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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

ّ
دياب :نرحب بالصين
تقرير

ّ
ّ
لن نتحمل مسؤولية ما اقترفنـاه

حزب المصارف ينتفض على صندوق النقد:

ّ
شدت الطبقة المهيمنة أحزمتها ،وقررت الرجوع عن «الخطأ» .ممنوع ّ
بالقطاع المصرفي ،حتى لو كان الثمن إفشال
المس
ً
المفاوضات مع صندوق النقد .هذا يعني تحميل مسؤولية الخسائر لكل الناس ،بدال من الذين قامروا بأموال المودعين .هنا،
ليس مهمًا كيف يمكن استعادة عافية االقتصاد .األولوية لبقاء أصحاب المصارف متربعين على عروشهم حتى لو انهار البلد
ّ
شكلت الخالصة التي ّ
توصلت إليها
لـجـنــة املـ ــال ِإشـ ـ ــارة االن ـط ــاق لحملة
م ــدروس ــة ع ـلــى ال ـخ ـطــة االق ـت ـصــاديــة
لـلـحـكــومــة ،ت ـتــوالهــا امل ـص ــارف بــدعــم
مــن غالبية الـكـتــل الـسـيــاسـيــة .ترتكز
الحملة على إفقاد الخطة الحكومية
ص ــدق ـ ّـي ـت ـه ــا ،م ــن خـ ــال إظـ ـه ــار خـطــأ
األرقـ ــام الـتــي تضمنتها .فــي الخطة،
ُح ـ ـ ـ ــددت خـ ـس ــائ ــر الـ ـقـ ـط ــاع املـ ــالـ ــي ب ـ
 241أل ــف مـلـيــار ل ـيــرة ،فـيـمــا خلصت
الـلـجـنــة الـنـيــابـيــة لـتـقـ ّـصــي الـحـقــائــق،
برئاسة النائب إبــراهـيــم كنعان ،إلى
أن هذه الخسائر تقارب  80ألف مليار
بحسب
ل ـي ــرة .ال ـف ــارق الـكـبـيــر ي ـع ــود،
ّ
كـنـعــان ،إلــى مـقــاربــة مختلفة وتــرقــب
مـغــايــر ل ــأرق ــام ول ـيــس إل ــى خـطــأ في
الحسابات .هــذا نصف الحكاية ،لكن
نصفها ال ـثــانــي أن الـطـبـقــة املهيمنة
أعـ ــادت ملـلـمــة نفسها بمهمة وحـيــدة
هي إبعاد القطاع املصرفي عن ّ
تحمل
مسؤوليته في تبديد أموال املودعني.
بــدت الخطة الحكومية ،وخــاصــة في
الـ ـج ــزء امل ـت ـع ـلــق ب ـت ــوزي ــع ال ـخ ـســائــر،
كـخـطــأ تـكـتـيـكــي م ــن جــانــب الـسـلـطــة،
كان ال بد من العودة عنه بأي طريقة.
ف ـ ـهـ ــذه الـ ـخـ ـط ــة اقـ ـت ــرح ــت اسـ ـتـ ـخ ــدام

