كتبت ريتا شمعون:
ولعل ابرزھا بدء الحدیث عن تعدیل سعر الصرف الرسمي من 1507
كثيرة ھي الملفات المتفجرة ھذه األیام ّ
ليرات الى ثالثة إحتماالت ھي  3000أو  6000أو  9000ليرة .ھذا اإلجراء یرتب على اللبنانيين جملة من

األعباء المالیة اإلضافیة ،فما یزيد على  ٪90من السلع سترتفع أسعارھا خصوصا ان رسومھا الجمركیة تحتسب

على سعر  1507ليرات في السابق فضال عن القروض السكنیة والشخصیة أو قروض السیارات المحررة

بالدوالر األميركي أو تكالیف األنترنت والمكالمات الھاتفیة األرضیة والخليوية أو أسعار األدوية وأسعار

المسعرة بالدوالر األميركي الذي یھدد ھذا اإلجراء
المشتقات النفطیة وباألخص عقود اإلیجار السكنیة والتجارية
ّ
بكارثة جماعیة كما قال المحامي أدیب زخور.
هل یلجم رفع السعر الرسمي
للدوالر انهیار العملة الوطنیة؟
لكن مھال ،حاولنا البحث عن أصل قانوني لمسألة تثبيت سعر صرف الليرة لكننا لم نجد قصاصة ورقة في ھذا

المجال ،في الواقع حدد مصرف لبنان عام  1997سعر صرف الليرة عند  1507ليرات مقابل الدوالر األميركي
الواحد وعلى مدى عقدین إعتمد اإلقتصاد اللبناني على سعر صرف ثابت للدوالر الى أن بدأ اإلنھیار صیف

 ،2019حالیا وصل سعر الليرة الى أدنى مستوياته مع توقعات بمزيد من اإلنھیار لينضم ھذا الملف الى قائمة
الملفات التي رسمتھا خطة التعافي لحكومة الرئیس نجيب میقاتي .یبقى السؤال :ھل قرار رفع السعر المصرفي
الحل األنسب للجم ھذا اإلنھیار للعملة الوطنیة؟
سیكون ّ
ال وجود ألساس قانوني
لسعر الصرف الرسمي للدوالر
یشرح المستشار القانوني ورئیس مكتب جوستیسیا الدكتور بول مرقص في حدیث «الشرق» أن ال یوجد أي

أساس قانوني لسعر الصرف الرسمي للدوالر األميركي في لبنان أو أي نص تنظیمي وبالتالي فإن سعر صرف

الدوالر األميركي یخضع لقواعد العرض والطلب في سوق القطع ،في سیاق متصل یشير الى عامل أساسي

یساعد في إستعادة الثقة بالليرة اللبنانیة وبقدرتھا الفعلیة والشرائیة في السوق القائمة ھو« :اإلدارة الرشيدة في

البالد التي لم تقم بعد»« ،مضیفا« :كل ما دون ذلك یعني اإلستمرار في التفلت من دون معایير أو حدود».

وقال مرقص« :إن مصرف لبنان لم یصدر یوما تعمیما بتحدید سعر صرف الدوالر األميركي ،ھو یعتمد سع ار

وسطیا  1507.5ليرات كأن السعر المعتمد ،حتى أنه ال یصدر نصا تنظیمیا أو تعمیما یتعلق بھذا الموضوع،
وبصورة أوضح أالّ یفعل ذلك مجلس الوزراء إذا لم یترافق مع خطة إقتصادیة».
أي تغيير لسعر الصرف
سيزيد بدالت اإلیجار

رئیس تجمع الحقوقيين للطعن وتعدیل قانون االیجارات المحامي أكد في حدیث لـ»الشرق» ان اي قرار برفع

سعر الصرف الرسمي سيؤدي الى تھجير وكارثة جماعیة،حيث ان بدالت االیجار القدیمة والجدیدة سترتفع

