي كناية عن
ّ
نقاش
ـط
ـ
ح
ـ
م
الــدولــة فــي تطبيق أحكامها ،وهــذا األمــر
احتياطات املصرف بالدوالر .املحكمة اعتبرت أن
املركزي
املصرف
كبير ربطًا بكون جزء من احتياطات
هذه املمتلكات التي تستعمل في عمليات تجارية
الـلـبـنــانــي بــالــذهــب وال ـ ـ ــدوالر م ــوج ــودًا ف ــي ن ـيــويــورك،
هي ضمن املمتلكات املحمولة في الحساب الخاص
ً
جدال محليًا حول من الحاالت النادرة
باإلضافة إلى الذهب .ويبدو أن هناك
باملصرف ،وأن املمتلكات غير الخاصة للعمليات
ّ
فيها
رفعت
التي
مصرف
موجودات
هذا األمر لجهة وجود مخاطر على
التجارية هي في األساس محصنة إذا ً كانت ملك
لبنان.
المحاكم األميركية املصرف املركزي أو ملك الدولة مباشرة.
ف ــي ورق ـت ـه ــا ال ـب ـحـث ـيــة ب ـع ـن ــوان" :ح ـص ــان ــة مـمـتـلـكــات
إسـقــاط هــذه النتيجة على حــالــة لـبـنــان ،قــد يعني
الحصانة عن
املصرف املركزي من تطبيق األحـكــام" ،تشير "إنغرد
أن ممتلكات مصرف لبنان املوجودة في الواليات
ّ
المصرف
ممتلكات
ويـ ــرث" إل ــى ثــاثــة مـنــاهــج تــتـبـعـهــا الـ ــدول فــي مـقــاربــة
املتحدة األميركية يفترض أن تكون بمأمن عن أي
م ــوض ــوع ح ـصــانــة املـ ـص ــارف امل ــرك ــزي ــة م ــن تـطـبـيــق المركزي لدولة
تحرك قضائي قد ّ
ّ
تتعرض له الدولة اللبنانية في
األحكام ّ
ضد الدول هي:
كانت ضد إيران في محكمة نيويورك.
 املنهج األول يعطي الحصانة شبه املطلقة ملمتلكاتم ــن ال ـح ــاالت الـ ـن ــادرة ال ـتــي رف ـعــت فـيـهــا املـحــاكــم
أحكام تتعلق
املـصــارف املــركــزيــة ،وهــو طريق بــدأت تسير فيه دول
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـح ـص ــان ــة ع ــن م ـم ـت ـل ـكــات امل ـص ــرف
بـ«اإلرهاب»
ّ
عدة أخيرًا مثل الصني واألرجنتني واليابان ،وسبقتها
املــركــزي لــدولــة ،كــانــت فــي قضية ضــد إي ــران في
إليه دول أخــرى مثل اململكة املتحدة وجنوب أفريقيا.
أحكام تتعلق ب ــ"اإلرهــاب" ما ّأدى إلــى حجز مبلغ
وهــذا املنهج يتطابق أيضًا مــع معاهدة األمــم املتحدة
ملياري دوالر تابع للمصرف املــركــزي اإليــرانــي.
حول حصانات الدول التي صدرت عام  2004إذ تنص
فالقانون األميركي للحصانة السيادية األجنبية
املركزي
الفقرة  21منها على أن ممتلكات املـصــرف
يسمح بإزالة الحصانة عن دول يعتبرها الرئيس
لديها حصانة من تدابير األحكام الصادرة ضد الدول.
األميركي راعية لــارهــاب .لكن إيــران ذهبت إلــى محكمة
 املـنـهــج ال ـثــانــي وس ـط ــي ،وق ــد يـعـطــي الـحـصــانــة لـلـمـصــارفال ـعــدل الــدولـيــة بـحـ ّـجــة خ ــرق ال ــوالي ــات املـتـحــدة ات ـفــاق عــام
املركزية بشكل خاص لكنها ليست مطلقة ،هذا املنهج تتبعه
 1955بني البلدين .إيــران ّادعــت أمام املحكمة بأن االتفاق
ُ
الواليات املتحدة األميركية نظريًا.
خرق من خالل رفع الحصانة السيادية عن شركات ملك
 املنهج الثالث متصل بالعمليات التجارية ،ويوجب أال تخضعللدولة اإليرانية وبــاألخــص البنك املــركــزي .وإضــافــة إلى
للحصانة ممتلكات املـصــرف املــركــزي الـتــي تستعمل في
ذلك خرقت الواليات املتحدة البند رقم  19من مؤتمر
ّ
العمليات التجارية .هــذا املنهج تتبعه دول مثل أستراليا
األمــم املتحدة ،ألنها نفذت حكمها القضائي على
ً
ّ
ّ
وكندا.