لجنة المال تخفض الخسائر
من  241تريليون ليرة
إلى  80تريليون ليرة!
لجنة المال :الدولة مسؤولة
عن الخسائر ال المصارف!
رسـ ــام ـ ـيـ ــل املـ ـ ـص ـ ــارف (أي ح ـصــص
مالكيها) إلطـفــاء جــزء مــن الخسائر،
وتقترح شطب جزء من َّ
الدين الداخلي
ال ـ ــذي ت ـح ـمــل املـ ـص ــارف ج ـ ــزءًا كـبـيـرًا
منه .وهنا «مربط فــرس» املعترضني
على األرقــام الحكومية .فاعتماد هذه
األرقـ ــام منطلقًا لـلـخــروج مــن األزم ــة،
يـعـنــي تـحـمـيــل املـ ـص ــارف مـســؤولـيــة
مــا ارتـكـبـتــه ط ــوال ع ـقــود .وه ــذا األمــر
ممنوع في قاموس «حزب املصرف»،
العابر للكتل السياسية والطائفية.
الخطوة األول ــى على طــريــق «الـعــودة
عــن خطيئة امل ـ ّـس بــالــذات املصرفية»
أت ــت م ــن اج ـت ـم ــاع ب ـع ـب ــدا ،الـ ــذي ضـ ّـم
م ـع ـظــم قـ ـي ــادات الـ ـط ــوائ ــف ،ث ــم كــانــت
لـجـنــة امل ـ ــال ال ـت ــي ض ـ ّـم ــت مـمـثـلــي كل
الكتل النيابية واجتماع السرايا الذي
أخضع حسان ديــاب لسلطة مــن أتى
به رئيسًا للحكومة ،وأعــاد املصارف
إلى طاولة القرار.
ال ـل ـج ـن ــة لـ ــم ت ــدخ ــل بـ ـع ــد فـ ــي ن ـق ــاش
كيفية تعويض الخسائر ،لكنها في
ت ـحــديــدهــا ل ـه ــذه ال ـخ ـســائــر صـ ّـعـبــت
م ـه ـم ــة ال ـ ــوف ـ ــد الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي امل ـ ـفـ ــاوض
ل ـص ـن ــدوق ال ـن ـق ــد .فــال ـص ـن ــدوق ال ــذي
ّ
اعتبر أن خطة الحكومة تشكل نقطة
ان ـطــاق لـبــدء امل ـفــاوضــات ،لــن يــوافــق
عـلــى تـخـفـيــض رق ــم الـخـســائــر بشكل
درامــاتـيـكــي ،وخــاصــة أن تـقــديــره لها
يـفــوق تـقــديــرات الـحـكــومــة .لــم يصدر
ت ـق ــري ــر ل ـج ـنــة املـ ـ ــال بـ ـع ــد ،ل ـك ــن ص ــار
معلومًا أن انخفاض الخسائر يعود
ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى إلـ ــى إلـ ـغ ــاء إعـ ــادة
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ه ـي ـك ـل ــة ال ـ ـ َّـدي ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي (س ـ ـنـ ــدات
الخزينة بالليرة) ،وخفض تقديرات
التسليفات املتعثرة من  40ألف مليار
إل ــى  14أل ــف م ـل ـيــار وعـ ــدم احـتـســاب
القروض املستحقة ما بعد عام 2027
في خانة الخسائر.
الرئيس نبيه بري سبق أن أعلن أنه تم
االتفاق على مخاطبة صندوق النقد
بلغة واحـ ــدة .الـتـقــريــر ال ــذي يفترض
ّ
أن ي ـت ـســل ـمــه م ــن رئ ـي ــس ل ـج ـنــة امل ــال
وض ــع قــواعــد ه ــذه الـلـغــة .لـكــن معظم
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ي ــرف ـض ــون
ال ـت ـح ــدث ب ـل ـغــة ت ـع ـفــي املـ ـص ــارف من

مسؤوليتها .قيل إن وزير املالية وافق
على مقاربة لجنة املــال ،لكن مصادر
م ـط ـل ـع ــة تـ ــؤكـ ــد أن ـ ــه ال ي ـ ــواف ـ ــق عـلــى
أرقــام ـهــا ويـتـمـســك بـخـطــة الـحـكــومــة.
األيام املقبلة ستظهر كيف ستتصرف
الحكومة مع الوضع املستجد.
ح ـت ــى الـ ـ ـي ـ ــوم ،ال أحـ ـ ــد ي ـع ـل ــن رف ـضــه
الـحـصــول عـلــى بــرنــامــج مــن صـنــدوق
الـ ـنـ ـق ــد الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،لـ ـك ــن الـ ـح ــدي ــث عــن
احـتـمــال فـشــل االت ـفــاق ي ــزداد .املــوقــف
املـعـلــن لـكــل األط ـ ــراف أن «ال مصلحة
لنا بعدم االتـفــاق مــع صـنــدوق النقد،
ألنه يؤدي إلى وقف أي عملية تمويل

