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 كيف يجب أن ننفق ما تبقى من سيولة بالدوالر؟

 
ئع مليار دوالر. هذه األموال، سواء ُسّميت احتياطات إلزامية، أو ودا 9.7قيمتها  2022جنبية في نهاية آب يقول مصرف لبنان أن لديه سيولة بالعملة األ

لسيولة القابلة لالستعمال. ون دوالر(، أو أي شكل من أشكال األصول السائلة، فإنها تمّثل كل املي 800سحب خاصة )لم يبق منها أكثر من ، أو حقوق إلزامية
ن مصرف لبنا تحّكم فيهالها إال بتشريع من مجلس النواب، خالفًا لهذه السيولة التي يع قبل احتياطات الذهب التي ال يمكن استعماهي أول خّط دفا ن حصريًا وا 

متدفقة التي يديرها المخّزنة، وهي تختلف أيضًا عن السيولة ال ك أحيانًا من باب التمّني وليس من باب األمر والنهي. هذه السيولةكانت السلطات األخرى تشار 
ات غتربين إلى أهاليهم، أو تحويالت المنظمحويالت الماألساسي ت قنوات مختلفة أبرزها حاليًا التحويالت اإللكترونية ومصدرها مصرف لبنان أيضًا، عبر

 .والمؤسسات الدولية للسوريين النازحين في لبنان
من أشهر االستيراد باعتبار أن المصارف المركزية ريًا، وهي تقاس وفق مؤشر مدى كفايتها لعدد مليون دوالر شه 415السيولة المخّزنة بمعدل تتناقص قيمة 
واردات في األشهر أشهر استيراد قياسًا على حجم ال 6.5مليار دوالر تكفي لنحو  9.7ـلمالت األجنبية. وفي هذا السياق، فإن اتيراد بالعتمويل االسمسؤولة عن 

نتيجة تيراد جاء كلفة االس . وهذا االرتفاع في2022ر في األشهر السبعة األولى من عام مليار دوال 10.5، إذ إن لبنان استورد بقيمة السبعة األولى من الجارية
ر نفط مليارات دوال 3م الواردات على الشكل اآلتي: وتوّزعت أه«. صيرفة»خالل العمليات التي ينّفذها مصرف لبنان عبر  الدعم المباشر لقيمة الليرة، من

ت وأجهزة كهربائية. بمعنى أوضح، دوالر آال مليار 1.3 مليار دوالر معدات نقل غالبيتها سيارات خاصة، 1.1غذائية،  مليار دوالر سلع 1.6ومشتقات نفطية، 
الخيار للسوق لكي يقّرر بشأنه، بل تعامل معه بشكل عشوائي أو استنسابي أو ترك تدعم العملة، فإن السيطرة على االستهالك تصبح تحديًا ال يمكن ال عندما

 .ةي السياسات اتخاذ قرار واضح ضمن أهداف محّددة ومدروسة بدقّ على صانع
ي أنه حّرر نفسه من مسؤولية تصاالت... أمن أعباء دعم سلع مثل البنزين والدواء والطحين واال قابل، قامت سياسة مصرف لبنان على تحرير سيولتهالمفي 

عائدات السياحة  ربين أو منة من المغتوالرات الالزمة الستيرادها، نحو السوق، أي السيولة المتدفقهذه السلع، وأعاد توجيه الطلب على كمية الدتمويل استيراد 
وبين الصرافين، فإن  كات التحويل اإللكتروني، وبين منّصة صيرفة،نوات التمويل المتمّثلة بالعالقة التي أنشأها مصرف لبنان بين شر قأو غيرها. وبمعزل عن 
والر، دمليار  16.7يبلغ  2021ى لبنان في عام ما دخل إل نان: مجموعلنتيجة اآلتية وفق أرقام الحساب الجاري الصادرة عن مصرف لبهذه اآللية أفضت إلى ا

أكبر اًل في سعر الليرة ألن الطلب على الدوالر مليار دوالر. والعجز يعني اختال 2.9ز بقيمة مليار دوالر، ما أفضى إلى عج 19.6ومجموع ما خرج منه يبلغ 
 .فع سعر الصر بكثير من كمية التمويل المتاحة، وهذا سبب كاٍف الرتفا
مة، وصعوبة التوّصل إلى اتفاق هورية، وتشكيل حكو األشهر المقبلة على صعيد انتخابات رئاسة الجم إذًا، في ظل هذه اإلدارة، وفي ظل وضع ضبابي في

