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أخبار
 55774م �ل �ي��ار ل �ي��رة ،أي ب ��زي ��ادة قيمتها
 11197مليار ليرة .وقد عمد مصرف لبنان
إل ��ى االك �ت �ت��اب ب��ال �ق �س��م األك �ب ��ر م ��ن قيمة
ه��ذا ال �ف��رق .ف�ف��ي ه��ذه ال�س�ن��وات الخمس،
ازدادت ح� ّ�ص��ة م�ص��رف ل�ب�ن��ان ب�م��ا قيمته
 6718م�ل�ي��ار ل �ي��رة ،أي م��ا ي� ��وازي %55.2
من قيمة ال��زي��ادة .أم��ا امل�ص��ارف اللبنانية
فقد اكتتبت بما قيمته  2596مليار ليرة.
وب��ال�ت��ال��ي ف ��إن ح� ّ�ص��ة م �ص��رف ل�ب�ن��ان من
محفظة السندات خالل السنوات الخمسة
األخيرة تعادل  2.6أضعاف ّ
حصة القطاع
املصرفي بكامله .أما سبب «توق» مصرف
لبنان لالكتتاب في سندات الخزينة ،فهو
أن املصارف كانت تمتنع عن االكتتاب في
سندات خزينة جديدة بسبب رغبتها في
االكتتاب في شهادات اإليداع املربحة أكثر
التي يصدرها مصرف لبنان بفوائد تزيد
على  %9مقارنة مع فوائد سندات الخزينة
التي ال تزيد على .%6.5
إذًا ،م ��ا ه ��ي ال �ن �ت��ائ��ج ال �ت��ي ت �ت��رت��ب على
ه��ذا ال��وض��ع؟ ي�ش�ي��ر خ�ب�ي��ر م�ط�ل��ع إل��ى أن
النموذج القائم ف��ي لبنان لتمويل الدين
العام يعتمد على استمرار تدفق الودائع
إل � ��ى امل� � �ص � ��ارف ،وه� � ��ذه األخ � �ي� ��رة ت�غ�ط��ي
حاجات الدولة من خالل االكتتاب بسندات
الخزينة ...لكن ما حصل هو أن هذه الحلقة
ّ
استمرت باالتساع إلى أن أصبحت
املفرغة
بمثابة فجوة هائلة يكاد يستحيل ردمها،
ً
فضال عن أن انخراط املصارف في تسليف
تسليفاتها...
الدولة زاد من تركيز مخاطر
ّ
وبالتالي ،فإن هذه الفجوة تحديدًا مثلت
ّ
املبرر األساسي الذي خلقه مصرف لبنان
ل �ن �ف �س��ه إلزاح� � � ��ة ال �ض �غ ��ط ع� ��ن امل� �ص ��ارف
وحمله على كتفه من خالل زيادة انخراطه
في تمويل الدولة.
ه�ك��ذا ارت�ف�ع��ت ح� ّ�ص��ة م�ص��رف ل�ب�ن��ان ،زاد
ت��رك �ي��ز م �خ��اط��ره م ��ع ال ��دول ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة.
ل �ك��ن إل� ��ى أي م� ��دى ي �س �م��ح ق ��ان ��ون ال�ن�ق��د
والتسليف بهذا األمر؟
ي �ج �ي ��ب ال �خ �ب �ي ��ر ف � ��ي ال � �ق� ��ان� ��ون ال �ن �ق ��دي
ً
ت��وف �ي��ق ش �م �ب��ور ،ق ��ائ�ل�ا إن ق ��ان ��ون ال�ن�ق��د

وال �ت �س �ل �ي��ف ي �ت �ي��ح مل �ص��رف ل �ب �ن��ان ش ��راء
س �ن��دات ال�خ��زي�ن��ة ال �ت��ي ت �ص��دره��ا ال��دول��ة
اللبنانية ،لكن إج��ازت��ه محصورة بشراء
ال �س �ن ��دات م ��ن ال� �س ��وق ال �ث��ان��وي��ة ،ول�ي��س
ب��واس�ط��ة االك �ت �ت��اب .وي�ض�ي��ف ش�م�ب��ور أن
هناك شروطًا واضحة لهذه العملية لجهة
آج��ال ال�س�ن��دات وم � ّ�دة حملها .ف��امل��ادة 88
من قانون النقد والتسليف تمنح مصرف
لبنان إج��ازة ملنح الدولة ،بطلب من وزير
امل� � ��ال« ،ت �س �ه �ي�لات ص� �ن ��دوق ال ي �م �ك��ن أن

