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التتمة على الصفحة ١٥

مائدة  وعىل  أيام  منذ 
عربية  عاصمة  يف  عشاء 
محدودة  مجموعة  ضمت 
تساءل  القرار،  صناع  من 

انسوا «ترامب» حتى 
نوفمبر المقبل!

بقلم عماد الدين أديب
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للسيد  االخري  الخطاب  يف 
حسن نرص الله قال انه عندما 
اقلية  آذار   ٨ جامعة  كانت 
و١٤ آذار اكرثية كنا نطالبهم 
وطني  وفاق  بحكومة  دامئا 
آذار أصبحت   ٨ ان  مبا  واآلن 
أكرثية فال ميكن إالَّ ان نسعى 

لتأليف حكومة وفاقية؟
ان  لنرتجم  هذا وحده يكفي 
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«ا�سرة اAعالمية حريصة 
على هيبة القضاء  ص ٧

احتياط «المركزي» كاف الحتواء 
ا�زمة... ولكن الى متى؟  ص ١١

رئيس الحكومة المكلف دكتور حسان دياب يتبلغ من رئيس الجمهورية ميشال عون قرار تكليفه في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا مساء امس                     (داالتي ونهرا)

من االحتجاجات الشعبية في بيروت بعد تكليف دياب (قصقص)  (ص ٧)    (علي فرج)

أهل السنة يرفضون تكليف دياب مرشح حزب ا[  ص ٢-٣
المشنوق دعاه الى االعتذار �ن تكليفه غير ميثاقي  ص ٣

القطاع المصرفي 
وسقوط لبنان

بقلم خيرا[ خيرا[

nالتتمة على الصفحة ١٥

 ١٩٦٩ العام  يف  يوجد  مل  مثلام 
املرتتّبة  النتائج  يستوعب  من 
القاهرة،  اتفاق  اتفاق  توقيع  عن 
ال  اّده،  رميون  العميد  باستثناء 

عريمط: الحكومة 
لحزب ا[

وباسيل الكومبارس
ص ٢-٣

الراعي يحذر من المندسين في االنتفاضة  ص ٢ و٣
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عجاقة

االشقر

إحتياط المركزي كاٍف Aحتواء ا�زمة.. لكن إلى متى؟

ا�شقر يعرض الواقع الفندقي المتعثر:
لمساواتنا بالهندسات المالية والنازحين والمخيمات

اعفاء السيارات من رسم بالمرفأ 
يلقى ترحيب{ لدى المستوردين

أصدرت نقابة مستوردي السيارات املستعملة برئاسة اييل قزي بياناً امس 
األعامل  ترصيف  حكومة  يف  والنقل  العامة  االشغال  وزير  فيه  شكرت 
فيها  يطلب  اللبنانية  املرافئ  اىل  إحالة  اصداره  عىل  فنيانوس  يوسف 
اللبنانية من رسم أرضية املرفأ  التي وصلت اىل املرافئ  اعفاء السيارات 

والغرامات املفروضة عىل التأخري.
كام توجهت النقابة بالشكر اىل رئيس الهيئات االقتصادية الوزير محمد 
شقري الذي تبنى طلبها وساهم اىل حد كبري بالوصول اىل هذا القرار عرب 

التواصل والتنسيق مع الوزير فنيانوس.
عن  األعباء  تخفيف  القرار  هذا  شأن  من  ان  قزي  أكد  االطار،  هذا  ويف 
الوقت  من  هامش  واعطائها  املستعملة  السيارات  املستوردة  الرشكات 
لتأمني األموال الالزمة الخراج السيارات من املرفأ خصوصا يف ظل هذه 

الظروف االستثنائية والقاهرة التي متر فيها البالد.
واشار قزي اىل وجود أكرث من ثالثة آالف سيارة مستوردة يف مرفأ بريوت 
املرفأ  اىل  املستعملة، وهي وصلت  للسيارات  املستوردة  تابعة للرشكات 
بعد ١٧ ترشين األول تاريخ بدء االنتفاضة ومل يعد بإمكان الرشكات دفع 
بوقف  املصارف  اتخذتها  التي  التدابري  جراء  الخراجها  الجمركية  الرسوم 
التسهيالت للرشكات، وجراء توقف بيع السيارات، متوقعاً امكانية ارتفاع 
عدد السيارات يف األيام املقبلة مع وصول الشحنات التي جرى التعاقد 

عليها يف وقت سابق.
ودعا قزي اىل تضافر جهود كل الجهات املعنية يف الدولة ال سيام وزارة 
املالية وإدارة الجامرك للمساهمة يف حل هذه األزمة التي قد تتسبب يف 

سقوط الكثري من رشكاتنا. 

