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المطلوب قانون »كابيتال كونترول« عادل وفّعال:
مشروع القانون قيد التداول، ال يلّبي التطّلعات إطالًقا

10 كانون األول 2021

الرامي إىل وضع ضوابط  القانون املعّجل املكّرر  النيابّية املعنّية مطلع هذا األسبوع، اقرتاح  اللجان  يف حني رفضت 
استثنائية ومؤقتة عىل التحويالت املرصفية، ُتعرب »كّلنا إرادة« مجّدًدا، عن قلقها العميق بشأن مرشوع القانون قيد 

التداول، مؤّكدًة أهمّية إصدار قانون »كابيتال كونرتول« عادل وفّعال، يف أقرب وقٍت ممكن.

يلّبي  ال  حقيقًة  أّنه  حني  يف  كونرتول«،  للـ«كابيتال  قانوًنا  باعتباره  املذكور،  القانون  مرشوع  طرح  تّم   -1
التطّلعات األساسية من هذا الترشيع، لجهة تنظيم حركة تدفق العمالت األجنبية بني االقتصاد اللبناين والخارج 
عادلة  هيكلة  إلعادة  إمكانية  أّي  تقّوض  أن  ُطّبقت،  إذا  شأنها،  من  أهداف،  ثالثة  ذلك  عن  عوًضا  يخدم،  وهو   .

ومجدية للقطاع املايل.

بأمّس الحاجة  القانون هذا، مهلًة إضافّية للمصارف للمامطلة يف إطالق إطار عمٍل، نحن  مينح مرشوع   -2
إليه، إلعادة هيكلة القطاع املرصيف، وذلك من خالل إلزام املواطنني تحويل ودائعهم املسّجلة بالدوالر 
األمرييك إىل اللرية اللبنانّية )Lirafication(. لقد حّذرنا مراًرا وتكراًرا من اعتامد هذه السياسة كأداٍة لحّل خسائر 
القطاع املايل، بالتوازي مع تحميل املودعني عبء توزيع الخسائر، وبالتايل تجّنب املساس بأسهم املصارف. لهذه 
السياسة تأثري انعكايّس سلبّي، حيث أّن أفراد الطبقة الوسطى والفقراء يف لبنان، سيتحّملون، بشكٍل غري متكافئ، 

وزر هذا التعديل املايل، وذلك من خالل  تدهور سعر رصف اللرية اللبنانية  وزيادة معّدالت التضخم.

3- وهو إذ يتجاهل االنتهاكات السابقة، ال يتوّقف عند حدود إعفاء املصارف من التزاماتها االئتامنية تجاه 
املودعني فحسب، بل ُيربئ أيًضا أولئك الذين استخدموا موقعهم أو نفوذهم لتحويل أموالهم إىل الخارج. 
بينام  املودعني،  تجاه  األجنبية  بالعملة  بالتزاماتها  الوفاء  عن  املصارف  تخّلفت  األول/أكتوبر2019،  ترشين  فمنذ 
سمحت لبعض املودعني بسحب أموالهم كاملًة عىل حساب دائنني آخرين. ُيعّد هذا اإلجراء غري قانويّن، ال سّيام يف 
ا إللزام املصارف بتطبيقه. تكّرس املادة 8 من مرشوع القانون املذكور مسألة  حال تدّخل أشخاص، نافذين سياسيًّ
اإلفالت من العقاب. وهي تهدف أيًضا إىل حامية أصول القطاع املرصيف، يف حني أّن الدعاوى القضائية يف 
الخارج، ميكن أن تنصف كبار املودعني )أولئك الذين لديهم املوارد لرفع دعاوى قضائية يف أوروبا أو الواليات 
ا بتخّلف  املتحدة األمريكية( عىل حساب اآلخرين. تأيت الدعاوى القضائية نتيجة رفض السلطات االعرتاف رسميًّ
املصارف عن الوفاء بالتزاماتها. كان من شأن هذا االعرتاف أن يؤّدي، عىل الفور، إىل تجميٍد قانويّن حتمّي، بانتظار 
صدور قانون مرصيف يقوم عىل مبدأ اإلنصاف يف اإليفاء بااللتزامات. رغم ذلك، ووسط تناقٍض مع كّل أحكام 
اإلفالس الدولية، سمح هذا الرفض للمصارف، بالترّصف يف األصول وفق أساٍس تقديرّي. بات من امللّح اليوم، 
أكرث من أّي وقت مىض، حامية األصول املرصفية بشكٍل قانوين لصالح أصغر املودعني، ولكن أيًضا لصالح 
هذه  تكون  أن  يجب  ذلك،  ومع  املايل.  للقطاع  عادلة  هيكلة  إعادة  إىل  أكرث  بحاجة  هم  الذين  عامًة  اللبنانّيني 