محتملة» .فموافقة الصندوق على أي
خطة إنقاذية ضرورية ليتمكن لبنان
م ــن اس ـت ـع ــادة ال ـث ـقــة ال ــدولـ ـي ــة« ،لـكــن
املطلوب اتفاق يناسب إمكاناتنا».
من دون إعادة هيكلة للقطاع املصرفي
ومن دون تغيير السياسة النقدية ،لن
يضمن الصندوق تسديد األموال التي
يمكن أن يـقـ ّـدمـهــا .مــوقـفــه ه ــذا مبني
على أولوية الحفاظ على املؤسسات
الــرأسـمــالـيــة ،ومـنـهــا امل ـص ــارف ،لكنه
ال يهتم بالطريقة ،وال يهتم بمصير
ملكيات هــذه امل ـصــارف .هنا تحديدًا
يكمن ال ـت ـعــارض .أص ـحــاب املـصــارف

م ـتــواف ـقــون م ــع ال ـص ـنــدوق ف ــي ك ــل ما
ي ـ ــؤدي إلـ ــى إفـ ـق ــار الـ ـن ــاس (الـتـقـشــف
وتـ ـح ــري ــر س ـع ــر ال ـ ـصـ ــرف وت ـح ـج ـيــم
الـقـطــاع الـعــام وإل ـغــاء بــرامــج الــدعــم)،
لكنهم يعارضونه بشدة عندما يمس
بـمـنـظــومــة مـصــالـحـهــم .وامل ـف ــارق ــة أن
حزب املصارف ،في الدولة وخارجها،
ً
صـ ـ ــار م ـ ـيـ ــاال إلـ ـ ــى رفـ ـ ــض ال ـخ ـض ــوع
لـ ـب ــرن ــام ــج ي ـض ـع ــه ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد.
فــال ـصـنــدوق ،وف ــق الــوقــائــع الـحــالـيــة،
رب ـ ـمـ ــا ي ـت ـب ـن ــى األرقـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـح ـك ــوم ـي ــة
ل ـل ـخ ـس ــائ ــر وك ـي ـف ـي ــة ت ـغ ـط ـي ـت ـهــا ،مــع
مـ ــا ي ـع ـن ـيــه ذل ـ ــك مـ ــن ق ـ ــوة «ج ـب ــري ــة»

