
 بند وتوحيده الدوالر صرف سعر "انفلش" الدستور... ومقد مة القانون مواد   بين

 الدولي   النقد صندوق مع برنامج في أساسي  

 
ة ،االقتصادي   #االنهيار اثبت لطالما  المستحيل"، "الثالوث ماندل، روبرت كولومبيا، جامعة في االقتصاد أستاذ نظري ة صح 

 واستقاللي ة المال رأس حركة وحري ة الصرف سعر ثبات بين واحد، آن في الجمع يمكن ال أن ه على تنص   وهي مذهلة. بطريقة

رة، نقدي ة سياسات تبن ي عن الناجمة التكاليف على الضوء ماندل سل ط وقد النقدي ة. السياسات  احتياطات استنزاف إلى أد ت متهو 

، النقد من البالد،  األموال. رؤوس تدف ق وحري ة الصرف، سعر ثبات على للحفاظ محاولة في هائلة، بتكلفة تراكم الذي األجنبي 

  

، والمالي   النقدي   المشهد في  جهات بالسوق والمتحك م السيطرة. خارج هو األميركي   #الدوالر صرف سعر أن   شك   ال اللبناني 

كة طوراً، وتسحبها تارة، العملة تضخ   رسمي ة غير ً  ونزوالً، صعوداً  البورصة محر  رات تبعا  ومضاربات ومزاجات لتطو 

 بعد. تُكتب لم نهايتها فإن   األهداف، معروفة اصبحت وإن خطيرة، احتكاري ة

  

ً  فشالً  فشلت دياب حس ان الرئيس حكومة  القعر، في بسرعة انزلقت بل ال لبنان، فيه دخل الذي السيناريو استيعاب في ذريعا

 عن لبنان تمن ع فيها، ما وأسوأ لواقع،ا األمر قوى من وبإيعاز علمي ة، غير عشوائي ة قرارات بفعل والعباد البالد معها وأغرقت

ً  فاشالً  بلداً  تكريسه ليتم   مؤس ساته، وعن عنه، الدولي ة الثقة وسحب الـ"يوروبوندز"، استحقاقات تسديد  آن. في ومفلسا

  

 عاتاجتما في فقط ليس األخيرة، اآلونة في الدوالر لصرف واحد سعر تحديد عن الحديث وتيرة ارتفعت الدعم، رفع قرار مع

"، داخل ولكن والموازنة، المال لجنة  من عليها، العمل يتم   دراسات هناك كانت شهرين، منذ أن ه المعلومات في إذ "المركزي 

 مؤه لة جديدة حكومة وصول انتظار في الموقف، سي د بقي التري ث ولكن   عشوائي ة، خطوات أي   عن بعيداً  السعر، توحيد أجل

،الد   النقد صندوق مع للتفاوض  الصرف. سعر توحيد أولوي اتها من وإصالحات تدابير بسلسلة معه وااللتزام ولي 

 لبنان؟ في التوحيد وقت حان هل األسعار. وفلتان الصرف، سعر تعد د تجربة عاشت البلدان، من وغيرها األرجنتين

  

  

 عنداري

 في الدوالر لصرف سعراً  12 حوالى هناك أن   عنداري، سعد الدكتور سابقاً، لبنان #مصرف حاكم نائب االقتصادي   الخبير يرى

ة النقدي ة، اتللسحوب الشيكات، لتداول هو: ما منه اليوم. اللبناني   السوق  لدعم المحروقات، لدعم الدواء، لدعم صيرفة، لمنص 

 وغيرها... الغذائي ة السلع

  

 صندوق مع قياسي ة، بسرعة وضعها المفترض الخط ة في رئيسيا   بنداً  الصرف سعر توحيد يكون أن نأمل "النهار"، لموقع وقال

، النقد ً  الد ولي   عملي ات السي ما أنواعها، بشت ى التجاوزات ضبط مع بالتزامن لتنفيذ،ا على الحكومة بقدرة مرتبطة أن ها علما