الحامية جزًءا ال يتجّزأ من إطار إعادة هيكلة القطاع املرصيف.

4- ينّص مرشوع القانون عىل استثناءاٍت ميعن يف اّتخاذها املسؤولون  عن األزمة الراهنة أنفسهم. مع الِعلم أّن 
أّي قانون »كابيتال كونرتول« يفرض قيوًدا وضوابط عىل التحويالت املرصفية، ُيلحق باستثناءاٍت. ومع ذلك، فمن 
الرضورّي تحديد إطار االستثناءات وآلية تنفيذها بشكٍل واضٍح يف القانون، وذلك بناًء عىل رؤية اسرتاتيجّية تّتسم 
االجتامعي.  املستوى  عىل  املحّددة  واألهداف  لالقتصاد  التنافسية  القدرة  عىل  الحفاظ  إىل  وتهدف  بالشفافّية، 
يقترص مرشوع القانون املذكور عىل طرح إطار عمٍل غري مكتمٍل، كام أّنه مينح مرصف لبنان سلطًة وصالحّياٍت، 
الجهات  وتدّخل  الفساد  تداعيات  من  الحّد  تساهم يف  اإلطالق،  أّي ضامنة، عىل  دون  من  االستثناءات،  لجهة 

النافذة.
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5- كان من املفرتض اعتامد قانون »كابيتال كونرتول« اعتباًرا من ترشين األول/أكتوبر 2019 عندما اتُّخذ قرار 
إغالق املصارف، كداللٍة عىل تعرّثها، إن مل يكن قبل ذلك بكثري. ففي ظّل غياب هذا القانون وما ميّثله من رشٍط 
أسايّس لالستفادة من برنامج صندوق النقد الدويل، انخفض حجم السيولة يف العمالت األجنبية لدى املرصف 
املركزي، بنحو  10مليار دوالر أمرييك، منذ ترشين األول/أكتوبر2019، بينام كانت هذه االحتياطّيات ذات أهمية 

اسرتاتيجّية إلدارة األزمة اللبنانية غري املسبوقة.

6- إّن مرشوع القانون املقرتح ال يحّد من تفاوت سعر رصف الدوالر، بل يزيد من مخاطر تهريب رؤوس 
ففي  التضخم.  معّدالت  ارتفاع  ومن  اللبنانية  اللرية  التدهور يف سعر رصف  حالة  من  ويفاقم  األموال، 
ظّل غياب خّطة شاملة إلطار عمٍل متكامٍل، يطرح مرشوع القانون عالمات استفهاٍم حول كيفّية مالءمة أحكامه 
السرتاتيجّيٍة شاملة تساهم يف معالجة الخلل املايل والحّد من تعرّث االقتصاد الكيل. عىل عكس ذلك، تتالقى 
»كّلنا إرادة« مع موقف صندوق النقد الدويل - والذي مل تفصح عنه الحكومة اللبنانية - يف التحذير من عواقب 

هذا القانون، وانعكاساته عىل التضخم وسعر الرصف، وكذلك عىل االقتصاد الكيّل واالستقرار املايل.

التقنية  النقد الدويل«  ينال موافقة »صندوق  الحاجة امللّحة لقانون »الكابيتال كونرتول« بعد أن  تأكيد  نجّدد كذلك، 
الرسمية املسبقة، كام الحاجة امللّحة إلطار عمٍل يتيح إعادة هيكلة املصارف، مبا يعالج أزمة الخسائر يف القطاع املايل 

وينهض بالقطاع املرصيّف.


