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 فهل يكون العالج الشافي لتدهور سعر صرف الليرة؟ نظام مجلس النقد أثبت جدواه في دول مشابهة للبنان

 
 سلوى بعلبكي

تخذها مصرف لبنان لضبط ارتفاع سعر الدوالر وآخرها افتتاح المنصة االلكترونية، وفي الوقت الذي يضخ "المركزي" كمية من على رغم االجراءات التي ا 
يرة مع ارتفاع حاد في ير آبه بكل هذه االجراءات. وترافق تدهور سعر صرف اللالدوالرات في السوق المحلية، يستمر تدهور سعر صرف الليرة يوما بعد يوم غ

بحسب تقديرات البروفسور ستيف هانكي، احد اهم الخبراء االقتصاديين في العالم، واالختصاصي بمعالجة مشاكل التضخم  %300عار بلغ اكثر من األس
ته التعويم الموّجه الذي تبن على اجتراح الحلول لوقف انهيار سعر الصرف، خصوصا أن وتدهور اسعار صرف العمالت. أمام هذا التفلت، عكف الخبراء

 .الحكومة الحالية في خطتها المقدمة إلى صندوق النقد الدولي تحّول الى إغراق متواصل لليرة وتصاعد صاروخي للدوالر من دون سقف
على في ، وهي من األ%73لدولرة إلى الشعب اللبناني ال يثق بعملته الوطنية اذ تصل نسبة اوبحسب الباحثة واألستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور، فان "

يل ما نشاهده اليوم من تهافت العالم، وكأن الدوالر أصبح العملة األساسية والليرة اللبنانية هي العملة البديلة. ويصل تعلق اللبناني بالدوالر الى حد اإلدمان بدل
 ال الدوالر، ستؤدي إلى حال من الهلع وهستيريا، أي حرمان اللبناني إستعما، فان أي سياسة إقتصادية تذهب باتجاه إلغاء الدولرةعلى محال الصيرفة. لذ

Hysteritic effect لقرن عند المواطن، وستتسبب بأزمة مالية شديدة على نسق األزمات المالية التي وقعت في األرجنتين والمكسيك وروسيا وتركيا في أواخر ا
 ."الماضي وبدايات القرن الحالي

اع أن يحرر سعر صرف عملته بنجاح من دون أن يتعرض لإلنهيار اإلقتصادي واإلجتماعي الشامل، وفق ما مدولر إستطال يوجد أي بلد حتى يومنا هذا، 
ف مضاعفة. فالثقة بالليرة معدومة إلى درجة خطيرة، تقول منصور التي تعتبر أن "تحرير سعر صرف الليرة سيؤدي إلى أزمة اشد من األزمة الحالية بأضعا

بالنسبة إلى العملة الوطنية ألي بلد آخر في األشهر الخمسة األولى من األزمة كما حصل بالنسبة إلى  %200ي إرتفاعا تخطى ث لم يشهد الدوالر األميركحي
حات  وعلى سنوات من خالل إصال، فيما معالجة الدولرة ال يمكن أن تتم إال تدريجا  Fear of floating الليرة اللبنانية. فالعملة الوطنية تعاني من خوف التعويم

 ."داخلية تعيد ثقة اللبناني بعملته
عبر السنوات يضع البعض اللوم على سياسة تثبيت سعر صرف الليرة التي أدت إلى األزمة الحالية، لكن منصور تحّمل المسؤولية الى "األخطاء المتراكمة 

إلى استنزاف اإلحتياط بالدوالر من خالل الهدر والفساد بدال من الحفاظ  مصرف لبنان والمصارف، وأدتارتكبتها السلطات اللبنانية، التنفيذية والتشريعية و والتي 
األعمال من دون استعادة ثقة عليه. لذلك، ال يمكن معالجة األزمة اإلقتصادية اللبنانية من خالل إصالحات تقوم على إعادة هيكلة الدين والمصارف وبيئة 

 ."النقدية والمالية المعتمدةإعادة النظر في السياسات  السوق المالية التي تحتم
بالعملة الصعبة  الذي يعتمد على تثبيت سعر الصرف من خالل تأمين غطاء باحتياط (Currency Board) وتقترح منصور "اللجوء إلى نظام مجلس النقد

