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 بانتظار الحل الشاملإرجاء النظر بالكابيتال كونترول.. 

 
 علي نور الدين

ى الدخول خالصة خمس ساعات من النقاش في اللجان المشتركة يوم أمس الثالثاء، تقّرر إرجاء النظر في مشروع قانون الكابيتال كونترول، من دون حتّ  في
ع جميع القوانين المرتبطة بها، لة من الحكومة اللبنانّية، متلّقي خّطة التعافي المالي الشام في مناقشته ماّدة ماّدة. وعلى هذا األساس، سينتظر المجلس النيابي

بصيغته الحالّية،  ليتم على أساسها البحث في الضوابط التي يمكن فرضها على التحاويل والسحوبات. النتيجة من حيث المبدأ جّيدة، طالما أّن تمرير القانون
ن وتشريعه، من خالل قوننة القيود المفروضة على المودعين من ّثل غطاء لتطبيع الوضع الراهشمل من الحلول المتكاملة، كان سيمومن دون االرتباط بسّلة أ

 دون رسم مسار إعادة هيكلة المصارف، الذي يفترض أن يمّهد إلعادة اإلنتظام للقطاع المصرفي.
 

 حفلة خطب شعبوّية
التي توّجست من مناقشة مشروع القانون، على وقع  هرت أن معظم الكتل النيابّيةلسلة من الخطب الشعبوّية، التي أظعلى هامش الجلسة، حفل اليوم الطويل بس

النائب علي حسن صرخات المودعين في الخارج، ال تعرف أساًسا ما هو "الكابيتال كونترول" وال الغاية التي يفترض أن يخدمها. على هذا النحو مثاًل احتج 
ة الكابيتال كونترول حماية المودع ال فرض قيود على استعمال المودع ألمواله الحماية للمودعين، وكأن غاي ح مشروع القانون على نحو ال يؤّمنخليل على طر 

ساسها تعديل في المصرف! وهكذا، وبدل أن يتجه التركيز في بعض الخطب إلى الضغط باتجاه إنجاز مسوّدة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، ليتم على أ
حفلة زجل حول قدسّية الودائع، بما يذّكر بإشارة البنك الدولي إلى هذا النوع من الخطب بوصفها شعارات  رول، تحّولت بعضها الخطب إلىقانون الكابيتال كونت
 "جوفاء وانتهازّية".

في أي خّطة تعافي للحكومة موال المودعين في المصارف وصونها النائب حسن فضل اهلل أعاد التذكير بمشروع قانون تقّدمت به الكتلة، ينص على "حماية أ
ن الودائع ُيفترض أن المالي وأدوات المعالجة، خصوًصا أأو في أي تشريع له عالقة بالمصارف". ولم يكن من الواضح كيفّية اتصال الفكرة بمسار التعافي 

من الودائع المتوّجبة! أي  %73وزيع خسارة تقارب قيمتها رف، فيما بات السؤال حول كيفّية تتكون حسب القوانين الحالّية مصانة كإلتزامات متوّجبة على المصا
ا، تحديد أولوّيات السداد. وهنا مجدّدا، ثّمة ما يذّكر امات المصارف، بل وعلى العكس تمامً بمعنى آخر، المطلوب من قانون إعادة الهيكلة لم يعد تقديس إلتز 

إلى أّنه كان من الضروري تحديد الخسارة وقبولها بما يحمي أصحاب الودائع  -قدسّية الودائعبعد الحديث عن شعارات –الذي أشار بتقرير البنك الدولي نفسه، 
 ة وكبار الدائنين المستفيدين من أرباح المرحلة السابقة.ّمل الخسائر إلى الرساميل المصرفيّ الصغيرة والمتوّسطة، وبما يح
لى حدٍّ ما نّواب حزب اهلل والتيار الوطني الحر، يصرّ يشال ضاشات يوم أمس، ظّل النائب مفي كل الحاالت، وحسب النقا ون على ضرورة المضي هر، وا 

 تح هذا الملف قبل تبيان سائر تفاصيل خّطة التعافي المالي.بمناقشة تفاصيل مشروع القانون، فيما بدا أن سائر الكتل ظّلت خائفة من ف
 

 شبح رياض سالمة
وًصا أن بعض بنود مشروع القانون تتصل بسقوف اكم مصرف لبنان رياض سالمة في الجلسات، خصالسؤال عن ضرورة مشاركة حة، ُطرح في الجلس

