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 فهل تنسحب على الزراعة؟... وصلت إلى السلع الغذائية واالستهالكية" الدولرة"

 
 سلوى بعلبكي

دوي  وقطع السيارات واألدوات المزللي  وأقساط بدأت دولرة االقتصاد تكبر ككرة ثلج لتشمل جميع القطاعات، فبعد دولرة المحروقات ودولرة االستشفاء والمطاعم والتأمين واأل
يجارات الشقق والمحاّل التجاري  واشتراكات المولدات، وغيرها من الزشاطات التجاري  واالقتصادي ، وصل الدور اليوم  الى أسعار المواد الغذائي  والسلع المدارس الخاص  وا 

 .االستهالكي  في السوبرماركت
ار ولير االقتصاد ابات التجار والمستودرين، وتحقق ما كان يزتظره المتابعون للمسار االزحداري لليرة اللبزازي ، وازقسم اللبزازيون بين مؤيد ورافض لقر تحقق ما كازت تطالب به زق

ويضع أمامهم ثباتًا لسعر المواد االستهالكي  المهللون يعتبرون أن مثل هذا القرار يخدم المواطن وخصوصًا اللبائن . أمين سالم التسعير بالدوالر وكٌل له حجته ومبرراته
رسه بعض التجار والسوبرماركت بعدم والغذائي  التي يحتاج إليها وتبعد الفوارق في األسعار بين سوبرماركت وأخرى، أو بين تاجر وآخر بما يبعد شبح االستغالل الذي كان يما

 .صرف الدوالر في السوق الموالي  سعار ما فوق سعرخفض أسعارهم عزد هبوط سعر صرف الدوالر، ال بل يشطحون باأل
غاء الليرة أو على األقل اإلمعان في أما الرافضون لقرار الولير فيزطلقون في معارضتهم من عدم قازوزي  القرار والخلل السيادي الذي يعتريه، فالولير يضع الحجر األساس إلل

ي حال دولرة قوتهم وغذائهم سيصبحون فريس  لجشع التجار والمستوردين خصوصًا في ظل غياب مؤسسات الرقاب  ويليد بعضهم على اعتراضه أن اللبزازيين ف. تهميشها
إن خطوة كهذه ستليد من الطلب على العمل  الخضراء بما سيشكل ضغوطًا على السيول  "كما يزحو البعض الى القول . واضمحالل قدرتها على مراقب  جودة البضائع وأسعارها

 ".لى ارتفاع جديد في سعر الدوالركمًا استؤدي ح
اقتصاد زقدي مدولر، لذلك سأشرح اليوم كيفي  عمل هذه  أو بتحويل اقتصاد لبزان الى الدولرة#لم زكن يومًا من المسؤولين الذين يقبلون ب"الولير سالم قال في مؤتمره الصحافي 

ات أخرى لحماي  المواطن العزوان الرئيسي هو أن البرزامج الذي زعمل عليه وضعزاه في إطار المؤشر الغذائي، ليس فقط في القطاع الغذائي بل يعتمد أيضًا في قطاع. اآللي 
لتسعير بين الدوالر والليرة ال يمكن السيطرة عليها، ال في السوق السوداء وال على مزّص  صيرف  وال في مصرف لبزان والوضوح والشفافي  في األسعار ألن االستزسابي  في ا

الر لحماي  المؤشر الغذائي هو آلي  في ولارة االقتصاد ولم زلجأ يومًا الى الحلول السهل  أو الهروب الى األمام، وزحن آخر من سيلجأ الى الدو "، مؤكدًا أن "وولارة المال
ير بالدوالر بين سعر الدوالر المستهلك ولكن عملزا مع لجز  االقتصاد وبالتشاور مع القطاع الخاص والصزاعيين والمستوردين وأصحاب السوبرماركت على التمييل في التسع