إليران بدال من أن تنفذه ضد الدولة
مؤسسة تابعة ً
ما يهمنا كلبنانيني هو النظر في القانون األميركي ،ألن
في إيران مباشرة ،علمًا بأن هذا الحكم األميركي
أي إجــراء قانوني ّ
ضد الدولة اللبنانية ّ
ّ
يرجح أن يكون
يمكن أن يصنف حكمًا سياسيًا ،وهذا األمر قد
في محاكم نيويورك .كما أن بعض احتياطات مصرف
ال ينطبق على الحالة اللبنانية.
لبنان بالدوالر والذهب موجود هناك .وينص القانون
في الخالصة ،إن القانون الدولي يضمن حصانة
األميركي للحصانة السيادية للدول األجنبية الصادر
امل ـص ــارف املــركــزيــة ل ـل ــدول ،وي ـم ـكــن ف ــي الـحــالــة
عام  ،1976على أن حصانة الدول السيادية تحميها من
الـقـصــوى الـلـجــوء إلــى املحكمة الــدولـيــة لضمان
اإلجراءات القانونية ،إال ما ّ
يخص املمتلكات املستعملة
عدم املساس باحتياطات لبنان في الخارج.
ّ
في عمليات تجارية ،لكنه يعطي حماية خاصة لبعض
إذًا ،عـلــى الـحـكــومــة اللبنانية إح ـصــاء مــا لــدى
املمتلكات والكيانات التابعة للدولة ومنها املصرف
املصرف املركزي من احتياطات في الخارج،
املــركــزي ،إذ يذكر أن ممتلكات املـصــرف املركزي
مــن دوالر وذهـ ــب ،ألن ــه مــن غـيــر املـعـقــول
ّ
تتمتع بالحصانة في حال كانت هذه املمتلكات
ات ـخ ــاذ قـ ــرار ال ـس ــداد أو االم ـت ـن ــاع عنه
"م ـح ـمــولــة ف ــي ح ـســاب ـهــا ال ـ ـخـ ــاص" .تـفـسـيــر
من دون معرفة "الجردة" الحتساب
ّ
العبارة األخيرة شكل تحديًا أمــام املحاكم
املخاطر املتعلقة بكل خـيــار .ومع
األمـيــركـيــة ،فـ ّ
ـزودهــا الـكــونـغــرس بتفسير
مــا ورد مــن صـعــوبــات ومـتــاعــب
ي ـمـ ّـيــز املـمـتـلـكــات امل ـح ـمــولــة ف ــي حـســاب
ق ـ ــد ت ـن ـج ــم م ـ ــن االدع ـ ـ ـ ـ ــاء ع ـلــى
املـصــارف املــركــزي التي تستعملها في
لـبـنــان فــي املـحــاكــم الـخــارجـيــة،
عـمـلـيــاتـهــا امل ـع ـت ــادة ال ـت ــي تـخـتـلــف عن
ف ـع ـل ــى ال ـ ــدول ـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة أن
امل ـم ـت ـل ـكــات املـسـتـعـمـلــة ف ــي الـعـمـلـيــات
ت ــواج ــه امل ـص ــارف ال ـتــي بــاعــت
التجارية.
أخـيـرًا سـنــدات الــ"يــوروبــونــدز"
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ت ـبـ ّـنــى امل ـ ّ
ـن
ـ
ي
ـار
ـ
س
ـ
م
ـون
ـ
ع
ـد
ل ـج ـهــات خ ــارج ـي ــة ،ألن عملية
مل ــواج ـه ــة هـ ــذا الـ ـق ــان ــون؛ ّ
ّ
األول يـنـطـلــق
كهذه كانت بمثابة جريمة بحق
م ــن ت ـف ـس ـيــر ب ـ ــأن األع ـ ـمـ ــال االع ـت ـي ــادي ــة
الدولة والشعب اللبناني ،وعليها
بها
للمصارف املــركــزيــة هــي أعـمــال تـقــوم
أي ـض ــا أن ت ـع ـمــل ع ـل ــى اس ـت ــرج ــاع
ممتلكات
املصارف التجارية ،ما يعني أن كل
أموالها وذهبها املوجود في الخارج
ّ
امل ـص ــارف املــركــزيــة تـعـتـبــر غـيــر "مـحـمــولــة في
ت ـحــس ـبــا ل ـل ـحــالــة األسـ ـ ــوأ ،إذ قــد
حسابها ال ـخــاص" ،وبــالـتــالــي ال حصانة
تحتجز الواليات املتحدة هذه
عليها .أمــا املـســار الـثــانــي ،فينطلق من
املـمـتـلـكــات ب ـنــاء ًع ـلــى طلب
تـفـسـيــر بـ ــأن االس ـت ـث ـن ــاء ال ـ ــذي يـخـ ّـص
أركاديو اسكيفيل ــ كوستاريكا
الدائنني األجانب.