مبرر وجود
شمبورّ :
مصرف لبنان ينتفي
مع االنخراط في
تمويل الدولة

تتعدى قيمتها  %10من متوسط واردات
م� ��وازن� ��ة ال� ��دول� ��ة ال� �ع ��ادي ��ة ف ��ي ال �س �ن��وات
ال� �ث�ل�اث األخ� �ي ��رة امل �ق �ط��وع��ة ح �س��اب��ات �ه��ا،
وال ي�م�ك��ن أن ت �ت �ج��اوز م� � ّ�دة ال�ت�س�ه�ي�لات
أربعة أشهر» .وتضيف امل��ادة  91أنه «في
ظروف استثنائية الخطورة أو في حاالت
الضرورة القصوى ،إذا ما ارتأت الحكومة
االستقراض من املصرف امل��رك��زي ،تحيط
ح� ��اك� ��م امل � �ص � ��رف امل � ��رك � ��زي ع �ل �م ��ًا ب ��ذل ��ك،
وي � ��درس امل �ص��رف امل ��رك ��زي م��ع ال�ح�ك��وم��ة
إمكان استبدال مساعدته بوسائل أخرى،
ك � ��إص � ��دار ق � ��رض داخ � �ل� ��ي أو ع �ق ��د ق ��رض
خ ��ارج ��ي أو إج � � ��راء ت ��وف� �ي ��رات ف ��ي ب�ض��ع
ب �ن��ود ال�ن�ف�ق��ات األخ� ��رى أو إي �ج��اد م ��وارد
ض��رائ��ب ج��دي��دة ...وف�ق��ط ف��ي ال�ح��ال��ة التي
ّ
يثبت فيها أنه ال يوجد أي حل آخر ،وإذا

ما ّ
أصرت الحكومة ،مع ذلك ،على طلبها،
يمكن امل�ص��رف امل��رك��زي أن يمنح القرض
امل �ط �ل��وب .ح�ي�ن�ئ��ذ ي�ق�ت��رح م �ص��رف لبنان
على الحكومة ،إن لزم األمر ،التدابير التي
من شأنها ّ
الحد مما قد يكون لقرضه من
ع��واق��ب اق�ت�ص��ادي��ة سيئة ،وخ��اص��ة الحدّ
ُ
من تأثيره في الوضع الذي أعطي فيه على
ّ
قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية».
وت � � �ق � ��ول امل � � � � ��ادة  95م � ��ن ق � ��ان � ��ون ال �ن �ق ��د
وال�ت�س�ل�ي��ف إن ع �ق��د ال �ق��رض ب�ي�ن ال��دول��ة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وم �ص��رف ل �ب �ن��ان «ي �ح��ال على
م�ج�ل��س ال �ن ��واب م��ع ك��ام��ل م�ل��ف دراس ��ات
وتقارير اإلدارة ومصرف لبنان».
ه��ذه ال�ن�ص��وص ت��وض��ح ك��ل ال�ق� ّ�ص��ة ،فهي
ت�ش�ي��ر إل ��ى ش ��روط إق� ��راض ال ��دول ��ة ،وإل��ى
املخاطر التي تترتب على ذلك ،ال بل إنها
تتحدث ب��وض��وح ع��ن أن خيار االستدانة
م��ن مصرف لبنان ه��و آخ��ر ال�خ�ي��ارات في
الحاالت االستثنائية واملرتفعة الخطورة
ال �ت ��ي ي �ج��ب ال �ل �ج��وء إل �ي �ه��ا ب �ع��د إص� ��رار
ال �ح �ك ��وم ��ة ...ل �ك��ن م ��ا ي �ح �ص��ل ع �ل��ى أرض
ال� ��واق� ��ع ه ��و أم � ��ر م �خ��ال��ف ت� �م ��ام ��ًا؛ ف�م�ن��ذ
س �ن��وات ع��دي��دة دأب م�ص��رف ل�ب�ن��ان على
تمويل الدولة واالكتتاب بسندات خزينة
آج��ال �ه��ا ت��زي��د ع �ل��ى أرب �ع��ة أش �ه��ر ب�ك�ث�ي��ر،
ول �ه��ذا ي�ع�ت�ق��د ش �م �ب��ور أن «م �ب � ّ�رر وج��ود
مصرف لبنان انتفى في هذه الحالة ،ألنه
ل��و ك��ان��ت ال��دول��ة ت��ري��د أن ت�ط�ب��ع األم ��وال
ل �ت �م��وي��ل ح��اج��ات �ه��ا ،ك �م��ا ي �ف �ع��ل م�ص��رف
ل �ب �ن��ان ح ��ال �ي ��ًا ،ل �ك ��ان ال� �ق ��ان ��ون ق ��د س�م��ح
لها ب��ذل��ك م�ب��اش��رة ول��م تكن ه�ن��اك حاجة
لوجود مصرف مركزي» .والالفت ،في رأي
شمبور أن «ال�ف��وائ��د ال�ت��ي تدفعها وزارة
امل��ال على س�ن��دات الخزينة التي يحملها
مصرف لبنان تتراكم كديون على الشعب
اللبناني من دون أي ّ
مبرر».
أما عن تجارب الخارج ،فيشير شمبور إلى
حكم صدر أخيرًا في أملانيا يقضي بمنع
«املصرف املركزي األملاني من االكتتاب في
سندات خزينة تصدرها ال��دول��ة في إطار
تمويل ديونها»!

