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موقف »كّلنا إرادة« من مشروع قانون تقييد حركة رأس المال، مع 
المالحظات التي قّدمها نائب رئيس مجلس النواب، و الذي تمت 

مناقشته في اللجان النيابّية الُمشتركة اليوم

الضروريّة  واإلصالحات  السياسات  الُمقترح  المال  رأس  حركة  تقييد  قانون  مشروع  يهّدد 
إلنهاء األزمة.

• الهدف من إقرار أي قانون لتقييد حركة رأس املال هو عادة وضع قيود مؤقّتة للحّد من العجز يف ميزان 
املدفوعات عىل املدى القصري، مبا يسمح بوضع سياسات تعالج هذه املشكلة بطريقة هيكلّية وجذرّية، من 
خالل تحديد أوجه استخدام ما تبقى، وما قد يأيت من عمالت أجنبّية، إّل أن مرشوع القانون املطروح، مبا 
فيه التعديالت التي اقرتحها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ال تلّبي األهداف املعيارّية لقانون 

مامثل.

واملطلوبة،  الرضورّية  اإلصالحات  عن  رديف  إىل  تحّوله  امُلقرتح عىل خطر  القانون  ينطوي مرشوع   •
القطاع  هيكلة  وإعادة  الرصف،  أسعار  وتوحيد  الستدامة،  مسار  عىل  ووضعه  ْين  الدَّ هيكلة  إعادة  وأهّمها 

املرصيف مام سوف يهدد أي امكانية لبرام اتفاق مع صندوق النقد ويعيق إمكانّية النهوض.

ال تأّخذ االقتراحات التي قّدمها الياس بو صعب باالعتبار االعتراضات الرئيسية الموجودة 
ضّد مشروع القانون، ال بل تتجاهلها كّليًا وتكّرس العورات المضّمنة فيه.

• ينّص مرشوع القانون عىل إنشاء لجنة ُيعهد إليها بتطبيق أحكامه، إّل أّن اقرتاحات بو صعب تغرّي تكوينها 
لتضّم املجلس املركزي ملرصف لبنان وخبريين، عىل أّن يرتأسها حاكم مرصف لبنان، فيام ُتنح صالحّيات 
ُمطلقة لتحديد سقوف السحب والتحويالت، وهو ما يكّرس االستنسابّية املعمول بها راهنًا واملفصولة عن 

أي رؤية اسرتاتيجية.

استمرار هذه  بحّجة  الضوابط  من  األخرية  وتعفي  والجديدة  القدمية  الدوالرات  بني  املسّودة  تفصل   •
التدّفقات النقدّية، يف حني يفرتض بقانون تقييد حركة رأس املال أن يعتمد الوضوح نهجًا.

• تدعم املسّودة املقرتحة منّصة »صريفة« عىل الرغم من عدم وجود آلّيات شّفافة تحكم عملها وطريقة 
تسعري الدولر عربها، وذلك من خالل فرض إلزامّية إجراء التعامالت النقدّية من خاللها، ومنع التعامالت 
املالية يف سوق القطع الحّرة ملن هم بحاجة لرشاء أو بيع دولرات، وهو ما يعّمق تحّول القتصاد نحو 
الحالية تفتقر للوضوح فيام يتعّلق  النقدّية مع استمرار تعّددية أسعار الرصف. عدا أن الصياغة  التعامالت 

بفرض عواقب قانونّية عىل تبديل الدولرات يف السوق الحّرة.
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الطبقّية عمليًا  التفاوتات  يحافظ عىل  الحسابات املرصفّية وبذلك  التمييز بني  امُلقرتح  يكّرس املرشوع   •
يحّرر تحويالت التعليم والستشفاء يف الخارج، يف مقابل تجاهل حسابات الصناديق التعاضدّية والتقاعدّية، 
ويحمي النظام القتصادي املنهار من خالل قوننة فتح اعتامدات لسترياد سلع يبقى للجنة الستنسابية يف 

تحدديها  يف مقابل تجاهل حسابات الرشكات واملؤّسسات اإلنتاجّية.

د مبا ال يتجاوز ألف دوالر من حسابات  • تقرتح املسّودة إعادة النظر بسقف السحوبات الشهرّية الذي ُحدِّ
للجنة  تعطي  األساسّية  املسّودة  أن  إىل  اإلشارة  مع  اعتامده لرصفها.  يفرتض  وأي سعر  القدمية،  األموال 
صالحّية خفض قيمة السحب إىل مستوى غري محّدد. وهو ما يكّرس يف الحالتني حتمّية عدم إعالن إفالس 

املصارف والستمرار بتصفية الخسائر بطرق تعسفّية.