بروفسور جاسم عجاقة:
ليس بالجديد القول إن األزمة الحالية التي تعصف يف لبنان هي نتاج عّدة 
املحاور  لبنان يف رصاح  القيام بإصالحات، دخول  الفشل يف  ملفات مثل 
وترسيم  الغازي  امللف  عىل  الخالف  روسيا)،   – أمريكا  إيران،   – (أمريكا 
والنازحني  الفلسطينيني،  الالجئني  ُمشكلة  اإلرسائييل،  العدو  مع  الحدود 
السوريني... كل هذه امللفات تجعل من املخاوف يف األسواق تتعاظم مع 
ال  حكومة  أن  خصوًصا  جديدة  حكومة  تشكيل  تواجه  التي  الصعوبات 
يرىض عليها الثنايئ الشيعي لن تُبرص النور، كام أن حكومة ال يرىض عليها 

األمريكيون سيكون لها تداعيات إقتصادية كارثية.
الغموض يف األسواق مع إعالن الرئيس سعد الحريري عدم قبوله تكليف 
تشكيل حكومة، أّدى إىل فقدان الثقة أكرث يف القطاع املرصيف اللبناين الذي 
بالغ أحيانًا يف بعض اإلجراءات. فقدان الثقة هذا يّجعل ُمستقبل اإلقتصاد 

رهينة الواقع السيايس أي تشكيل الحكومة.
بالتزامن تكاثرت الشائعات عن إحتامل إفالس املصارف اللبنانية وتوّقفها 
عن دفع الدوالرات إبتداًء من مطلع العام املُقبل وهو ما نفته جّمعية 
املصارف وتؤكّده بعض املُعطيات عىل األرض مثل مصادر حصول الصيارفة 

عىل الدوالرات!
غري  أمر  (وهو  مالءة  ُمشكلة  تواجه  املصارف  بعض  أن  وبفرضية  عملًيا 
دقيق حتى الساعة) فإن املرصف املركزي قادر عىل أخذ بعض الخطوات 
إلستيعاب مثل هذه األحداث، نذكر منها (أي الخطوات) دمج املصارف 

أو حتى رشائها!
فاملرصف املركزي يتمّتع بتوزيع متوازن ألصوله بحسب املعايري النقدية 
عىل الرغم من تعرّضه لدين الدّولة باللرية اللبنانية (التي ميّلكها عملًيا) 
بأكرث من ٥٠٪ من إجاميل الدين باللرية اللبنانية. وتبقى إحتياطاته كافية 

إلمتصاص أي صّدمة نقدية أو مرصفية يف ظل الظروف الحالية.
وبالحديث عن إحتياطات مرصف لبنان، يتوّجب ذكر أن املاّدة ٦٩ من 
 ٦١٠٢ رقم  باملرسوم  املنفذ  بالقانون  واملعدلة  والتسليف  النقد  قانون 

تاريخ ٥-١٠-١٩٧٣ تنّص عىل:
العمالت  ومن  الذهب  من  امواًال  موجوداته  يبقي يف  ان  املرصف  «عىل 
املئة)  يف   ٣٠) توازي  اللبناين  النقد  تغطية  سالمة  تضمن  التي  االجنبية 

ثالثني يف املئة عىل االقل من قيمة النقد الذي اصدره وقيمة ودائعه تحت 
الطلب، عىل ان ال تقل نسبة الذهب والعمالت املذكورة عن (٥٠ يف املئة) 

خمسني يف املئة من قيمة النقد املصدر.
لحساب  االعتبار  بعني  اللبناين  النقد  من  املرصف  موجودات  تؤخذ  ال 

النسبتني املحددتني يف الفقرة السابقة».
لذا وبدراسة ميزانية مرصف لبنان التي يُصدرها، نرى أن املرصف املركزي 
يحرتم هذه النسب وبالتايل يلتزم املركزي دقائق قانون النقد والتسليف.

