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دت إدارة المركز الطبي في الجامعة األميركية 
ّ
أك

في بيروت التزامها بأعلى المعايير الدولية لإلدارة 
 
ً
اآلمنة والمستدامة لنفايات العناية الصحية. وردا

التواصل  مواقع  على  انتشر  الذي  الفيديو  على 
من  الصاعد  الدخان  ُيظهر  والذي  االجتماعي، 
البيان  المركز  إدارة  أوردت  المستشفى،  محرقة 
التزمت   ،

ً
عاما  150 من  أكثر  مدى  »على  التالي: 

بسالمة   
ً
دائما بيروت  في  األميركية  الجامعة 

مجتمعها وصحته وعافيته.
 
ً
مؤخرا اإلعالم  وسائل  في  انتشرت  وقد 

معلومات غير دقيقة في ما يتعلق بمحرقة المركز 
ص 

ّ
للتخل ستعمل 

ُ
ت والتي  الجامعة،  في  الطبي 

خاصة  معالجة  الى  تحتاج  التي  النفايات  من 
)cytotoxic waste( والناتجة من االستشفاء.

إّن ادارة المركز الطبي في الجامعة األميركية 
في بيروت تريد أن توضح أّن المركز ملتزم بأعلى 
والمستدامة  اآلمنة  لإلدارة  الدولية  المعايير 

لنفايات العناية الصحية، وهي ملتزمة بالتخلص 
خاصة  معالجة  الى  تحتاج  التي  النفايات  من 
اعتماد  في  الصحية،  للرعاية  منشآتها  داخل 
التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة  للمبادئ 
العالمية وغيرها من السلطات ذات الصلة، لإلدارة 
الى معالجة خاصة  التي تحتاج  للنفايات  اآلمنة 

والتي تنتج من أنشطة الرعاية الصحية.
إّن الحرق هو التكنولوجيا الوحيدة المعتمدة 
 لمعالجة النفايات التي تحتاج الى معالجة 

ً
دوليا

 
ّ

ص من هذه النفايات إال
ّ
خاصة. وال يمكن التخل

من خالل عمليات الحرق في درجات حرارة مرتفعة 
 
ً
للغاية. إّن هذه النفايات يجب أن ال تختلط أبدا

ال  وأن   
ً
أبدا طمر 

ُ
ت أن ال  األخرى ويجب  بالنفايات 

فإّن  كذلك،  النفايات.  من  أخرى  أنواع  مع  عالج 
ُ
ت

الطبي،  المركز  في   
ً
حاليا المستعملة  المحرقة 

الدخان  من  أعلى  منها مستويات  تنبعث  والتي 
إلى  التطوير  قيد   

ً
حاليا هي  واآلخر،  الحين  بين 

محرقة جديدة تفي بأعلى المعايير لمحرقة أكثر 
فعالية ومالءمة للبيئة.

بيروت  في  األميركية  الجامعة  وستعمل 
والبيئة  العامة  الصحة  وزارتي  مع  وثيق  بشكل 
الصحية  العناية  نفايات  إدارة  معايير  لتحسين 
في الجامعة األميركية في بيروت، وعلى الصعيد 

الوطني«.
وكانت صفحة »صحة والدنا خط احمر« نشرت 
إّنه  قالت  فيديو  فيسبوك  على  صفحتها  على 
ُيظهر الجريمة البيئية والصحية الُمرتكبة بشكل 
واضح نتيجة محرقة في حرم مستشفى الجامعة 
فات 

ّ
المخل  

ً
يوميا تحرق  بيروت  في  األميركية 

الطبية. وأرفقت الصفحة الفيديو بكتابة: »محرقة 
دخانها  تنشر  بيروت  في  األميركية  الجامعة 
من  يراقب؟  ومن  يحاسب  من   !

ً
يوميا الملوث 

أطفالنا؟  وصحة  صحتنا  حماية  عن  المسؤول 
المشاهد تتحدث عن نفسها«.

المعروف أن العملة تبقى من األصول المالية التي 
يتأثر  األخير  هذا  عليها.  بالطلب  قيمتها  تتأثر 
مالية،  إقتصادية،  )سياسية،  العوامل  من  بالعديد 
ل من الثقة في 

ّ
قل

ُ
نقدية، وقانونية( التي تزيد أو ت

العملة. 
لبنان  عاشه  الذي  الداخلي  السياسي  التخّبط 
 لدى الالعبين 

ً
 سلبا

ً
خالل الفترة الُمنصرمة لعب دورا

تعطيل  من  مخاوفهم  من  وزاد  اإلقتصاديين 
إلى  أضف  للدولة.  والمالية  االقتصادية  للقرارات 
في  وزن  لها  إقليمية  دول  مع  الخالفات  أّن  ذلك 
التعامالت التجارية مع لبنان أّدت إلى تراجع دخول 
وتراجع  لبنان  إلى  المباشرة  األجنبية  اإلستثمارات 
اللبنانية.  الليرة  في  ينعكس  الذي  اإلقتصاد  نمّو 
على  السياسي  العمل  تأثير  مدى  من  د 