تأمين السلع توى صعوبة زمة على مسقع أن تنكمش الثقة بالليرة أكثر، ويتوقع أيضًا أن تصبح األنان في ينابيع الغاز في البحر المتوسط، يتو يحسم حقوق لب
ى توجيه هذا السؤال دًا من اللعب على وتر المودعين وحقوقهم؟ جر  السؤال اآلتي: كيف يجب أن ننفق السيولة في الفترة المقبلة بعياً األساسية. لذا يصبح ضروري
ي أو مباشر، على وجود أمل ضعيف بأن إجماع ضمن ن هناك شبها خبرة واسعة في االقتصاد، وجاءت إجاباتهم متنّوعة، لكن كاإلى مجموعة شخصيات لديه

 .ن إدارة هذه األموال، حسنة وهادفة وعادلةو تك
 
  ...كمال حمدان: ليس هناك أمل إال 

ن سيئ و المسار مما يتوقع هما أن الحكم لم يتغّير واتخاذ القرار يتم على يد الجهات نفسها، فإن ت. وطالمفرغة ذاتها منذ ثالث سنواحاليًا، ندور في الحلقة ال
ناك موارد تذوب ن صارت كثيرة. المدرسة أولوية، االستشفاء والطبابة أولوية، الغذاء أولوية... ففي مقابل كل هذه األولويات هإلى أسوأ. أولويات األسر في لبنا

ة السرطان غير متوافرة(، إال أنه ال دواء )أدويير لدعم النزاف متواصل منذ سنوات. صحيح أنه جرى تحرير دعم المحروقات، ونصف تحر عام، وهو استبشكل 
الصناديق  االجتماعية بما فيها من قيمتها، وعندما تنهار كل مكّونات الحماية %5كن الجزم بأن هناك األمور ستتحسن. فعندما تنخفض األجور إلى يم
تلة شعبية متحّررة من كهذا ليس هناك أمل. األمل هو أن تنشأ كنه في وضع الليرة، فإضامنة، وعندما يتم تحرير أسعار األدوية، ودولرة قطاعات مقابل أجور بال

القيام بتغيير في هذا البلد.  دها فقط يمكن، وعن2019شرين األول ت 17االنتماءات الطائفية بالمعنى السلبي، أي كما حصل في األيام األولى لالنتفاضة في 
 .اليوم نجّرب المجّرب
لليوم، لكننا لم نجّرب بعد حكومة من خارج المنظومة بصالحيات استثنائية. شكلة وجودة. جّربنا بضعة حكومات منذ األزمة عّد مه اليوم، يالوضع الذي نشهد

 ظومة تحاولخلق أوضاعًا جديدة كل يوم من فوضى وجوع وانعدام االستقرار. هذه المني ك أمل إال من سيئ إلى أسوأ وهذاما هذه المنظومة قائمة، ليس هناطال
ّرك إصالحيات مليئة بالمطّبات واأللغام. الكابيتال كونترول يحتاج إلى إعادة نظر، والتعديالت على قانون ا ستقوم بإصالحات، بينما الواقع، هي تحالقول إنه

لكنهم في الواقع،  بإصالحات، نهم يقومونبق على قانون إعادة هيكلة المصارف. هم يوحون لصندوق النقد الدولي بأيضًا ما سينطرية المصرفية، وهذا أالس
 .ةيبقون المعركة مستمرّ 
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 لالقتراض يجب إعادتها« ضمانة»جواد عدرا:  
استثمارها بهدف تنمية المجتمع فرة لدى لبنان، هي أنها ليست ملكًا للدولة لكن لديها حقوق إن أساس أي مقاربة متصلة بالسيولة بالعملة األجنبية المتوا

زمة مثل األزمة الحاصلة ودات من أجل استخدامها في هذا المجال. وفي وضع أرة أي أصل أو موجلدولة القدرة على مصادنون يمنح اما أن القاواالقتصاد. ك
نحرص ا. يجب أن تبارها قابلة لالستهالك النهائي، أي تبديدهالسيولة بشكل كالسيكي. ال يجب التعامل مع هذه األموال باع اليوم، ال يمكن مقاربة استعمال هذه

ا أجل استثمارات يحتاجها لبنان بشّدة حاليًا، ويمكن استعمالهأال نستثمرها. يمكن التعامل مع هذه األموال من  لكن هذا ال يعني مثل حرصنا على الذهب، عليها
دي. نفاق كأننا في وضع عاال يمكن اإلنه أواًل، أوضح فإنه في ظل ضرورات تبيح المحظورات، فإإلطفاء بعض األكالف التي تفتك بميزانيات األسر... بمعنى 