إحصاءات

صادرات لبنان تتدهور في أول شهرين
محمد وهبة
س� ّ�ج�ل��ت ال� �ص ��ادرات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ت��ده��ورًا
م �ل �ح��وظ��ًا خ�ل��ال أول ش �ه��ري��ن م ��ن ع��ام
 .2014ففي مثل هذا الوقت كان مستوى
ال �ت �ص��دي��ر أع �ل ��ى م � ّ�م��ا ه ��و ع �ل �ي��ه ال �ي��وم
 .%32أما االستيراد ،فلم ّيتوقف
بنسبة
ّ
ع ��ن ال �ت �ض��خ��م ح �ت��ى أص �ب��ح ي �م��ث��ل 7.2
أض�ع��اف التصدير م�ق��ارن��ة م��ع مستوى
 3.1أض �ع��اف ال �ص��ادرات ف��ي ع��ام .2009
وإذا اس� �ت �م � ّ�ر م� �ي ��زان ل �ب �ن��ان ال �ت �ج��اري
ف ��ي ه� ��ذا امل �ن �ح��ى ،ف �س �ت �ت��زاي��د امل �خ��اط��ر
االق�ت�ص��ادي��ة واألع �ب��اء امل��ال�ي��ة والنقدية
الناتجة منه.
وت�ش�ي��ر إح� �ص ��اءات إدارة ال �ج �م��ارك إل��ى
أن ل �ب �ن��ان ص� � ّ�در م ��ا ق�ي�م�ت��ه  497م�ل�ي��ون
دوالر منذ مطلع ع��ام  2014حتى نهاية
ش�ب��اط .وتكشف اإلح �ص��اءات ع��ن تراجع
ال �ص��ادرات بنسبة  %37ف��ي أول شهرين
من السنة الجارية مقارنة مع الصادرات
املحققة في الفترة نفسها من ع��ام 2013
ح�ي��ن ك ��ان ��ت ت �ب �ل��غ  785م �ل �ي ��ون دوالر.
وب�ح�س��ب اإلح� �ص ��اءات ال �ت��ي ت�م�ت��د على
السنوات الخمس املاضية ،فإن صادرات
لبنان خالل أول شهرين من السنة ّ
سجلت
أقل مستوى لها في عام  2010حني بلغت
 655م �ل �ي��ون دوالر ،ف�ي�م��ا س� ّ�ج�ل��ت أع�ل��ى
مستوى لها في عام  2013حني بلغت 785
مليون دوالر.
ه ��ذه امل �ت �غ� ّ�ي��رات ل�ي�س��ت ول �ي��دة ال�ل�ح�ظ��ة،
ب � ��ل ه � ��ي ن ��ات� �ج ��ة م � ��ن ت� ��داع � �ي� ��ات األزم� � ��ة
ال�س��وري��ة على ل�ب�ن��ان .ف��ال�ص��ادرات ب��دأت
ّ
ت�ن�م��و ب��وت �ي��رة م ��ط ��ردة ع �ل��ى إث ��ر ان ��دالع
األزم� ��ة ف��ي س��وري��ا .ف��ي ذل ��ك ال��وق��ت ،ب��دأ
ّ
ّ
امل� � �ص � � ّ�درون ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون ي �ح��ل��ون م �ح��ل
ال� �ص ��ادرات ال �س��وري��ة ال �ت��ي ت��آك�ل��ت بفعل