ت ـفــرض عـلــى امل ـص ــارف امل ـشــاركــة في
إط ـفــاء الـخـســائــر .أم ــا مــوازيــن الـقــوى
ّ
التهرب
الداخلية ،فتتيح للمصارف
مــن مسؤوليتها ،وتحميل الخسائر
ل ـل ـط ـب ـقــات ال ـت ــي دف ـع ــت س ــاب ـق ــا ثـمــن
ّ
تراكم الثروة بيد القلة.
فـ ـش ــل االت ـ ـف ـ ــاق مـ ــع ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـقــد
س ـي ـع ـن ــي ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــالـ ــة ال ـس ـي ــر
ف ــي ب ــرن ــام ــج ي ـحـ ّـمــل امل ـج ـت ـمــع تكلفة
الخسائر ،من خالل بيع أمالك الدولة
وخ ـص ـخ ـص ـت ـه ــا ،ب ـح ـج ــة أن ـ ـهـ ــا هــي
امل ـســؤول األول عــن الـخـســائــر .هـنــا ال
م ـســؤول ـيــة ت ـقــع ع ـلــى م ــن بـ ـ ّـدد أم ــوال
امل ــودع ــن لـتـمــويــل ال ــدول ــة .وحـتــى لو
ّ
تحملت املـصــارف املسؤولية ،فيكون
ذل ــك طــوع ـيــا ،وب ـم ـب ــادرة م ــن مـصــرف
لبنان لدعم أي اندماجات محتملة ،ال
تلغي امللكية الحالية للمصارف.
م ـقــاربــة لـجـنــة امل ــال مــؤلـفــة مــن ثــاثــة
م ـكــونــات يـعـتـبــرهــا ك ـن ـعــان مـســؤولــة
بنسب متفاوتة عن الخسائر.
املسؤول األول هو الدولة بسياستها
املــال ـيــة ،ووع ــوده ــا بــإصــاح لــم ينفذ
على مدى عقدين من الزمن .باألخص
يشار هنا إلى ملفات :الكهرباء ،خدمة
الدين ،الجمارك وإعادة هيكلة القطاع
ال ـ ـعـ ــام .وانـ ـط ــاق ــا م ــن م ـســؤول ـي ـت ـهــا،
ي ـف ـتــرض أن تـتـحـمــل امل ـس ــؤول ـي ــة من
أمالكها.
امل ـســؤول الـثــانــي هــو مـصــرف لبنان،
الــذي أفــرط في تغطية سياسة مالية
غير سليمة وتمويل عجز املــوازنــات
والـقـطــاع ال ـعــام ،فــي الــوقــت ال ــذي كان
ف ـيــه واضـ ـح ــا أن ال ــدول ــة ذاهـ ـب ــة إلــى
االن ـه ـي ــار .لـكــن م ــع ذل ــك ،ف ــإن الـتــوجــه
هــو ملكافأته مــن خــال اسـتـمــراره في
إدارة السياسة النقدية بالطريقة التي
أث ـب ـتــت ف ـش ـل ـهــا ،وبـتـغـطـيــة خـســائــره
من خالل إنشاء صندوق يضم أمالك
الدولة.
امل ـســؤول الـثــالــث هــو امل ـص ــارف ،التي
أســرفــت أيـضــا فــي تـمــويــل الــدولــة من
أمـ ـ ـ ــوال امل ـ ــودع ـ ــن ،مـ ــن دون احـ ـت ــرام
املعايير العلمية والعاملية في عملية
التسليف.
الخط األحمر في لجنة املال هو املودع.
إذ ال يعقل أن يتحمل مسؤولية أخطار
لــم يرتكبها ،فـهــذه خـطــوة ت ــؤدي إلى
إبعاد أي استثمارات محتملة .هنا ،ال
يميز دعاة تحييد املودعني عن تحمل
ال ـخ ـســائــر ب ــن ك ـبــار امل ــودع ــن الــذيــن
استفادوا من كل السياسات النقدية،
وبني مودع صغير بالكاد كان يحصل
على فائدة محدودة.
ع ـ ـضـ ــو ف ـ ـ ــي لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاوض م ــع
ص ـنــدوق الـنـقــد يعتبر أن ثـمــة فــارقــا
بــن الـتـفــاوض على الـحــل واالعـتــراف
باملشكلة .واالعتراف يسمح هنا ببناء
برنامج على أساس الخسائر املحققة.
لذلك ،فإن اإلصــرار على تحديد أرقام
خـ ـس ــائ ــر تـ ـق ــل عـ ــن ال ـ ــواق ـ ــع سـ ـي ــؤدي
إل ــى تطيير بــرنــامــج ال ـص ـنــدوق .هــذا
ت ـحــدي ـدًا سـيـكــون امل ـط ـلــوب .م ــن راك ــم
األربــاح على مدى  30عامًا ،قــرر ،عند
الخسارة ،أن ّ
يحمل املسؤولية للناس،
كل الناس ،من دون تمييز بني من راكم
الثروات على حساب املال العام ،ومن
سحقته السياسات املالية والنقدية.
الـخــاصــة أن ال ـخ ـيــارات تضيق أمــام
ال ـل ـب ـنــان ـيــن .ل ــم ي ـع ــد أم ــام ـه ــم س ــوى
الـهـجــرة أو ال ـجــوع ،مــع تــوقـعــات بــأن
يصل سعر الدوالر إلى أرقام «فلكية»
فــي ح ــال إق ـفــال ال ـب ــاب أم ــام صـنــدوق
النقد .سبق أن قال كثر إن األخطر من
الـلـجــوء إلــى صـنــدوق النقد هــو فشل
املفاوضات معه.
(األخبار)

