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يف 8 نيســان الجــاري، أحــال رئيــس مجلــس النواب نبيه بري مرشوع قانون ضوابــط رأس املال الذي أقرّه مجلس الوزراء 

يف 30 آذار املــايض، إىل اللجــان النيابيــة املشــركة لدراســته ومــن ثّم إحالتــه إىل الهيئة العاّمــة ملجلس النواب.

يُــروَّج هــذا القانــون، خطــأً، عىل أنــه أحد رشوط صندوق النقد الــدويل، بينام يهدف حقيقــة إىل إعفاء املصارف 

مــن ضغــوط املالحقــات القضائيــة وتأجيل إعــادة الهيكلة واإلصالحات إىل أجل غري ُمســّمى.

كان ينبغــي اعتــاد قانــون ضوابــط رأس املــال مبــارشة بعدما أغلقــت املصارف أبوابها إثر انــدالع انتفاضة 17 	 

ترشيــن األول 2019، لتجّنــب هــروب رؤوس األمــوال ونضــوب احتياطيــات العمالت األجنبية. لكن الفشــل يف 

تبّنــي قانــون ماثــل أّدى إىل تبديــد نحــو 22 مليــار دوالر مــن االحتياطيات حتّى اآلن. وهــي أموال خرجت من 

القطــاع املــريف، بعضهــا لصالــح أشــخاص ُمرتبطني سياســياً، وزادت الخســائر التي يتحّملهــا باقي املودعني، 

ومجمــل اللبنانيني بشــكل عام.

يجــري تســويق قانــون ضوابــط رأس املــال املُقرح، خطأً، كرشط ُمســبق لصنــدوق النقد الدويل. يف حني أن 	 

الصنــدوق مل يوافــق عــىل املســودة املعروضــة، ومل يطلب من الربملــان اعتادها عىل عجل. تشــر االتفاقية 

املرُبمــة عــىل مســتوى املوظّفــني يف 7 نيســان إىل حزمة واضحة مــن القوانني والسياســات املُفرض إقرارها 

ملعالجــة األزمــة وفــق خطـّـة شــاملة تُفــرج عن متويــل موعود بقيمــة 3 مليارات دوالر أمريك عىل مدى 4 

سنوات.

يهــدف قانــون ضوابــط رأس املــال بشــكله الحايل إىل إعفاء املصارف مــن ضغوطات املالحقــات القضائية، 	 

ويســمح لهــا باالســتمرار كمصــارف زومبــي عىل حســاب االقتصاد الذي ســوف يتحّول نحــو االقتصاد النقدي 

والالنظامــي، بالتــوازي مــع نســف تصفيــة املصارف وإعــادة هيكلتهــا وتنفيذ اإلصالحات الرضيبيــة والنقدية 

وتأخرهــا إىل أجل غر ُمســّمى.

الهــدف الرئيــي مــن قانــون ضوابــط رأس املال هو إضفاء الرشعيــة عىل القيود املفروضــة غّب الطلب 	 

وبشــكل غــر قانــوين عــىل الودائــع املرفيــة منذ انفجار األزمــة املالية عام 2019. أكرث من ذلك، تســمح املادة 

12 مــن مســّودة القانــون للمصــارف ومســاهميها ومدرائهــا التنفيذيــني بتجّنــب أي مســاءلة ُمحتملة، وهو ما 

يــوازي العفــو العــام عن الجرائم املاليــة املُرتبكة.

مــن خــالل قوننــة مصطلــح »األمــوال الجديــدة«، يُضِعف مرشوع القانــون املُقرح قيمة الودائــع املرفية عند 	 

التعامــل معهــا خــارج أي إطــار لتصفيــة املصــارف التــي تخلّفت عن الدفع يف خريف 2019، الــذي يُعدُّ أولوية 
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قصــوى لالتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدويل. يف الواقع، هذه ليســت إاّل محاولة جديــدة تقودها املصارف 

ومــرف لبنــان لشــطب جــزء إضايف من التزاماتها بأكرث الطرق واألســاليب تعّســفاً.