 الموازي. السوق في التداول تمنع آلية إرساء جانب إلى التهريب،

 ما، حد   الى استقرارها ويضمن األسعار وسيضبط العملة، تهريب مسألة سيفرمل أن ه يوضح السعر، توحيد إيجابي ات وعن

ً  تشهد التي النقدي ة الكتلة نمو   من سيحد   وبالتالي،  عشوائي اً. انفالشا

  

 فقط. النوايا في وليس النقد، صندوق مع لبنان يضعها خط ة أي   تنفيذ جد ية في تبقى العبرة أن   على مجد داً  عنداري ورك ز

  

 وصناديق مانحة دول من ويات،المست مختلف على لبنان، أمام العالمي ة األبواب يفتح النقد صندوق ببرنامج االلتزام أن   الى ولفت

 مراسلة. ومصارف داعمة

  

ة، مهامها في ميقاتي نجيب برئاسة الجديدة الحكومة توف ق أن وأمل ً  الملح   لهم المشهود الوزراء من عدداً  تضم   وأن ها خصوصا

ً  وخبراتهم، بكفاءاتهم  كان الذي الشامي، عادةس الدكتور الحكومة رئيس ونائب االقتصادي   بالملف المعنيين الوزراء خصوصا

، النقد صندوق في خبيراً  ً  الد ولي   بين الالزم التنسيق إيجاد في شك   دون من سينجح الذي الخليل، يوسف المال وزير وأيضا

ها التي المسؤوليات بحكم والمالي ة، النقدي ة السياستين  وزارة ملف   الى إضافة المال، ووزارة المركزي   المصرف من كل   في توال 

 لمال.ا
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 مرقص

 أسعار حول إصدارها تم   عد ة تعاميم وجود الى يلفت مرقص، بول الدكتور المحامي الحقوقي ة" "جوستيسيا مؤسسة رئيس

ات إنشاء لناحية دق ة وأكثر الصرف،  غيره... أو ليرة 3900بـ حد ده الذي 151 التعميم سواء اللبنانية، الليرة صرف لسعر منص 

، كسند والتسليف النقد قانون من /70/ المادة نص   الى تاستند التعاميم فهذه  لبنان مصرف بسلطة تتعلق الماد ة هذه أن   إال   قانوني 

، النقد على الحفاظ في ، االقتصاد وبسالمة اللبناني  . النظام وأوضاع الوطني   المصرفي 

  

 فال الوطني، النقد إلصدار حصري ة صالحي ة نانلب مصرف منحت والتسليف النقد قانون من /47/ المادة القانونية، النصوص في

" لإلجازة وكاف   وصريح مباشر واضح لنص   وجود  يتناول فلم األجنبية، العمالت مقابل الوطني   النقد سعر تحديد "للمركزي 

 الليرة قيمة يحد د الذي هو القانون أن   على تنص   والتي منه، الثانية الماد ة باستثناء الموضوع، هذا مباشرة والتسليف النقد قانون

 األساس تعتبر التي والتسليف، النقد قانون من /2/ الماد ة على المعطوفة /229/ الماد ة ذلك، الى أضف الخالص. بالذهب اللبناني ة

 الصرف. سعر لتحديد هي كما اللبناني ة لليرة انتقالي   سعر على تنص   فإن ها لبنان، في الصرف سعر لتحديد القانوني  

  

ة المبادئ الى بالعودة اأم    االقتصادي   النظام أن   على تنص   أن ها نجد الدستور، مقد مة من )و( الفقرة والسي ما الدستوري ة العام 

ل وصريح، وواضح نهائي   مرتكز هناك ليس لكن الفردية. المبادرة يكفل الحر   الليبرالي  صرف سعر تحديد لبنان مصرف يخو 

 للدوالر ليرة الف 20الـ سعر تخط ى والذي السوق، في الحر   التعامل سعر أبرزها لليرة، مختلفة أسعار ُوجدت لذلك، الليرة.