أن نضع هذه األموال كضمانة ست الكهرباء شأنًا يجب التعامل معه أيضًا؟ فإذًا، هل يمكن اس مسألة عاجلة تستدعي التعامل معها سريعًا؟ أليأليس مرض الن
 لبنان للتعامل مع مسائل طارئة؟ للحصول على التمويل الذي يحتاجه

في مواجهة األيام الصعبة. لذا، ال يجب أن يخرج استعمالها عن « ضمانة»أنها  ر هذه األموال والتعامل معها بصيغتها األصلية وهيهي استثما الفكرة هنا
 .أخرى« ضمانة»شكل استعمال أي 

 
 منصور بطيش: تثبيت أسس الُحكم أوالا  

 تخاذ القرار التي نّص رة استمرارية آلية اخوض النقاش حول ضرو ب، من دون وضع المرتقال يمكن الحديث عن استخدام السيولة من العملة األجنبية في ظل ال
اقتصادية وسياسية واجتماعية، ومن يكتبون ذلك، هم شركاء في  عليها اتفاق الطائف. فالتركيز على عدم إجراء االنتخابات الرئاسية في موعدها هو جريمة

أي إن الحّل سياسي أواًل. وهذا  ترسم طريق اإلنقاذ، وتشكيل حكومة جديدة في انتخاب رئيس للجمهوريةكمن د. الحّل يالمال في البل الجريمة التي ارتكبها أمراء
 .أولوية وحق للناس

ر خّطة تسمح بإقران على مسار انحداري كارثي مهما فعلنا. آلية اتخاذ القرار يجب أن مة، منذ ثالث سنوات لليوم، لبنان اآلففي ظل النموذج المعتمد إلدارة األز 
 .ة اإلنتاج، وتؤّمن أيضًا إصالحات حقيقية، وتكافح الفسادع االقتصاد على خريطفيها األولويات، وتضٍف متكاملة ُتحّدد تعا

اد الغاز تيك الستير رات، إنما األولوية أن تكون لقطاع الغاز حيث نقع حالياا في مطّب جيوبولين بالعملة األجنبية في استثمايمكن استعمال سيولة مصرف لبنا
 الكهرباء لالزم لتشغيل معاملا

مليار دوالر. وكانت الودائع  98مليار دوالر، وصارت  123لى ما يحصل حاليًا من تذويب ألموال الناس. كانت الودائع بالدوالر تبلغ لمصادقة عال يمكن ا
لمصارف تبلغ ر(. بالمختصر كانت مدخرات الناس في االت مليار دو لدوالر صار مليار ليرة )قيمتها باألف  40ألف مليار ليرة، وصاروا أقل من  72بالليرة 
ار دوالر كحّد ملي 15مصارف، صارت تساوي وما تبقى من مدخرات في المليار دوالر.  77مليار، أي أن المدخرات خسرت نحو  99مليار وصارت  176

شرية. النموذج المتبع هو ؤّسسات وموجوداتها، وخسائر الثروة البمفي قيم ال االقتصاديةدوالر عدا عن الخسائر مليار  160أقصى. مجموع الخسائر سيتجاوز 
 .قاش بالمفرقنموذج إجرامي. لكن ال يمكن فصل السياسة عن االقتصاد والن

 
 ه: دعم التعليم والطبابة ومشاريع استثمارية مختارةم فضل اللّ عبد الحلي 

مال السيولة بالعملة األجنبية التي يحملها مصرف القول إنه يجب استع الشأن النقدي. يمكنن المالي و ل بين الشأبشكل منهجي، فإن المسالة األساس هي الفص
ف المركزي وال أهدافه. كما يفترض أن يتم تحديد مدى زمني للمرحلة المستهدفة، أي لمصر وظيفة است هذه لبنان لدعم رواتب العاملين في القطاع العام، لكن لي

المرحلة المستهدفة. أيضًا يجب تحديد نقطة البداية. فهناك أفكار كثيرة حول إعادة صل لعّدة أشهر أو سنة مثاًل، ستكون هي التي قد تحالضبابية  إن المرحلة
، دوالر. لذامليار  20 ألف دوالر وما دون يجب رّدها ولو أن كلفتها 100طط، لكن الكّل متفق على أن ودائع شريحة الـوأكثر من مخالهيكلة وأكثر من سيناريو 