تتمتــع »اللجنــة« املنوطــة بتنفيــذ القانــون، أي املمنوحــة ســلطة فرض أو رفــع القيود، بصالحيـّـات هائلة. تُعّد 	 

أي هيكليــة تنفيذيــة ماثلــة رضوريــة خــالل فــرة انتقاليــة، رشط أن تعمــل ضمن رؤية وخطّة اســراتيجية واضحة 

وذات صدقيـّـة، ال ســيّا فيــا يتعلـّـق بالسياســة النقديــة، وضمــن هيكليــة حوكمة شــّفافة. مع ذلك ال يزال 

هــذان الرشطــان غائبــني. ومل تنــرش الســلطات اللبنانيــة حتى اآلن تفاصيــل اتفاقها مع صنــدوق النقد الدويل.

تُلغــي الصالحيــات املمنوحــة للهيئــة العديــد مــن الوظائــف املنوطة عادة مبرف لبنــان، إن مل يكن كلّها، 	 

وتفتــح املجــال للتأويــالت واحتــدام الخالفــات حول تفســر مــواد القانون. يف حني يجب أن يخضــع عملها 

وقراراتهــا لالســتئناف أمــام املحاكــم املتخّصصــة وأن يكونــوا تحــت إرشاف الهيئات الرقابية )ديوان املحاســبة 

ومجلــس شــورى الدولة تحديداً(.

يجــب إقــرار مرشوع قانون ضوابط رأس املــال بالتوازي مع:	 

	 رفــع الرّسية املرفية

	 إقــرار إطــار عمــل لتصفيــة املصارف وإعــادة هيكلة املرف املركزي

	 إقــرار قانــون املوازنــة عــىل أن يضــّم جميــع املتأخرات واإلنفاق من خارج املوازنة واملســتحّقات مبــا فيها إعادة 

رســملة الصنــدوق الوطنــي للضان االجتاعي

	 إنهــاء التدقيــق املايل بحســابات مــرف لبنان ومؤّسســة كهرباء لبنان

	 اتبــاع مســار نقدي واضح لتوحيد أســعار الرف

	 إقــرار قانــون لتحفيــز االســتثار األجنبــي املبــارش، عىل أن يتضّمــن قواعد وأنظمة وحوافز وأحــكام رضيبية 

خاّصــة، مــن ضمنهــا ضانــات لتحويل األمــوال الالزمة لالســتثارات املطلوبة واملُحــّددة يف االقتصاد املنتج.

مــن املهــم أن يــأيت اقــراح قانون ضوابــط رأس املال بالتزامن مــع مجموعة قوانني واضحــة وجداول زمنية 	 

محــّددة لتصفيــة املصــارف، بحيــث تُعــّدل و/أو تخّفــف ضوابط رأس املــال كلّا جرى التقــّدم يف تنفيذ اإلجراءات 

املطلوبــة. يجــب التخطيــط لخارطــة الطريــق شــاملة، واالتفــاق عليها، ومتريرها كحزمة واحدة، وإاّل ســوف 

يكــون هنــاك خطــر جــّدي مــن متريــر قانون ضوابط رأس املــال الراهن من دون اتخاذ أي خطــوات إصالحيّة أخرى، 

وســوف يلحــق أرضاراً باالقتصــاد اللبنــاين ال ميكــن إصالحهــا. ال يزال التهافت عىل ســحب الودائع وهروب 

الرســاميل مرتفعــاً للغايــة، بالتــوازي مع تنامي التهريب والســوق الســوداء وأســواق الرف املوازية.

يكمــن التحــّدي الحقيقــي يف تجّنــب تحــّول االقتصــاد اللبنــاين بالكامــل إىل اقتصاد ال نظامي ونقدي، وهو شــكل 	 

يــربع النظــام الحــايل يف التعامل معه عــىل حســاب اللبنانيني عموماً.
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