• يتضّمن مرشوع القانون مفعواًل رجعيًا ُيسقط الدعاوى املرفوعة أو التي قد ترفع ضّد املصارف أو حّتى 
الدعاوى التي صدرت فيها أحكام ابتدائية قابلة لالستئناف والتمييز. قد ُيفهم هذا اإلجراء يف سياق قانون 

إلعادة هيكلة املصارف، يف حني أّن غيابه يجعل من هذا اإلجراء خطرًا عىل املودعني بدًل من حاميتهم.

• تحافظ الصيغة املطروحة عىل مصارف بوضعّية الزومبي، أي التي تستمّر بفعل الدعم السيايس فيام 
تعجز عن أداء أبسط وظائفها وهي تويل القتصاد.

على الرغم من اقتراب نفاد احتياطيات العمالت األجنبّية، يبقى إقرار قانون تقييد حركة 
رأس المال ُملّحًا، شرط ربطه بخّطة إلعادة هيكلة القطاع المصرفي والنهوض باالقتصاد. 

• كان ينبغي اعتامد قانون ضوابط رأس املال مبارشة بعدما أغلقت املصارف أبوابها - الذي ُيعدُّ مؤّشًا 
عىل إفالسها - إثر اندلع انتفاضة 17 ترشين األّول 2019، لتجّنب هروب رؤوس األموال ونضوب احتياطّيات 

العمالت األجنبّية امُلفرتض استخدامها يف أي خّطة للنهوض.

• أّدى الفشل يف تبّني قانون ُمامثل إىل تبديد أكرث من 20 مليار دوالر من الحتياطّيات منذ ترشين األّول 2019 
وحّتى اآلن. ُهِدرت هذه األموال عىل )1( التدّخالت التي قادها مرصف لبنان لضبط سعر الرصف وامُلنفصلة 
عن أي خّطة اقتصادّية، مبا أّدى إىل تغذية املضاربة عىل سعر الرصف وشاء الوقت من أجل الاليشء، )2( 
الستمرار بسياسات الدعم العشوائّية وغري امُلجدية التي أفادت املستوردين من دون أّن تتمّكن من حامية 
القدرة الرشائّية للناس، و)3( تهريب األموال من القطاع املرصيف بطرق استنسابّية لصالح أشخاص ُمرتبطني 

سياسيًا، ما زاد الخسائر التي يتحّملها باقي املودعني، ومجمل اللبنانيني بشكل عام.

تقليص  مسار  يستمّر  املركزي،  املرصف  لدى  األجنبية  العمالت  احتياطّيات  نفاد  قرب  من  الرغم  عىل   •
العجز يف ميزان املدفوعات، أو مبعنى آخر تقليص الحاجة إىل العمالت األجنبّية، بأكرث األساليب إجحافًا 
اجتامعيًا، وأبرزها انهيار العملة املحّلية لتخفيف السترياد وبالتايل نزيف الدولرات. مع ذلك ما زالت فجوة 
تراوح بني 3 و6 مليارات دولر، وهي نسبة كبرية جدًا باملقارنة مع حجم القتصاد  )13,6% إىل 27% من الناتج 
املحّل(. فيام املخرج الوحيد هو وضع قانون لتقييد حركة رأس املال ربطًا بخّطة إلعادة هيكلة املصارف 

وتغيري أُسس النموذج القتصادي.
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إمكانية  على  ويقضي  العادلة  غير  السياسات  يكّرس  قانون  إقرار  من  للنواب  تحذير 
النهوض.

• تحّذر »كلنا إرادة« النواب من ترشيع قانون غري مربوط بخّطة شاملة ُتخِرج لبنان من أخطر أزمة اقتصادّية 
واجتامعّية يف تاريخه، ويكّرس بدًل من ذلك الخيارات السياسّية امُلتخذة منذ انفجار األزمة، والتي فرضت 
وتسمح  اجتامعيًا  عادلة  بطريقة  الخسائر  توزيع  من  بدًل  اللبناين،  املجتمع  بحق  وإجرامّية  عنيفة  تعديالت 

بالنهوض بالقتصاد.

• األولوّية هي إلقرار قانون تسوية األوضاع املرصفّية وإعادة هيكلتها، وفق مقاربة متكاملة تتعامل مع 
باملعامالت  البّت  آلّيات  تحديد  اختصاصه  تندرج ضمن  والذي  وشفافّية،  بعدالة  القطاع املرصيف  مشاكل 
بتطبيقه  املولجني  الذي مينح  املال،  تقييد حركة رأس  بقانون  بدًل من تضمينها  التفضيلّية بني املودعني، 
سلطة الستنساب يف إيصال بعض املودعني إىل ودائعهم ومنع آخرين من ذلك، ويخلق تييزًا بني فئات 

املودعني.