يف الواقع نّص هذه املادة يفرض عدد من املالحظات:
بالعمالت  بل «موجودات»  تلحظ يش إسمه «إحتياط»  املاّدة ال   – أوًال 
كل  أن  جّيًدا  يعلمون  املرصفية،  باألمور  والعارفون  والذهب.  األجنبية 
الذين  الخرباء  لبعض  لذا  اإلستحقاق.  تاريخ  إسمه  يشء  يرافقها  ُملكية 
يُوجد يشء  ال  املالية  األسواق  يف  أنه  لهم  نقول  اإلحتياط،  يف  يُشكّكون 
باملطّلق إسمه «ملكية» بل «ُملكية مع تاريخ إستحقاق»! ومهّمة مرصف 
لبنان هي الحفاظ يف أي لحظة من اللحظات عىل القيمة املنصوص عليها 

يف املادة ٦٩ من قانون النقد والتسليف.
بـ  البعض أن اإلحتياط مؤلّف من أموال املودعني ليس  ثانًيا – إن قول 
«خطيئة» حيث أنه ويف النهاية كل قرش يعود ملالكه األسايس بعد إنتهاء 
اإلستحقاق. وهذا أمر معروف يف األسواق املالية (يف لّغة األسواق) حيث 
املال  فوائد عىل  مقابل  امللكية  تخّيل مؤّقت عن  الوديعة ألجّل هي  أن 

املودع.
بأنه قام  إتهم املركزي  القول إن من  الثانية تدفعنا إىل  ثالًثا – املالحظة 
بإعطاء املصارف أموال بواسطة الهندسة املالية، يعرتف يف نفس الوقت 
أن أموال مرصف لبنان ليست بأموال عاّمة! بل إن النتيجة املالية للمركزي 
يف نهاية العام هو ما يُعترب مال عام كام تنّص عليه املاّدة ١١٣ من قانون 

النقد والتسليف.
لبنان  متى مرصف  إىل  هو:  املطروح  األسايس  السؤال  األحوال،  كّل  عىل 

وإحتياطاته قادر عىل إمتصاص تداعيات األزمة الحالية؟
العاّمة ال  للاملية  اليوم من دعم  لبنان  الواقع، كل ما يقومه مرصف  يف 
النقد  قانون  من   ٧٠ املادة  يف  عليها  املنصوص  صالحياته  ضمن  يّدخل 
مهام   (!!) تُفلس  الدولة  ترّك  مُيكنه  ال  لبنان  مرصف  أن  إال  والتسليف. 

كانت األسباب ألن يف ذلك إنهيار للكيان اللبناين.

عقد رئيس نقابة أصحاب الفنادق 
مؤمترا  امس  االشقر  بيار  لبنان  يف 
«فورسيزنز»-  فندق  يف  صحافيا 
مجلس  أعضاء  حضور  يف  بريوت، 
أصحاب  من  وحشد  النقابة 
الفنادق يف املناطق اللبنانية كافة. 
وعرض املؤمتر املراحل التي شهدها 
العام ١٩٩٨  الفندقي منذ  القطاع 
هذا  واجهها  التي  والصعوبات 
القطاع منذ العام ٢٠١١ اىل اليوم.

وقال «جميع القطاعات اإلنتاجية 
ونحن  الصناعة،  التجارة،  تشكو: 
ألننا  غرينا  من  أكرث  نشكو  نشكو. 
صناعة الـ٢٤ ساعة والـ ٣٦٥ يوما 
املصاريف  تتوقف  فال  السنة  يف 
السنة  يف  واحدة  ساعة  حتى 
باألوضاع  يتأثر  قطاع  أول  وهو 
واألمنية  واإلقتصادية  السياسية 
ألنه  عافيته  يستعيد  قطاع  وآخر 
منها  أكرث  خارجية  ثقة  يتطلب 
سلعة  لديه  ليس  وبالتايل  داخلية 

ليعوض بها».