ّ
وللتأك

الخزينة  سندات  أسعار  مقارنة  يكفي  االقتصاد 
السياسية  باألحداث  األميركي  بالدوالر  اللبنانية 

واألمنية.
التخّبط السياسي الداخلي أّدى بدوره إلى تعطيل 
الُمتعاقبة. فقد  للحكومات  االقتصادية  السياسات 
عجزت كلها من وضع خطط إقتصادية وتنفيذها، 
وبالتالي كان هناك إتجاه إلى سياسات آدم سميث 
االقتصاد  هيكلية  يرسم  الخاص  القطاع  ترك  عبر 
التي وصلنا إليها اليوم مع تراجع القطاعين األولي 
أساسي  كمكّون  الخدمات  قطاع  وبروز  والثانوي 
الميزان  في  عجز  إلى  أّدى  ما  اللبناني  لإلقتصاد 
التجاري. وبما أّن قطاع الخدمات هو قطاع ذو قيمة 
األخير  االقتصاد، أصبح هذا  مضافة منخفضة في 

رهينة كل حدث أمني أو سياسي يضرب البلد.

وضعف  لإلقتصاد  صحيحة  هيكلة  غياب 
الفساد  ظاهرة  تفشي  إلى  أّديا  الدّولة  مؤسسات 
إلى  تحّول  الدولة  موازنة  في  ُمزمن  عجز  وظهور 
دين عام. ولم يستطع النمّو اإلقتصادي إمتصاص 
الذي  األولي  الميزان  أرقام  ظهره 

ُ
ت كما  العجز  هذا 

 من خدمة الدين العام وهي 
ّ

 أقل
ً
بقي ُيسّجل أرقاما

العتبة الضرورية للحصول على إنتظام مالي للمالية 
 في 

ً
 أساسا

ً
العاّمة. بالطبع عجز الموازنة يلعب دورا

خفض الطلب على الليرة اللبنانية.
للتعطيل  وكنتيجة  القانوني  الصعيد  على 
قوانين  سّن  في   

ً
كثيرا لبنان  ر 

ّ
تأخ السياسي، 

حاكي 
ُ
وت المجتمعات  في  التطور  واكب 

ُ
ت عصرية 

مع  اإلقتصادية  اللعبة  وقوانين  التكنولوجيا 
 إلى ضرب التنافسية 

ً
توّسع العولمة ما أّدى حكما

للشركات اللبنانية مقارنة بالشركات العالمية. وكأّن 
هذا ال يكفي، أمعن لبنان في ضرب القطاع الخاص 
مع  حّر  تجاري  تبادل  معاهدات  على  توقيعه  عبر 
العديد من الدول التي ال ُيمكن لقطاعه الخاص من 

منافسة قطاعها الخاص.
التداعيات السلبية لهذه العوامل خلقت عاملين 
الموازنة  عجز  هما:  اللبنانية  الليرة  على  يضغطان 
إستخداُمهما  يتّم  الذين  المدفوعات  ميزان  وعجز 
بشكل أساسي من قبل وكاالت التصنيف العالمية 
التي أّمعنت في تخفيض تصنيف لبنان اإلئتماني 

نتيجة ترّدي هذين العاملين.
إلى  األنظار  تتجه  األسود  اإلطار  هذا  ظل  في 
)الثبات  النقدية  سياسته  وإلى  لبنان  مصرف 
النقدي( التي نجحت خالل العقدين الماضيين في 

الحفاظ على سعر صرف الليرة اللبنانية. 
هل هناك من خطر حقيقي على الليرة اللبنانية؟ 
إنهيار  تمنع  هيكلية  عوامل  هناك  بالمطلق، 

الليرة اللبنانية: 

الليرة ستبقى ُمستقّرة ألسباب موضوعية

الجامعة األميركية: ملتزمون أعلى المعايير 
إلدارة النفايات

في ِخضّم ُمناقشة موازنة العام 2019 وارتفاع 
الضغوط االجتماعية على الحكومة، تزداد 

المخاوف لدى المواطنين من إفالس الدولة 
وانهيار الليرة اللبنانية وذلك على ضوء اإلشاعات 

التي يقوم ببّثها البعض عن جهل أو بهدف 
اإلستفادة من الفوضى. التحليل المالي والنقدي 
ُيظهر متانة الليرة اللبنانية على الرغم من إرتفاع 

عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات.

 ميزان المدفوعات سّجل 
عجزًا تراكميًا بـ 1,93 مليار 

دوالر في شهرين

سعر صرف الليرة مقابل الدوالر

 بروفسور
جاسم عجاقة

العمالت  من  لبنان  مصرف  إحتياط   - أواًل 
أّي  لمنع  رئيسة  ضمانة  ل 

ّ
ُيشك الذي  األجنبية 

إنهيار سعر صرف الليرة اللبنانية. 
 - الثروة النفطية والغازية والتي ُنقّدرها 

ً
ثانيا

)بأسعار النفط والغاز العالمية الحالية( بأكثر من 
اللبنانية.  للدولة  أميركي صافي  دوالر  مليار   200
رؤوس  إهتمام  بوضع  كفيل  وحده  الرقم  هذا 
وبالتالي  لبنان  على  إهتمامها  العالمية  األموال 

التوّجه إلى لبنان. 
 
