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عملة في أزمة: 
حاجة ماسة التخاذ تدابير حاسمة الستعادة الثقة 

يومني  غضون  ويف  الفعلية.  السوق  يف  كبري  بشكل  اللبنانية  اللرية  قيمة  تراجعت  املاضية،  القليلة  األسابيع  يف 
لبنانية  لرية  و6,000  لبنانية  لرية   5,000 بني  ترتاوح  معدالت  إىل  ليصل   %25 بنسبة  تراجعًا  الرصف  سعر  شهد  فقط، 
للدوالر األمرييك الواحد. ووسط موجة غضب اجتاحت البالد، وعدت السلطات النقدية واملسؤولون الحكوميون 
وقوات األمن بخفض سعر الرصف إىل ما دون ال4 آالف لرية لبنانية يف األيام القليلة القادمة وذلك عن طريق ضخ 
الدوالرات يف السوق والرفع من رصامة االجراءات األمنية املتخذة بحق مكاتب الصريفة غري امللتزمة والتداوالت 

يف السوق السوداء. 

والحقيقة أّن املقاربة املقرتحة من قبل الحكومة، كام كانت الحال بالنسبة إىل كافة التدابري املتخذة حتى اآلن، هي 
سياسة آنية تسعى إىل كسب الوقت للتخفيف من حدة الغضب العام مؤقتًا ومتديد متسك النظام بالسلطة. 

ولكّن الضغط األمني عىل السوق السوداء وتبديد الدوالرات االحتياطية القليلة املتبقية لن يفضيا إىل استقرار سعر 
رصف اللرية كام أّن االفتقار إىل توجيه اقتصادي سليم لن يؤدي إال إىل تفاعل اآلثار الكارثية لألزمة وإىل تفاقم 
األثر عىل املواطنني العاديني، مع استمرار تدهور قيمة العملة وعدم القدرة عىل متويل استرياد املواد األساسية. 

للشعب كّل الحق في أن يغضب فالهدف الوحيد من التدابير المقترحة هو كسب الوقت على 
حساب انهيار النسيج االجتماعي مزيدًا. 

تأيت أزمة العملة هذه عىل خلفية انهيار اقتصادي أوسع بكثري كان له عواقب وخيمة عىل املواطنني، الذين ما انفكوا 
يخرسون وظائفهم ومدخراتهم وقدرتهم الرشائية واألمل يف لبنان يومًا بعد يوم. وعىل الرغم من تزايد اإلحباط 
فقد  الحكم:  يف  املعتاد  السيايس  نهجها  السلطة  واصلت  الوشيك،  االقتصادي  واالنهيار  واالقتصادي  االجتامعي 
أجرت التعيينات املالية عىل أساس املحاصصة، وال يزال الربملان يعّطل الترشيعات اإلصالحية الرئيسية، ومل تبدأ 

الحكومة بعد يف تنفيذ تدابري إلثبات جديتها ومصداقيتها.

واملطلوب هو استعادة الثقة يف النظام اللبناين، وتأمني التدفقات األجنبية، وإدارة احتياطيات العمالت األجنبية 
قادرة عىل تحقيق هذه  الحالية غري  ببنيتها  السلطة  أّن  الواضح  املتبقية بشكل اسرتاتيجي. وقد أصبح من  القليلة 

الرؤية، ناهيك الترصف عىل أساسها. 
  

وال شّك يف أّن االجراءات التي اتخذتها الحكومة يوم الجمعة كارثية ألسباب متعددة: 

• استنزاف غري مقبول الحتياطي الدوالر األمرييك: يسعى البنك املركزي إىل استخدام جزء من االحتياطي املتبقي 
اللبناين.  املواطن  الخسائر عىل  من  يزيد  مام  بشكل مصطنع،  الرصف  السوق وخفض سعر  الدوالرات يف  لضخ 
لذلك، ال بّد من إجراء تدقيق لحسابات مرصف لبنان لتحديد حجم الخسائر بشكل صحيح، ومعرفة القيمة الحقيقية 
الحتياطي العمالت األجنبية املتبقية. وينبغي بعد ذلك إدارتها من خالل قانون تنظيم الضوابط املالية طال انتظاره 
يعطي األولوية الستخدام العمالت األجنبية السترياد املواد األساسية يف األشهر القادمة قبل وإذا تم االتفاق مع 

املجتمع الدويل عىل حزمة إنقاذية. 