ّ
ّ
ّ
املصدرون اللبنانيون يحلون محل الصادرات السورية التي تآكلت (أرشيف)
بدأ

تراجع الصادرات
بنسبة  %37الى 497
مليون دوالر

ال�ع�ق��وب��ات ال��دول �ي��ة ع�ل��ى س��وري��ا وبفعل
ت�ض� ّ�رر الصناعات ال�س��وري��ة .إال أن ت��أزم
األوض� � ��اع خ �ل�ال ه ��ذه ال �س �ن��ة م ��ع دخ ��ول
لبنان واملنطقة ف��ي مرحلة استحقاقات
س�ي��اس�ي��ة ك �ب �ي��رة ت�ت�ق��اط��ع م��ع م�ن��زل�ق��ات
األزم� � ��ة ال� �س ��وري ��ة ،أوق � ��ع ال � �ص� ��ادرات في
ش� �ب ��اك ض �ع ��ف ال� �ت� �ص ��دي ��ر .وق � ��د ت ��زام ��ن

ه��ذا األم��ر م��ع إع ��ادة توجيه السلع التي
ت �ن �ت �ج �ه��ا ال� �ص� �ن ��اع ��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ن�ح��و
السوق املحلية التي شهدت طلبًا إضافيًا
ع�ل��ى ال�ص�ن��اع��ات ال�غ��ذائ�ي��ة وال�ص�ن��اع��ات
ال�خ�ف�ي�ف��ة وال�ت�ح��وي�ل�ي��ة ال �ت��ي تستهلكها
ال�ط�ب�ق��ات ال��وس�ط��ى وال�ف�ق�ي��رة ،ن�ظ�رًا إل��ى
أن ال�ب�ي��ع ف��ي ال �س��وق املحلية ّ يحقق لها
أرباح أكبر من التصدير ويجنبها أكالفه
املرتفعة.
ع�ل��ى ّأي ح ��ال ،ف ��إن ال� � ��واردات إل ��ى لبنان
ت�ض��خ�م��ت بنسبة  %71خ�ل�ال ف �ت��رة أول
شهرين بني عام  2009و .2014لكن أعلى
م �س �ت��وى واردات س � ّ�ج ��ل خ �ل��ال ال �ف �ت��رة
امل��ذك��ورة هو في ع��ام  2012حني استورد
لبنان بقيمة  4253مليون دوالر .أما أدنى
م�س�ت��وى ف�ق��د س� ّ�ج��ل ف��ي ع ��ام  2009حني
اس�ت��ورد بما قيمته  2102مليون دوالر.
املهم أن��ه ب�ين  2009و 2014زادت واردات
لبنان بقيمة  1503ماليني دوالر.

«الليسيه» رسالة لن َّ
تدمر
حسين مهدي
نفذ تالميذ مدرسة «ليسيه عبد القادر» اعتصامًا البارحة أمام مبنى
املدرسة استنكارًا لعدم حصولهم أول من أمس على أي جواب من
مديرة مؤسسة رفيق الحريري سلوى السنيورة بعاصيري حول
مصير املدرسة ،ورفضًا ألي محاولة لنقل املدرسة من مكانها .وقطع
ملوحني بما هو أكبر من اعتصام ّ
الطالب الطريق أمام مدرستهمّ ،
عدوه
صغيرًا ،رغم مشاركة حوالى مئة طالب فيه.
رسالة األهالي كانت أوضح اليوم« ،ليسيه عبد القادر رسالة لن
تدمر» ،في إشارة الى تاريخ هذا الصرح التربوي األثري ،ورفضهم
املساس به .عدد من الطالب وقفوا إلى جانب الطريق يشرحون للمارة
واالعالم سبب وجودهم في املكان« :الليسيه هي مبنى أثري وهو
بيتنا الثاني ،وفيه طفولتنا وذكرياتنا ،والحقًا هو ألوالدنا ،وإذا ّدمروه
فهم ّ
يدمروننا» .التالمذة بدوا واعني للهدف التجاري وراء نقل املبنى؛
ً
ّ
بعضهم تخيل إقامة «مول» مثال مكان الليسيه التي يريدونها «زي ما
هي» داخل ّبيروت.
«التحرك نظم ً
بناء على خيار األهل باإلعداد لخطوات تصعيدية» ،تقول
ريما كنعان عضو لجنة األهل في حديث مع «األخبار» ،حيث رأت أنهم
على «استعداد للقيام بكل ما قد يلزم للحفاظ على مدرسة ليسيه عبد
القادر ،التربوية واألثرية ،في مكانها»!