 ".الدوالر وهذا ما يمزعه القازونعلى المزتجات مقابل فرض الدفع ب
أن أحدًا من ولارة االقتصاد لم يتواصل معه أو مع الجمعي  في موضوع التسعير بالدوالر، قال إزه في ازتظار ما " الزهار"هير برو الذي أكد لـرئيس جمعي  المستهلك الدكتور ل 

لرأي العام أي االتحادات مهل  أسبوع قبل إصدار قرار رسمي من ولارة االقتصاد ل"سيؤول إليه القرار خصوصًا أن ولير االقتصاد أكد في مؤتمره الصحافي أزه سيعطي 
سيحرص شخصيًا على التزسيق مع كل المعزيين وفي المجلس الزيابي على وضع "، كما أكد الولير أزه "والزقابات ولكل المعزيين بالموضوع للتفاعل والتشاور في هذا اإلجراء

يركل طيات الذي سيلحظ الفترة اللمزي  واآللي  التي ستتبع وتوضيح الخدمات التي سالطروحات والمالحظات التي تردزا من أي جه  ودرسها التخاذ القرار الزهائي ضمن المع
 ".عليها هذا المؤشر الغذائي

ذ سأل عن مزافع قرار الدولرة، أكد أن الحلول الجلئي  لم تعد تزفع، فيما المطلوب حل جذري ومشروع متكامل للخروج من األلم  وفي مقد هي  مها ليس تزظيم االستهالك كماوا 
 .ن أن تدخل الدوالرات الى البالدالحال اآلن بل تطوير القطاعات اإلزتاجي  والتكزولوجيا الحديث  واالستثمار فيها لكوزها القطاعات الوحيدة التي يمك

داري وتاليًا لن يعالج المشكل الحل ال يكمن بتكرار زفس السياسات التي أدت الى إفالس البالد، فيما قرار الولير سالم هو مجرد تقزي و "واعتبر برو أن  سبب "، مؤكدًا أن "ا 
 ".  هذه ال تلال قائم  ولم تتغيروطريق  تحايلهم ال زهاي  لها، والعزاصر الثالث" فلتازين"ارتفاع األسعار هو ازهيار الليرة، وغياب الدول  عن إعداد برامج ازتاجي ، والتجار 

يزسحب قرار التسعير بالدوالر على السلع المزتج  المحلي  وخصوصًا اللراعي  من فاكه  وخضار التي ال تلال أسعارها في "أما خطورة القرار، برأي برو، فهي إمكازي  أن 
به الى وبذلك يكون قد فتح باب جهزم على الزاس، من هزا زز... متزاول فقراء لبزان والتي تشكل الى جازب الحبوب الغذاء الرئيسي لكل الشعوب في حال  األلمات الكبرى

 ".خطورة الموضوع وشرعزته
" دولرة"واعتبرت أن القرار هو بمثاب  ". قرار الولير مخالف لقازون حماي  المستهلك والزقد والتسليف اللذين يفرضان التسعير والتعامل بالليرة"الى ذلك أكدت مصادر قازوزي  أن 

المركلي من سلط  التأثير في السياس  الزقدي  في البالد، التي تصل إلى حد العجل عن اتخاذ أي  ازطلقت في جميع مفاصل االقتصاد، ومن شأزه حرمان الدول  والمصرف
ماعي  التي تطرأ، االجتماعي ، ووضع قرارات تزسجم مع األوضاع المستجدة في البالد، إضاف  الى ازعدام قدرة الدول  على اتخاذ أي قرارات تزسجم أو تتالءم مع األوضاع االجت

ركي الذي بالطبع لن يأخذ ت رحم  القرارات التي ستصدر عن البزك المركلي األجزبي بما سيجعل مصرف لبزان في موقع المتلقي لما سيقرره االحتياط الفيديرالي األميزفسها تح
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 .في االعتبار ما يحتاج إليه لبزان عزد تحديده لسياسته الزقدي 
 