ً
حتما تمّر  سوريا  إعمار  إعادة  أن   -  

ً
ثالثا

تكفي  لن  السورية  الموانئ  إلى   
ً
نظرا لبنان  عبر 

 لسّد الحاجة لذا سيكون للبنان دور كبير 
ً
لوجستيا

 وبالتالي إستقطاب لرؤوس األموال. 
ً
جدا

 - ال ُيمكن بالطبع نسيان المليارات اآلتية 
ً
رابعا

من مؤتمر سيدر والتي ستبدأ بالدخول إلى لبنان 
 
ً
حكما يعني  ما  العام  هذا  منتصف  من  إبتداًء 

خفض عجز ميزان المّدفوعات.
ن مصرف لبنان من المحافظة على 

ّ
هل سيتمك

قيمتها؟
التحّديان الكبيران أمام مصرف لبنان للمرحلة 
الُمقبلة هما: عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات. 
بدأ  المطروح  الموازنة  مشروع  أّن  المفروض  من 
بمعالجة عجز الموازنة عبر خفضه من 6.5 مليارات 
 من 5 مليارات 

ّ
دوالر أميركي في العام 2018 إلى أقل

دوالر أميركي في العام 2019. تمويل عجز الموازنة 
واستبدال سندات خزينة الدولة التي تستحق هذا 
العام كلها مؤّمنة من قبل مصرف لبنان ومن قبل 
بإحتياط  المساس  دون  من  التجارية  المصارف 
لذا ال خوف  األجنبية.  العمالت  لبنان من  مصرف 

على مالية الدولة من اإلنهيار.
سّجل  فقد  المدفوعات  ميزان  ناحية  من  أّما 
 بقيمة 1,93 مليار دوالر أميركي في 

ً
 تراكميا

ً
عّجزا

البداية  هذه   .2019 العام  من  األّولين  الشهرين 
تتّم  لم  العام  هذا  المدفوعات  لميزان  السّيئة 
ُمعالجتها في مشروع الموازنة المطروح والذي كان 
من المفروض أن يحوي إعادة فرض رسوم جمركية 
 من 

ً
على البضائع الُمستوردة من الخارج )خصوصا

أوروبا والدول العربية( والتي لها مثيل في لبنان.
ميزان المّدفوعات هو نتاج أداء الدولة، القطاع 
الخاص والمواطن. الدولة أساءت األداء من ناحية 
يها عن سياستها االقتصادية لصالح القطاع 

ّ
تخل

اإلستثمارية  خياراته  في  أخطأ  الذي  الخاص 
وبالتالي دفع بالمواطن اللبناني إلى تفضيل كل ما 
هو أجنبي على البضائع اللبنانية. في الواقع، يبقى 
خالل  من  ألنه  األول  المسؤول  اللبناني  المواطن 
سلوكه اإلستهالكي يستفحل في شراء البضائع 
األجنبية وبالتالي يزيد من عجز الميزان التجاري. 
المواطن اللبناني يستورد بضائع بقيمة 20 مليار 

. إنه إنتحار!!
ً
دوالر أميركي سنويا

سيعمد  المدفوعات  ميزان  أرقام  ونتيجة  لذا 
تقييم  إلى  المقبلة  األشهر  في  لبنان  مصرف 
الوضع وبالتالي قّد يعمد بحسب تقييمه للوضع 
إلى إجراء هندسة مالية جديدة ال يعرف تفاصيلها 

إلى ُمهندسها رياض سالمة.
لبنان سياسة  الوقت يعتمد مصرف  في هذه 
نقدية مبنية على أدوات تقليدية وأدوات إحترازية 
عجز  مع  حتى  الليرة  على  بالمحافظة  له  تسمح 
إلى  أضف  المّدفوعات.  ميزان  في  وعجز  الموازنة 
للوضع  إدارته  في  يعتمد  رياض سالمة  أّن  ذلك 
 Market( ُمعقّدة  دينامية  آلية  على  النقدي 
أّي  باستباق  له  تسمح   )Dynamic Behavior
د 

ّ
سلوك لالعبين اإلقتصاديين في األسواق. وللتأك

من هذا األمر يكفي النظر إلى البيانات التاريخية 
الدوالر  مقابل  اللبنانية  الليرة  صرف  لسعر 
األميركي حيث ُنالحظ أّن مصرف لبنان قام بعدد 
الصرف  سعر  تغّيرات  لجمت  التي  الخطوات  من 
 من الهامش الرسمي )أنظر إلى 

ّ
ضمن هامش أقل

الرسم البياني(.
تبادل  وسيلة  من  أكثر  هي  الوطنية  العملة 
 من أبعاد الهوية 

ً
جّسد ُبعدا

ُ
في االقتصاد! إنها ت

بعملته  يتمّسك  اللبناني  أّن  لو  فحّبذا  الوطنية. 
لتبقى شامخة كما شموخ األرز.
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