١٦ حزيران٢٠٢٠
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•  إّن ضبط السوق بشكل أكرث رصامًة والقيام بعمليات بيع مستهدفة لن يؤديا إال إىل تعزيز السوق السوداء: 
تقيض خطة الحكومة بالقيام بضبط السوق بشكل أكرث رصامًة الستهداف السوق السوداء، وبوضع قيود شديدة 
عىل من ميكنه املشاركة يف عمليات الرصف. وهذا لن يؤدي إال إىل ارتفاع سعر الرصف املوازي والدفع بالسوق 

السوداء إىل الغوص مزيدًا يف العمل الرسي.

الحكومة وزيرة  بالرقابة: لقد كّلفت  الذين ينرشون املعلومات املضللة يشّكل تهديدًا  إن استهداف أولئك    •
العدل مالحقة من ينرش مزاعم كاذبًة حول تراجع سعر العملة. وهذا يفتح الباب أمام قمع حرية التعبري ولن يؤدي 

إال إىل زيادة الضبابية املحيطة بأسعار الرصف.  

•  إّن وضع انخفاض قيمة اللرية يف إطار التالعب بالسوق يهدف إىل إبعاد اللوم عن األسباب الحقيقية:  حاول 
املعارضة  فاُتهمت  اللرية  رصف  سعر  بتدين  يتعّلق  ما  يف  وداخلية  أجنبية  مؤامرة  عىل  اللوم  إلقاء  املسؤولون 
بالتالعب بسعر الرصف لتسوية حسابات سياسية. وال شّك يف أّن البعض يحول االستفادة من عدم االستقرار الحايل 
عن  اللبنانيني  انتباه  لرصف  محاولة  هو  السياسية  باملسائل  املشكلة  حرص  ولكّن  خصومه.  مع  الحسابات  لتسوية 
العرض  وتزايد  الدوالرات،  والنقص يف  الثقة،  العملة وهي فقدان  قيمة  انخفاض  استمرار  الكامنة وراء  األسباب 
عىل اللرية بشكل رسيع، وانهيار اللرية السورية، واستمرار سوء إدارة احتياطيات العمالت األجنبية، وعدم قدرة 

الحكومة عىل تنفيذ اإلصالحات الالزمة. 

•  سيعود الطابع القصري األمد لهذه اإلجراءات ليطارد لبنان: مبجّرد أن ينفد البنك املركزي من الدوالرات، لن 
يعود قادرًا عىل دعم سعر الرصف بشكل مصطنع. ويف ظّل استمرار غياب الثقة يف النظام، من املحتمل أن يشهد 
سعر رصف اللرية اللبنانية إرتفاعًا أكرب، ماّم سيتأىت عنه عواقب مدّمرة عىل املواطنني. ولن يؤّدي تبديد الدوالرات 
املتبقية إال إىل تقليص قدرة لبنان عىل مواصلة متويل استرياد املواد األساسية، وال سّيام الوقود والقمح واألدوية، 

يف األشهر القليلة املقبلة، ماّم من شأنه أن يؤدي إىل شّح خطري يف هذه املواد يف املستقبل القريب.
 

القادمة أسوأ من  األيام  ترتكز إلى سياسة نقدية ومالية سليمة، فأّن  من دون خطة طوارئ 
التي مضت.

 
السلطة،  باستمرار من قبل املسؤولني يف  تآكل  الذي  الثقة  انعدام  العملة إىل عوامل عدة:  انخفاض قيمة  يرجع 
وعدم التوازن بني العرض والطلب بسبب سنوات من السياسات املالية والنقدية الكارثية التي أسفرت عن خسائر 
مالية غري مسبوقة تعادل أكرث من ضعف حجم االقتصاد. ما مل يتم اتخاذ خطوات جذرية عىل الفور، فإّن لبنان 
يواجه خطر انفجار مطرد للوضع: انهيار شديد لسعر الرصف، وتضخم متسارع، وانهيار اقتصادي أعمق بكثري مام 

هو متوقع حاليًا. 

واملطلوب هو وضع خطة طوارئ تضع قامئًة شاملًة بتدابري قصرية األجل ترمي إىل ضبط أزمة العملة، التي دخلت 
مرحلًة جديدًة وشديدة الخطورة. كذلك، ال بد من تنفيذ خطة إنقاذ تقوم عىل النفاذ الكامل إىل جميع الحسابات 

العامة والتعاون الفّعال بني كافة مؤسسات الدولة.  

وال مفر من االنتقال السياسي نحو دولة مدنية تقوم على سيادة القانون، وتدعمها سلطة 
قضائية مستقلة: فنظام السلطة الحالي قد خذل الشعب اللبناني.