بشكل خیالي تفوق مدخول ومعاش أي مواطن والذي اصبح رمزياً ،مشي ار الى ان قانون االیجارات الجدید نظم

الزيادات على بدالت االیجار وربطھا بالحد االدنى لألجور ومنع اي زيادة على البدالت طيلة  12سنة حفاظاً

على االمن القومي واالجتماعي وعلى ما تبقى من الشعب قائالً« :إنه مع اي تغيير بسعر الصرف اليوم،

ستزداد بدالت االیجار حكماً من خارج الحمایة القانونیة التي وضعت في قانون االیجارات الجدید لذا یحتم معه

التبصر والحكمة وعدم رفع سعر الصرف ،قبل تعدیل قانون االیجارات وھو بحاجة الى تعدیل أصالً ومناقشته
في المجلس النیابي» .وأضاف« :أن تعدیل سعر الصرف الرسمي یھدد بكارثة تھجيرية ألكثر من مليون مواطن

لبناني ،إذ یكفي الغالء والجوع الذي یعاني منه الشعب ،لنزيد علیه مأساة التھجير في وطنھم ،واالجدى دعم

سعر الصرف الرسمي والعمل الجدي لمنع التجار من التالعب بالدوالر في السوق السوداء ،تمھيداً لتخفیضه

المشرع أنشأ حساباً او صندوقاً لمساعدة المستأجرين على دفع الزيادات على البدالت
بدل رفعه .علماً ان
ّ
االیجار ودفع تعويضات لھم وربطھا بمدخولھم الجماعي «لكافة أفراد األسرة» الذي اصبح رمزياً ،في حين ال

تزال الى اآلن الدولة غير قادرة على تمويله ،وبالتالي سيلحق رفع سعر الصرف الرسمي الضرر مباشرة بالذین

ال یستفيدون من الصندوق ،كذلك لن تتمكن ایة عائلة من دفع بدالت االیجار من الذین یستفيدون جزئیا او ال

یستفيدون كلیاً من الصندوق وسیكونون مطالبين بزيادات على بدالت تفوق مدخولھم ،نظ ار الرتباط الزيادات
بأسعار العقارات وتخمينھا وبسعر الصرف بحيث تصبح بدالت االیجار متحركة صعودا مثل الدوالر».

المطلوب تعدیل قانون
اإلیجارات بشكل فوري
اضاف« :لقد أصبح ضرورياً وعاجال رفع سقف االستفادة من الصندوق إلى  50ضعفاً للحد االدنى لألجور
وربطه بالمستأجر الرئیسي الواحد ولیس بمدخول العائلة الجماعي ،كما یتوجب تعدیل القانون الكثر من ناحیة

ليواجه تلك المشاكل» ،الفتا الى أن التعدیالت ال تزال عالقة في لجنة االدارة والعدل ،وسائالً :لماذا یحاولون
تنفيذ القانون بطريقة مجتزأة؟

ودعا زخور الى تعدیل قانون االیجارات بشكل فوري وعدم المباشرة بأي رفع لسعر الصرف قبل تعدیل القانون

وإعطاء الحمایة القانونیة ألكثر من مليون مستأجر لبناني ،وزيادة النسب بشكل فوري الى  50ضعف الحد

االدنى لألجور لكافة العائالت.
وختم« :أن حمایة اللبنانيين في بيوتھم ھي أھم عمل یتوجب االنكباب علیه بجدیة على الصعيد التشريعي

والحكومي ،ليتمكن المستأجرون من ممارسة خیاراتھم :إما البقاء بالمأجور او اعطاؤھم تعويضاتھم وترك المأجور

وتأمين البدیل السكني ،علماً انه یوجد تعدیالت منطقیة یتوجب االخذ بھا» ،مبدیا إستعداد المستأجرين لتقدیم

یمر بھا لبنان.
أیة اقتراحات لحمایة المواطنين في منازلھم في ھذه المرحلة الدقیقة والصعبة جداً التي ّ
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