ة المتاح لتمويل هذه السحوبات. وهنا، بدا من الواضح أن مجّرد فتح الموضوع سبب السحوبات، وهو ما ُيفترض أن يعتمد على أرقام المصارف وحجم السيول
حث وتحرٍّ ال تسمح للحاكم بالتجوال والمشاركة في جلسات رسمّية من هذا النوع. وبينما حاول نائب رئيس المجلس الياس ًكا وحرًجا، سببهما وجود مذكرات بارتبا
 لرمي القنبلة مجدًدا متسائاًل عن ة إلى إمكانّية البحث الحًقا في كيفّية تحقيق هذه المسألة، عاد النائب جبران باسيلصعب "ختم" النقاش بإشارة دبلوماسيّ بو 

 كيفّية "جلب رياض سالمة" إلى مجلس النّواب إذا كان جلبه إلى جلسات التحقيق القضائي متعّذًرا.
 

 سعادة الشامي مقموًعا
بالدخول في تفاصيل مشروع  شامي خرج مستاًء من جلسة يوم أمس، بعدما حاول جهده إقناع النّواب المشاركين بالجلسةوحده نائب رئيس الحكومة سعادة ال

قتصرت المشاركات المطروح. وبعد الجلسة، أشار الشامي للصحافيين إلى أّن الجلسة لم تشهد أي نقاش فعلي في صلب الموضوع المطروح، بينما ا القانون
في  لم يتمّكن حّتى من التدّخل بحرّيةضفاضة وبعيدة عن جوهر النقاش الفعلي. مصادر مشاركة في الجلسة أشارت إلى أّن الشامي على طرح شعارات ف

. اقشة قانون تعديالت سرّية المصارفالنقاشات للدفاع عن وجهة نظره أمام اللجان المشتركة، في ما بدا كتكرار للتضييق الذي تعّرض له الشامي في جلسات من
نجم، والتي تتشارك مع الشامي عدم  مع وزير العدل السابقة ماري كلود مع اإلشارة إلى أّن سياسة التضييق على الشامي في الجلسات تذّكر بنمط التعامل نفسه

 رضا لوبي المصارف عنها.
 

 نّواب التغيير
نمة، الذي أشار إلى أّن مشروع القانون يأتي اليوم بمقاربة وصيغة خطيرة تنبئ بما نّواب قوى التغيير واكبوا الجلسة بمؤتمر صحافي تال كلمته النائب إبراهيم مني
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ناقوس الخطر ودعوة الرأي العام للتأهب إزاءه. وأشار منيمنة إلى أّن تداعيات مشروع القانون ال تقتصر على الوضعّية ُتحمد عقباه، وهو ما يدفع إلى دق ال 
مكانّية الشروع بمسار التصحيح المالي. لكن انونية ألموال المودعين، بل تطال الق وبخالف تصريح نّواب الكتل احتماالت نجاح مسار التعافي االقتصادي وا 

 ف هذه الخّطة.عاد منيمنة ليشدد في ختام كلمته إلى ضرورة القانون وأهميته، إنما كجزء من خطة التعافي المالي ككل، وكأداة تخدم أهدا األخرى،
فعلها، لت االحتجاجات خارج مجلس النّواب تهت نقاشات الكابيتال كونترول إلى ما يشبه ربط النزاع المؤّقت مع المصارف، بعدما فعفي خالصة األمر، ان

ورغم إيجابّية ما حصل يوم أمس، وشكلت ضغطًا إعالميًا أفضى إلى إحجام معظم الكتل عن الشروع بمناقشة تفاصيل مشروع القانون. لكن ومع هذا كّله، 
خّطة تعاٍف مالي سيكون كل الحاالت، خصوًصا أن تطبيق أي  كن القول أن المجلس النيابي سيحتاج إلى مناقشة مشروع القانون مجدًدا في المستقبل فييم

ورة ملّحة في جميع ف. باختصار، الكابيتال كونترول ضر متعّذًرا من دون قانون من هذا النوع، لضرورته في مساري إعادة هيكلة المصارف وتوحيد أسعار الصر 
 يه.الحاالت، والسؤال الفعلي هو حول شكله وصيغته، وليس مدى الحاجة إل

 
 
 

 