متوافرة يو، يجب أن يستمر هؤالء بالحصول على أموالهم بالدوالر النقدي وفق دفعات محّددة متواصلة ممّولة بالسيولة المهما كانت الخّطة، ومهما كان السينار 
 .مصرف لبنان لدى

 باألرقام
 مليارات دوالر 10.5

 ةسنة الجاريولى من الهو حجم االستيراد في لبنان في األشهر السبعة األ

 
 رمليار دوال  2

 ولى من السنة الجاريةللبناني إلى الخارج في األشهر السبعة األلتصدير اهو حجم ا
 مليارات دوالر 8.5

 جارية الجارية، وهو سبب رئيسي في العجز الذي يشهده لبنان في الحساب الهو حجم العجز في الميزان التجاري في األشهر السبعة األولى من السن
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لدى لبنان القدرة على التدخل في هذا المجال إذا صار هناك  يق الحّد األدنى من األمن الغذائي. يجب أن يكونحقيكمن في ت هذه السيولة وأولويات استخدام

 .سعار وصعوبات معينةارتفاع في األ
بارة عن حقوق السحب ع قسم منها( دوالر استعململيار  1.1ن هي ليست كّلها احتياطات، بل هناك بضعة ماليين منها )كان لدينا وافرة في لبناوالسيولة المت

كن أن تستمر السحب الخاصة ممكن لدعم التعليم في المدرسة الرسمية، وفي الجامعة اللبنانية أيضًا التي ال يم تبقى من حقوقواستعمال ما  .(SDR) الخاصة
 . يجب أن نكون واقعيين بأن الدعم هدفه المنع مناتل أو إنشاءه لبناء معامبالطريقة المتبعة حاليًا. هذا األمر يجب أن يكون قبل أي استخدام آخر ُرّوج ل
مان ات كبيرة، وال سيما لدعم إنفاق الضألموال في القطاع الصحي حيث التحدياالنهيار التام، وليس اإلنعاش. ومن الضروري أيضًا استخدام جزء من هذه ا

 .االجتماعي
أعباء استيراد المشتقات النفطية. ففي هذا  ى أنه ال يجب تحميل هذه السيولة بالعملة الصعبةإلي اإلشارة ، فمن الضرور أما بالنسبة إلى كلفة المشتقات النفطية

ك الكثير من الدول التي هي على استعداد للقفز فوق مثل روسيا، العراق، الجزائر... هنالقيام باتفاقات شراء مع دول صديقة المجال، ال سبيل للبنان إال ا
 .بنان بالمشتقات النفطية بشروط ميّسرةل كية لتزويدّفظات األمير التح

في مطّب جيوبوليتيك الستيراد الغاز لة مصرف لبنان بالعملة األجنبية في استثمارات، إنما األولوية أن تكون لقطاع الغاز حيث نقع حاليًا عمال سيو يمكن است
بشروط ميّسرة. هذا أمر  ع اتفاقيات بعيدة المدى لتوريد الغاز إلى لبنانم ات التغويزموال على محطالالزم لتشغيل معامل الكهرباء. يمكن إنفاق جزء من األ

 .الطاقة على األسر والمؤسسات ضع الجيوبوليتيك، ويخفض كلفة إنتاجيستحق أن ننفق من أجله بما يحّررنا من أعباء الو 

 
 

ستقر سعر يمكن أن ي ي. إنما الع، كل ذلك ينطوي على دعم مبّطن لسعر الصرف. فهو شكل من أشكال التدّخل ضم مسار افتراضي نحو التعافلواقفي ا
 .ائعالحساب الجاري وليلرة للودالصرف إذا كان لدينا ثغرة في 

 
 

 

 
 

ذا ، إال أن ه2021مليار دوالر في عام  2.8إلى  2019 ر دوالر فيمليا 11.2صحيح أن األزمة بمفاعيلها أّدت إلى انخفاض العجز في الحساب الجاري من 
لدوالرات التي يحتاجها ليرة مقابل الدوالر في السوق. فمع توّقف مصرف لبنان عن تغطية العجز في االعجز ال يزال كبيرًا جدًا. فهو ينعكس على سعر صرف ال

في قيمة العملة اللبنانيةير كب ى تدهورزال، إلالسوق، ازداد الضغط على سعر الصرف ما أّدى، وال ي . 
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