لغاء صالحية البنك المركزي اإلستنسابية. لمجمل الكتلة النقدية ا الصرف، اضافة الى  سعرويعتبر هذا النظام األكثر تشددا من بين أنظمة تثبيت لمتداولة وا 
ابل للتغيير ركائز: تحديد سعر ثابت غير ق 3كونه النظام األكثر أمانا  واستقرارا  بنسبة أربع إلى خمس مرات من أي نظام آخر، ويساهم ببناء الثقة ويقوم على 

من حجم الكتلة النقدية المتداولة بالليرة  %100على األقل  ادلالر األميركي، وتكوين احتياط من العمالت األجنبية يعلصرف العملة اللبنانية بالنسبة الى الدو 
لغاء السلطة اإلستنسابية للمصرف المركزي باتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات المالية مثل طبع صدار نقد جديد والتحكم بأسعار الفائدة اللبنانية، وا   ."وا 

صدار النقد ومنح القروض للدولة والقطاع المصرفي، بما يؤدي حكما  إلى  لس النقدويلغي مج الصالحيات اإلستنسابية للمصرف المركزي، المتمثلة بطبع وا 
ى المديين القصير وطنية عللعملة اللليرة اللبنانية باستمرار، ويضمن استقرار ا تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد والهدر وتحسين الموازنة العامة. فهو يؤمن الحماية

 %1ي ال يتعدى والبعيد، ويترجم ذلك في السوق بتضخم شبه معدوم، وفارق منخفض بين معدل الفوائد على الليرة اللبنانية وتلك التي على الدوالر األميرك
(Spread). عدم أي مبرر الستعمال الدوالر في التعامالت الداخلية. ركي، فينر األميعالمية لليرة اللبنانية توازي الثقة بالدوال كذلك يؤدي هذا النظام إلى منح ثقة

 .كما أنه يشكل عامال  لجذب اإلستثمارات وتعزيز فرص العمل وتعزيز المنافسة وزيادة الصادرات ونمو إقتصادي ملحوظ
تعاني من أزمات مالية ومصرفية خطيرة تشبه الى م، كانت ذا النظاتبنته؟ تؤكد منصور أن "الدول التي اعتمدت ه هل أثبت هذا النظام فعاليته في الدول التي

هنا كان تبّني النائبة بوال حد كبير أزمة لبنان إذا لم تكن أشد، وقد حققت جميعها من دون استثناء، نتائج إيجابية ملموسة وأكيدة منذ العام األول العتماده". من 
عدادها مشروع قانون حيع لنظام في لبنان، على أمل أن ينال القبول من جميع النواب. ورأت منصور أنه "إذا رفض اد هذا ايال اعتمقوبيان لهذا النظام، وا 

ال فإنه قد يفسر على أنه عدم رغبة في اإلصالح واإلستمرار بالسياسات المالية الق ديمة التي أوصلتنا إلى الكارثة اإلقتراح، فيجب أن يكون مبررا ومثبت علميا وا 
 ."الحالية

بنانية اليوم مع صندوق النقد الدولي من أجل تأمين قرض بالعملة الصعبة يعيد الثقة بلبنان ويفسح في المجال أمام مساعدات الدول كومة اللفاوض الحتت
كرة الى يعيد ال بنان، ماى اآلن لتوّقع إحراز تقدم في المفاوضات مع لالمانحة. وقد صرحت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا بأن ليس لديها أي سبب حت

إيجابية ملموسة منذ ملعب الوفد اللبناني. واثبتت التجارب ان الدول التي كانت تعاني من ازمات مالية ومصرفية خطيرة واعتمدت نظام مجلس النقد حققت نتائج 
ن. فماذا لو اضاف الوفد المفاوض بند مجلس في لبنا ب لالزمةنكي الذي يعتبر ان مجلس النقد هو الحل االنسالعام االول العتماده، وهو ما اكده البروفسور ها

 النقد الى طاولة التفاوض لتفكيك العقد؟