مساواتنا  اآلتية:  املطالب  وأعلن 
التي  املالية  والهندسات  بالخطة 
عمل بها لتمويل دولة فشلت من 

سوء إدارتها وهدرها ورسقتها.
والهندسات  بالخطة  مساواتنا   -
موظفي  معاشات  لدفع  املالية 
الدولة املنتج وغري املنتج، املداوم 
القيادات  نستثني  املداوم،  وغري 
قائد  رأسها  وعىل  العسكرية 
حافظ  الحكيمة  وبرسالته  الجيش 

عىل الشعب والدولة واألمن.

السوريني  باملهجرين  مساواتنا   -
بالكهرباء  الفلسطينية  واملخيامت 

واملياه والتي ال تقطع عنهم.
املتوقفة  الدولة  مبالية  مساواتنا   -
ومتوجباتها  مستحقاتها  دفع  عن 
وبدون  اإلجتامعي  للضامن 

غرامات ومهل.
املتوقفة  الدولة  مبالية  مساواتنا   -
عن دفع مستحقاتها للمستشفيات 
واملقاولني وغريهم وبدون غرامات 

ومهل».

تحّديات  ثالثة  يواجه  أصبح  لبنان  مرصف  أن  نرى  املُنطلق،  هذا  من 
أساسية:

أوًال – الدفاع عن اللرية اللبنانية وهو أمر أسايس واملهمة الرئيسية التي 
أوكلته بها املادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف.

عىل  مبارشة  يؤثّر  املّدفوعات  ميزان  أن  بحكم  اإلسترياد  متويل   – ثانًيا 
إحتياطات املركزي التي من مهامها دعم الثبات النقدي.

األجنبية  بالعملة  الدين  من  اللبنانية  الدّولة  إستحقاقات  متويل   – ثالًثا 
ودفع أجور القطاع العام.

من هذا املُنطلق، نرى أن املركزي يتعرّض لضغط هائل وما كان ليستطيع 
الصمود لوال اإلحتياط من العمالت األجنبية التي كّونها عىل مّر عقدين 

ونصف.
وهنا مُيكن القول إن مرور الوقت من دون تشكيل حكومة له تداعيات 
سلبية جًدا عىل إحتياطات مرصف لبنان ولكن أيًضا عىل اإلقتصاد وعىل 
الوقت ضعفت  طال  كلام  وبالتايل  املرصيف.  القطاع  وعىل  العامة  املالية 

قدرات املركزي عىل الصمود أمام تداعيات األزمة السياسة.
إن ما يتّم تداوله من شائعات عن إحتامل إفالس املصارف التجارية وعن 
بحسب  املنال  بعيد  يبقى  اللبنانية  للرية  الرسمي  الرصف  سعر  تعديل 
األرقام الرسمية التي تُظهر أن الوضع ما زال تحت السيطرة. إال أن هذا 
ال يعني بأي شكل من األشكال أن إطالة أمد األزمة سيمّر مرور الكرام، 
ال بل عىل العكس اإلستمرار يف األزمة إىل ما ال نهاية سيفتح الباب عىل 

كل اإلحتامالت. 

فقال:  برسالة،  القضاء  اىل  وتوجه 
«العفو العام أعطي حتى للمجرم، 
الوطن  يعيد  وحتى  موقتا  إعفونا 
املالية  أحكامكم  من  عافيته 
تعرث  إذا  والتعاقدية  واإلفالسية 

أحدنا».
وتوجه برسالة أخرى اىل املصارف، 
للمودع  خفضتم  «كام  فقال: 
الفوائد  ألن  للمدين  خفضوا 
املطبقة حاليا تطبق لدى املرابني، 
عىل  اليد»  «وضع  تنفذوا  فال 
أمالك أجدادنا وآبآئنا يف أيام ضيق 

الوطن، فخافوا الله».
آذانا  نجد  مل  إن  محذرا:   وقال 
يف  ذكرناهم  من  كل  عند  صاغية 
رسالتنا ويستجيب ملطالب محقة 
يف هكذا ظروف قاهرة واستثنائية 
نشكو  ولن  نبيك  ضعفا  تظنن  ال 
ولن نطالب بعد اآلن، سنفاجئكم 
وردات  وفعلنا  وثورتنا  مبقاومتنا 
فعلنا كام فاجأتكم ثورة أسقطت 

حكومة وأربكت تأليفها».
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