أك ــد رئـيــس الـحـكــومــة حـســان دي ــاب أن
ال خطوط حمراء أمــام أي جهة أو بلد
يريد دعم لبنان أو االستثمار في بناه
التحتية ،إن أتى هذا الدعم من الشرق
أو الجنوب أو الشمال أو الغرب .وقال
إن األولوية هي لتأمني مصلحة لبنان.
كذلك قرر مجلس الــوزراء أن تحدد كل
وزارة املجاالت التي يمكن أن تشملها
ع ـق ــوب ــات ق ــان ــون «ق ـي ـص ــر» األم ـيــركــي
املـ ـخـ ـص ــص ل ـت ـش ــدي ــد الـ ـحـ ـص ــار عـلــى
الشعب السوري .وعلمت «األخبار» أن
الـحـكــومــة ستتجه إل ــى تـقــديــم طلبات
لـلــواليــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة مــن أجل
إعفاء لبنان من العقوبات في عدد من
القطاعات.
وكان وزير الصناعة عماد حب الله قد
ط ـلــب ،خ ــال اجـتـمــاع مـجـلــس الـ ــوزراء
أمس ،البحث في فرص التوجه شرقًا.
وعلى املـنــوال نفسه ،أكــد وزيــر الطاقة
ريمون غجر أن الوزارة ستأخذ العرض
ال ـص ـي ـن ــي إلن ـ ـشـ ــاء م ـع ــام ــل ال ـك ـه ــرب ــاء
بعني االعتبار ،مشيرًا إلى أن األولوية
س ـت ـك ــون ل ـل ـع ــرض األفـ ـ ـض ـ ــل ،ب ـصــرف
النظر عن اسم الجهة التي تقدمت به.
كــذلــك نــاقــش مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء م ـجــددًا
مسألة التدقيق في حسابات مصرف
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان .وق ـ ــال ـ ــت وزي ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـع ـ ــدل إن ــه
سـيـتــم ال ـت ــواص ــل م ــع مـكـتــب مـقــاطـعــة
إسرائيل في القاهرة للتأكد من وضع
الـشــركــات املـطــروحــة ،وال سيما شركة
«كــرول» ،التي ّ
تبي أن بني مسؤوليها
إسرائيليني .لكن نظرًا إلى كون بيانات
املكتب ص ــارت قديمة ،ولــم تـحـ ّـدث من
زم ــن بسبب ع ــدم اك ـتــراث أغـلــب ال ــدول
ّ
املطبعة أو املهادنة إلسرائيل
العربية
بتحديث ه ــذه الــائ ـحــة ،ف ــإن املطلوب
إجــراء بحث وطني عن تلك الشركات،
ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ومـ ـخ ــاب ــرات
الجيش كانا قد ّ
أعدا تقريرين يؤكدان
ارتـ ـ ـب ـ ــاط ش ــرك ــة «ك ـ ـ ـ ـ ــرول» ،الـ ـت ــي ك ــان
مجلس ال ــوزراء قد وافــق على التعاقد
معها ،بإسرائيل.
في سياق آخر ،وبعد فشل املناقصات
ال ـت ــي أطـلـقـت ـهــا وزارة ال ـط ــاق ــة ل ـشــراء
امل ــازوت ،قــرر مجلس ال ــوزراء السماح
مل ـن ـشــآت ال ـن ـفــط وبـمـهـلــة أق ـصــاهــا 31
آب  2020االس ـت ـعــانــة بــآل ـيــة «س ـبــوت
ك ــارج ــو» (الـ ـش ــراء م ــن ال ـب ـحــر) لتأمني