ذ أكدت أن  على أي سعر صرف سيدفع المواطن على الصزدوق؟ هل على أساس سعر السوق : "، سألت"ل أمام مجلس شورى الدول القرار المرتقب عرض  للطعن باإلبطا"وا 
 ".ليرة؟ 0011السوداء أم صيرف  أم وفق مؤشر يصدر عن ولارة االقتصاد قد يزشئ سعر صرف جديدًا في البلد أم على سعر صرف 

 
شعر بأي تأثير إيجابي من صدور هذا القرار الذي اعتبره البداي  على طريق الدولرة الشامل  ويرمي الى حماي  التجار ال المواطن لن ي"في الخالص  رأى المصدر المراقب أن 

ياء رده  الحل القازوزي السليم الذي من شأزه وقف هذه الزواحي المزعدم  القازوزي  أن يتم الضغط إلعادة إح"ورأى أن ". المواطن وتشريع مؤشر سيزشأ عزه سعر صرف جديد
 ".بورص  بيروت عبر مزص  إلكتروزي  تؤدي الى وقف جميع هرطقات أسعار الصرف المتعددة وغير المسبوق  في الجمهوري  اللبزازي 

 
الذي جاء  0100سز   ولير االقتصاد يأتي ضمن سياق خدم  التجار والمستوردين تمامًا كما قرار دعم االستيراد"الى ذلك رأى الخبير االقتصادي محمد فحيلي أن قرار 

 ".لمصلحتهم فيما المتضرر األكبر كان المواطن، وهم اليوم يطالبون بدولرة األسعار لمصلحتهم وحتمًا ليس خدم  للمواطن
 

  إلى الهاوي  أكثر وأكثر ولن يبقى لسلع االستهالك سيحل مشكالت مالكي السوبرماركات والمحاّل التجاري ، لكزه بالتأكيد سيدفع بالعمل  المحلي" التسعير بالدوالر"صحيح أن 
 .وهذا هو هالك المواطن والوطن برأي فحيلي... ليرات لشراء الدوالرات

 
 standard for deferred" )معيار المدفوعات المؤجل "و( store of value" )كمخلن للقيم "خالل السزوات الثالث الماضي ، فقدت الليرة اللبزازي  قدرتها على العمل 

payments )وحدة حساب"ولكن مع ذلك، فإزها تظل مقبول ، ولو جلئيًا، على أزها . بسبب فقدان الثق  بالدول  الداعم  للعمل  رغم كل ما يمتلكه لبزان من ذهب( "Unit of 
Account )وسيل  تبادل"و( "Medium of Exchange) الوطزي  ولو لترك خيط أمل الستعادة الثق  بها يجب الحفاظ على هذا القدر من الكرام  للعمل "، وتاليًا يقول فحيلي ."

ألمر بتسوي  المدفوعات في محارب  الدوالر لن تحمي الليرة اللبزازي ، وتاليًا عليزا أن زجد طريق  لجعل الليرة هي العمل  المفّضل  أو المستعمل  عزدما يتعلق ا"ويشير الى أن 
 ".ء كازت األسعار مرتفع  أو أعلى، وسواء كان الدوالر قويًا أو أقوىيجب أن تكون هذه هي الحال سوا. المتاجر المحلي 

 
، بالحد األدزى بالليرة اللبزازي  ولتسديد فواتير االستهالك، يعطي الليرة (بطاق ، شيكات، تحويل)تفعيل العمل بوسائل الدفع المتاح  من خالل القطاع المصرفي "كذلك رأى أن 

، علمًا بأن إقفال حسابات "االستبعاد المالي"الك، والعودة الى الشمول المالي في الحسابات بالليرة الليزازي ، والحد مّما يعازيه المواطن اليوم وهو امتيال أمام الدوالر في االسته
 ".توطين الرواتب بالليرة أسهم بتدهور العمل  الوطزي 

 
 