شقير :الهيئات االقتصادية
واالتحاد العمالي متفقان
رأى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة
والزراعة محمد شقير (الصورة) أن «على
السياسات االجتماعية أن تأخذ باالعتبار
وضع االقتصاد ،فال ترهقه دون طائل،
وعلى السياسات االقتصادية أن تأخذ
باالعتبار الجانب االجتماعي كي ال يصبح
االقتصاد مصدرًا من مصادر توليد املخاطر
االجتماعية» ،مشددًا على أن «االقتصاد املتني
واملتنامي هو الذي يخلق فرص العمل ويوفر الدخل الالئق لليد العاملة،
وهو الذي يوفر املوارد املستدامة لتمويل برامج الحماية االجتماعية»،
معلنًا أن غرفة بيروت وجبل لبنان أعدت دراسة وافية عن الضمان
االجتماعي ،وحددت االهداف االستراتيجية لسياسة التطوير الشاملة»،
ومطالبًا الحكومة بـ«تنفيذ املرحلة الثانية من املخطط التوجيهي العام
املتعلقة بمكننة أعمال الصندوق الوطني للضمان االجتماعي» .وأضاف
شقير أن «الهيئات االقتصادية واالتحاد العمالي العام متفقان على
إطالق مشروع الرعاية الصحية للمضمونني بعد سن التقاعد ،كخطوة
أولى على طريق إقرار ضمان الشيخوخة».

املستأجرون :مشروع اإليجارات
ّ
سيتسبب بكارثة إنسانية
رأت لجنة املتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين أن «املستأجر هو
ً
ضحية التضخم وتفاقم األزمات االقتصادية ،وليس مسؤوال عنها،
وليس من العدل واالنصاف أن تحل أزمة امللكية الفردية على حساب
حقه في السكن» ،مضيفة أن مشروع لجنة اإلدارة والعدل «سيدفع
البالد نحو كارثة إنسانية وحال من الفوضى االقتصادية واالجتماعية
ال سابق لها ،إذ سيؤدي إلى تشريد وتهجير أكثرية عائالت
املستأجرين ،وذلك بفرض زيادات باهظة تتجاوز كل ّ
حد ،وفق نسب
يعجز غالبية املستأجرين عن دفعها» ،الفتني إلى أن تحرير عقود
اإليجارات السكنية القديمة وفق الصيغة املقترحة «سيؤدي الى تدمير
ما تبقى من مساحات عيش مشترك ،ويساهم في املزيد من الفرز
الطائفي واملذهبي واملناطقي ،ويجبر الكثير من العائالت على الهجرة»،
كذلك سيؤدي إلى «تفريغ بيروت من أصحاب املداخيل املحدودة
واملتوسطة ،وحصر اإلقامة فيها باألغنياء ،وتمكني الشركات العقارية
واملصارف من وضع يدها على ما تبقى من عقارات األبنية القديمة،
وتسهيل هدم ما تبقى من أبنية تراثية في بيروت واملدن الكبرى،
واستكمال تدمير الذاكرة التاريخية والعمرانية واالجتماعية للوطن،
كما في منطقة وسط بيروت ،باسم إعادة اإلعمار».

إبراهيم :إلعطاء أصحاب املطاحن حقوقهم
ّ
تجنبًا للبلبلة!
رفض رئيس اتحاد االفران واملخابز العربية كاظم إبراهيم «تحويل
موضوع الخالف املالي بني الدولة وأصحاب املطاحن الى وسيلة
ضغط على لقمة عيش اللبنانيني ،أي الرغيف» ،مضيفًا «إننا نتفهم
مطلب أصحاب املطاحن الداعي الحكومة الى تسديد املبالغ التي
دفعتها املطاحن الستيراد القمح ،كما نتفهم تحفظ املطاحن إزاء
تراكم الديون ملصلحتها على الدولة ،لكن في الوقت عينه نرفض
أن يعمد أصحاب املطاحن الى تحويل الخالف والنزاع مع الدولة الى
ضغوط مباشرة على سوق الرغيف ،ظنًا منهم أن الناس هم الحلقة
األضعف».