الكميات الالزمة من املشتقات النفطية
لـلـســوق املـحـلـيــة بشكل ســريــع ،ريثما
تنجح املناقصات املطروحة والعودة
الى العمل بحسب األصول.
كــذلـ ّـك واف ــق املجلس على إب ــاغ العقد
املوقع بني وزارة االتصاالت وأوجيرو
ل ـع ــام  ،2019واملـ ــوافـ ــق ع ـل ـيــه م ــن قبل
ال ـغ ــرف ــة ال ـس ــاب ـع ــة لـ ــديـ ــوان امل ـحــاس ـبــة
بموجب القرار  2580على  ،2019وذلك
سندًا إلى مبدأ استمرارية املرفق العام
وشرط التقيد بما ورد في قرار الغرفة
مـ ــن م ــاحـ ـظ ــات ،ع ـل ــى أن ي ـت ــم ال ــدف ــع
لهيئة أوجيرو بموجب فواتير ترفعها
الهيئة الــى وزارة االتـصــاالت ،املديرية
ال ـع ــام ــة لــاس ـت ـث ـمــار وال ـص ـيــانــة بـهــذا
الشأن.
وكـ ـ ـل ـ ــف املـ ـجـ ـل ــس وزي ـ ـ ـ ــر االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
واملديرية العامة للبريد إعداد مشروع
دف ـت ــر ش ـ ــروط خـ ــاص إلط ـ ــاق م ــزاي ــدة
عــاملـيــة لـتـلــزيــم ق ـطــاع ال ـبــريــد وعــرضــه

عـلــى مجلس ال ـ ــوزراء لـلـمــوافـقــة عليه،
ت ـم ـه ـي ـدًا إلط ـ ــاق امل ـنــاق ـصــة ف ــي مهلة
أقصاها  3أشهر.
وت ـم ــت امل ــواف ـق ــة بـ ـص ــورة اسـتـثـنــائـيــة
على طلب وزارة الداخلية والبلديات
تحقيق مليون بطاقة هوية بيومترية
م ـ ــع مـ ـتـ ـمـ ـم ــاتـ ـه ــا بـ ـط ــريـ ـق ــة االت ـ ـف ـ ــاق

ّ
الحكومة تتجه إلى
تقديم طلب إعفاء
من عقوبات قيصر في
عدد من القطاعات

بالتراضي على أســاس سعر البطاقة
يحدد بالعملة الوطنية ويبلغ حوالى
 4آالف ليرة لبنانية ،وذلك من احتياط
موازنة وزارة الداخلية لعام .2020
وطلب الى وزير الطاقة واملياه وخالل
م ـه ـل ــة أقـ ـص ــاه ــا شـ ـه ــر مـ ــن ت ــاريـ ـخ ــه،
اس ـت ـط ــاع م ــوق ــف ال ـ ـ ــدول الـ ـت ــي تــريــد
الـتـعــامــل مــع ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة لـشــراء
املحروقات« ،فيول أويل» و«غاز أويل»،
وإطــاع مجلس ال ــوزراء على النتيجة
الع ـت ـم ــاد آل ـي ــة املـ ـف ــاوض ــات امل ـب ــاش ــرة
مــن دول ــة ال ــى دول ــة ودون أي وسـيــط،
وضمن القرار نفسه ،ثانيًا :تعديل قرار
مجلس الــوزراء الرقم  ،2020/7بتاريخ
 2020/3/19لجهة ما ورد فيه أن تكون
الصفقة مــن دول ــة الــى دول ــة ودون أي
وسـ ـي ــط ب ـح ـيــث ت ـص ـبــح ال ـص ـف ـق ــة مــن
خ ــال م ـنــاق ـصــة دول ـي ــة ت ـش ـتــرك فيها
شركات نفط وطنية وعاملية.
(األخبار)
(هيثم الموسوي)

