
 سعٌر مرن للدوالر ابتداء من األربعاء
جنان جوان ابي راشد -خاص المدى  

المفاوضات بین الحكومة وكل من حاكم مصرف لبنان ریاض سالمة ونقابة الصرافین نجحت في التوصل الى حل ألزمة 
اء بعد اضراب لفترة طویلةالصرافین الذین سیعاودون العمل االربع . 

ماذا؟ وما ھي القرارات التي اتخذت وكیف ستنعكس على االسواق وعلى سعر الدوالر؟لكن ھل ھي تسویة أم   
تشیر المعلومات ل”المدى” الى أنھ تم إخالء سبیل جمیع الصرافین الذین كانوا قد أُوقفوا “توقیفاً احتیاطیاً” بسندات إقامة 

قفلة بالشمع االحمرمؤسسة صرافة م 93وكفاالت مالیّة مرتفعة، في حین ما زالت ھناك حوالى  . 

وتؤكد المعلومات أیضاً أن األیام القلیلة المقبلة ستشھد حزماً وتشدداً في قمع المتالعبین بسعر الدوالر وخصوصا في ما یتعلق 
 .بالصرافین غیر الشرعیین

ووزیر  وقد تم خالل االجتماع في السراي الحكومي، والذي جمع رئیس الحكومة حسان دیاب ووزیر المال غازي وزني
ة محمد فھمي ووزیر التنمیة االداریة دمیانوس قطار وحاكم مصرف لبنان ریاض سالمھ مع عدد من الصرافین، اتخاذ الداخلی

عدد من القرارات، بعدما تبیّن أن االرتفاع الجنوني لسعر الدوالر ال یعود الى مسألة العرض والطلب، إنما قامت جھات أو  
تّم التداول بھا في األسواق، ما انعكس ارتفاعاً في سعر الدوالر مؤسسات معینة بضّخ مبالغ ضخمة . 

وعن القرارات التي تّم اتخاذھا، تحدث ل “المدى” رئیس مؤسسة جوستیسیا بول مرقص الذي شارك في اجتماع السراي 
ین إعادة العمل باآللیة السابقة بصفتھ االستشاریة القانونیة المستقلة، الفتا الى أن من المرّجح أن تتّم فور استئناف عمل الصراف

ل.ل. للدوالر، وقال مرقص إن السؤال ھو   3200التي صدرت بتعمیم لمصرف لبنان منذ فترة والتي تنّص على اعتماد سعر 
حول مدى قدرة الصّرافین على االلتزام بھذا السعر في ظّل وجود سوق سوداء، ولذلك كان وعدٌ من وزیر الداخلیة بالتشدّد في 

ل.ل. یومیاً في خالل  100و 50لصّرافین غیر الشرعیین، في حین سیحاول الشرعیون منھم تخفیض سعر الدوالر ما بین قمع ا
فترة سماح تتراوح بین أسبوع وأسبوعین. وأعلن أن ذلك یھدف الى تبیان ما إذا كان بامكان الصرافین الوصول الى ھامش 

التعامل بمبالغ ضخمة بالدوالر بما ینعكس على االسواق ویرفع سعر  محدد لسعر الصرف، مع االمتناع قدر اإلمكان عن 
 .الدوالر

مالیین دوالر، إال أن حجم المبالغ التي تّم التداول بھا قبل  10و  5واوضح مرقص أن حجم سوق الصیرفة في لبنان یتراوح بین 
قلیلة المقبلة مع اختبار فاعلیة اآللیة المذكورة، وما  التوقیفات كان أكبر من ذلك بكثیر. واعتبر مرقص أننا أمام تحٍد في األیام ال

إذا كانت ستؤدي الى انخفاض سعر الصرف واستقرار السوق أم أنھا ستؤدي الى انخفاض مرحلي ویعود بعدھا السعر الى 
 .االرتفاع

 .ورفض مرقص الحدیث عن المسار القضائي والتحقیقات مع الصرافین والتي لم تنتِھ بعد

واق ستكون في األیام القلیلة المقبلة وابتداء من االربعاء مختبراً لما كان قد تحدّث عنھ وزیر المال في الفترة السابقة یبدو أن األس
وع رھٌن  حول “السعر المرن للدوالر”، والذي سیتم اعتماده في ھذه المرحلة قبل أي تحریٍر لسعر صرف اللیرة، لكّن الموض

ین غیر الشرعیین وأمور أخرىبإمكان ضبط السوق السوداء والصراف . 
 .وتجدر االشارة الى ان قانون العقوبات اللبناني ینّص على العقوبة بالحبس لكّل َمن یحاول التأثیر على الثقة بالنقد الوطني
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