ة جانب الى للمحروقات ودوالر ليرة، 3900بـ مصرفي   وسعر ، ليرة 1515بـ رسمي   سعر يقابله  الذي صيرفة" دوالر"منص 

 للدوالر. ليرة ألف 12الـ يقارب

  

ة ألن   لذلك، جاهزين كن ا اذا عما متسائالً  اإلجراء، هذا ضرورة صمرق أك د الصرف، سعر توحيد وعن  ويقول: متطل بات. ثم 

، النقد صندوق مطالب من أساسي   مطلب السعر توحيد  معه، اللبناني ة الدولة اجتماعات من عدد في شاركت الذي الد ولي 

ع كمستشار . متطو   باب هو بل ال الصرف، سعر توحيد مع تالزمةالم الشروط من هو كونترول" "الكابيتال كذلك ومستقل 

 تعديل من يتطل ب ما مع الحكومة ستعد ه الذي بالبرنامج رهن اليوم وهو لألسف. يحدث لم هذا أن   إال   الصرف. سعر لتوحيد

يت والتي دياب، حس ان السابق الرئيس حكومة لخط ة " التعافي "خط ة ُسم   خط ة هي بل ال كذلك، اعتبرها ال أن ني فيما االقتصادي 

 تعافي. الال

  

  

 التمويل معهد

، التمويل لمعهد دراسة لحظت الصرف أسعار تعد د ظاهرة سياق في ً  تشهد العالم، حول دولة 12 وجود الدولي   تعد د ظاهرة حالي ا

 مختلفة لغايات استعمالها يتم   متعد دة، رسمي ة صرف وأسعار الموازية، السوق في فعلي   صرف سعر بين ما الصرف، أسعار

 والجزائر وسوريا وإيران وتركمانستان لبنان شملت: هذه الدول الئحة وغيرها. االستيراد ودعم الضرائب كاحتساب

 وأوزبكستان. والسودان ومصر وأنغوال وزيمبابوي ونيجيريا واألرجنتين

  

 تناسق تكفل التي الشاملة، المالي ة اإلصالحات سل ة تطبيق في فشلها هي الدول هذه كل   بين المشتركة فالمسألة التقرير، وحسب

 السياسي   االستقرار وغياب المحلي ة، بالعملة الثقة فقدان إلى باإلضافة النقدي ة، والسياسات القطع أنظمة مع االقتصادي ة البرامج

.  والمالي 

  

 بين الفوارق فتقليص الراهنة. أزمته من للخروج منها، لبنان يستفيد أن يمكن توصيات مجموعة الدولي   التمويل معهد موقد  

، بشكل الموازية السوق صرف وسعر الرسمي ة الصرف أسعار ، السعر وتعويم الصرف أسعار لتوحيد تمهيداً  تدريجي   الرسمي 

م مرحلة في الدخول يعني ال ً  ،بالضرورة التضخ   االقتصادي ة اإلصالحات من رزمة مع اإلجراءات هذه توازت إذا خصوصا

 على بالسيطرة تسمح النقد، صندوق من مالي ة دعم برزمة البالد تمت عت وإذا الخارج، من المالي ة التدف قات عودة ومع المناسبة،

 وبسرعة، بسالسة تمر   أن يمكن الصرف أسعار دتوحي مرحلة أن   إلى التقرير يشير كما اإلنتقالي ة. المرحلة خالل الصرف سعر

 الخارج. من الصعبة العملة من وازنة تدف قات تأمين عبر احتياطاتها، على االعتماد من التخل ص من البالد تمك نت إذا

  

 إعادةو االعتباطي ة، القرارات دهاليز من والمالي ة النقدي ة السياسة انتشال في ميقاتي حكومة تنجح هل هذا؟ كل   من لبنان أين ولكن

 الوطني ة؟ العملة إلى الثقة
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