تقرير

ّ
آخر إبداعات الصرافين :نعطيك ليرات مجانًا!
يتهافت مـئــات اللبنانيني عـلــى شــراء
ّ
الصرافني وفق السعر الذي
الدوالر من
ّ
حــددتــه نـقــابــة ال ـصــرافــن بنحو ٣٩٠٠
ل ـي ــرة .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ب ـلــغ س ـعــر الـ ــدوالر
فــي ال ـســوق ال ـس ــوداء نـحــو  5300ليرة
للدوالر الواحد .الشروط التي قيل إنها
م ـشـ ّـددة لتحديد مــن يمكنه الحصول
ّ
على الدوالرّ ،
مشددة».
تبي أنها «غير
ّ
هذه ليست دعوة للتشدد ،وال للتراخي،
ف ـ ــي دولـ ـ ـ ــة تـ ـ ـق ـ ـ ّـدس م ـ ــا ت ـس ـم ـي ــه زورًا
َ
«االقتصاد الحر» ،واقتصادها مدولر
بــالـكــامــلُ .يـسـمــح لـكــل مــواطــن لبناني
ّ
بمجرد إبراز
بشراء  200دوالر شهريًا،
هــويـتــه ل ـشــراء الـ ــدوالر .وق ــد ُمـ ِـنــح هــذا
الـتـسـهـيــل لـيـسـمــح ّ
ألي م ــواط ــن عليه
ّ
دفـعــة شهرية بــالــدوالر أن يتمكن من
سدادها بموجب سعر الصرف األدنى.
ّ
غ ـيــر أن م ـئــات األشـ ـخ ــاص وق ـف ــوا في
الطوابير لشراء  200دوالر ،لكل منهم،
بـسـعــر  3900ل ـيــرة لـ ـل ــدوالر .مـبــاشــرة،
يأخذ الشاري الدوالرات التي ال يحتاج
ً
إليها أص ــا ،ويبيعها لـصــراف آخــر بـ
 5000لـيــرة ل ـلــدوالر الــوحــد .إزاء ذلــك،
ّ
وب ـمــا أن ال ـش ــاري يــريــد تحقيق ربــح،
سـمــح ص ـ ّـراف ــون ألنـفـسـهــم بــاخـتـصــار

(مروان طحطح)

ه ــذه ال ـل ـع ـبــة ،فـ ـص ــاروا ب ـم ـجـ ّـرد ق ــدوم
شـخــص ل ـشــراء  200دوالر ،يـحــاولــون
أن يفهموا منه إن كان ُيريد بيعها في
السوق السوداء .وإذا كان الجواب نعم،
يعطي الصراف الزبون  200ألف ليرة،
من دون أن يدفع األخير شيئًا ،ليبقي
الـ ـص ــراف ال ـ ـ ــدوالر ف ــي خ ــزن ـت ــه .ك ــل ما
تحتاج إليه هــذه العملية هو تصوير
ب ـطــاقــة ه ــوي ــة ال ــزب ــون لـتـقــديـمـهــا إلــى
مـصــرف لـبـنــان .وف ــي امل ـقــابــل ،يحتفظ
الـ ـ ـص ـ ـ ّـراف بـ ـ ــالـ ـ ــدوالرات ل ـي ـب ـي ـع ـهــا فــي
السوق السوداء بسعر أعلى.
هـ ـ ــذا األداء ي ـك ـش ــف أن اآلل ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
اع ـت ـم ــده ــا مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان لـتـخـفـيــف
س ـعــر ال ـ ـ ــدوالر ،ت ـحـ ّـولــت ب ــدوره ــا إلــى
آلية لزيادة سعره في السوق السوداء،
وســاهـمــت أي ـضــا فــي تـحــويــل ال ــدوالر
إلـ ـ ـ ــى سـ ـلـ ـع ــة ل ـ ـيـ ــس لـ ـ ـ ــدى ال ـ ـصـ ــرافـ ــن
وح ـس ــب ،ب ــل ل ــدى ال ـع ـم ــوم .وم ــن غير
املستبعد أن يستند مصرف لبنان إلى
هذه العملية االحتيالية ،ليعاود وقف
ضــخ ال ــدوالر فــي ال ـســوق ،وت ــرك األمــر
م ــرة جــديــدة لـلـســوق ال ـس ــوداء لتحدد
سعر الدوالر.
(األخبار)

