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إدارة السيولة بعقل متحجرّ
ّ

«المركزي} يبدد دوالراته على الديون والمصارف

ُ
ّ
متحجر .مصرف لبنان ينوي تبديد
تدار السيولة المتوافرة في لبنان بعقل
الدوالرات التي يملكها في احتياطاته ،على تسديد الديون وعلى رسملة
المصارف ،فيما ينبغي تحديد أولويات مختلفة على رأسها تمويل السلع
األساسية التي يحتاج إليها المقيمون في لبنان من غذاء ومواد أولوية
حصل
للصناعة وسواها .وعلى الدولة إعــادة هيكلة الدين العام كما ّ
مع الكثير من ال ــدول ،ثم رسملة المصارف ب ــدوالرات طازجة يضخها
المساهمون من الخارج
محمد وهبة
ُ
ك ـي ــف ي ـج ــب أن تـ ـ ـ ــدار مـ ــا ت ـب ـق ــى مــن
احتياطات مصرف لبنان بالعمالت
األجنبية؟ هــذا الـســؤال يأتي فــي ظل
دف ـ ــع تـ ـق ــوم بـ ــه ب ـع ــض ق ـ ــوى ال ـن ـفــوذ
ل ـفــرض أج ـن ــدة ”إصـ ــاحـ ــات“ هــادفــة
إلن ـع ــاش ال ـن ـم ــوذج ال ـحــالــي امل ـن ـهــار.
ّ
وتسوق هذه القوى ،أن لبنان بحاجة
إلـ ــى اسـ ـت ــدان ــة  25م ـل ـي ــار دوالر مــن
صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي وامل ــان ـح ــن
ال ــدول ـي ــن ،م ــن ضـمـنـهــا  10مـلـيــارات
دوالر تستخدم إلعادة رسملة القطاع
امل ـصــرفــي .أم ــا س ـلــوك حــاكــم مصرف
ل ـب ـنــان ريـ ــاض ســامــة ت ـجــاه األزمـ ــة،
ً
ّ
للشك بــأن أولوياته
فــا يترك مـجــاال
إبقاء املصارف بحالة ”قيد االنهيار“
م ــن دون إف ــاس ـه ــا ف ـع ـل ـيــا ،ع ـل ــى أن
ُ
تـعــاد رسملتها عبر آلـيــات مستترة
ّ
ممولة بالسيولة املتوافرة حاليًا في

لبنان ،أي مــن احتياطاته بالعمالت
األجنبية البالغة  30مليار دوالر ،أو
من األموال ّ
املدخرة في املنازل والتي
ّ
يقدرها بنحو  6مليارات دوالر.
عمليًا بدأ هذا األمــر يحصل .الزيادة
األخـ ـي ــرة لــرســام ـيــل املـ ـص ــارف الـتــي
لبنان على املصارف،
فرضها مصرف ّ
ن ـ ّـص ــت ع ـل ــى ض ـ ــخ مـ ـق ــدم ــات ّن ـقــديــة
بالدوالر ّ
تبي أن املساهمني وفروها
مــن ودائـعـهــم فــي امل ـص ــارف ،أي أنها
ُمـ ّـولــت مــن احتياطات مصرف لبنان
تأت من الخارج .كذلك ،فإن وجود
ولم ِ
سوقني لسعر الصرف ،بفارق يتجاوز
 %30ب ـي ـن ـه ـمــا ،ي ــدف ــع امل ــودع ــن إلــى
سـحــب أمــوال ـهــم بــالـلـيــرة وتحويلها
عند الصرافني بالسعر األعلى ،فيما
سيتصرف الـصــرافــون بـهــذه األ ّمــوال
لتسديد قروض عن زبائن متعثرين.
بـعـبــارة أخ ــرى ،يـتــم اقـتـطــاع الــودائــع
وامل ـ ّـدخ ــرات مــن أجــل تخفيف األعـبــاء

ع ـ ــن م ـّ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــات امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف امل ـث ـق ـلــة
بالتعثر والتخفيف من أعباء زيــادة
ً
الرساميل مستقبال.
كـ ــل ذل ـ ــك ي ـت ــم مـ ــن خ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ــدوالرات
امل ـ ـتـ ــوافـ ــرة فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق امل ـح ـل ـي ــة .لــم
يـ ــأت أي دوالر طـ ـ ــازج م ــن الـ ـخ ــارج.
فـهــل ه ــذا الـسـلــوك هــو األم ـثــل إلدارة
السيولة فــي هــذه املــرحـلــة؟ هــل يجب
ع ـل ــى ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن أن ي ــدفـ ـع ــوا ثـمــن
هــذه السياسات مــرات وم ــرات ،ســواء
ّ
ب ـت ـقــلــص ق ــدراتـ ـه ــم ال ـش ــرائ ـي ــة بـفـعــل
وجــود سوقني لسعر الـصــرف ،أم من
مدخراتهم في املصارف؟ هل هذا هو
ً
أص ــا ال ـهــدف ال ــذي يـجــب أن نسعى
إلـ ـي ــه ل ـت ـح ــدي ــد أول ـ ــوي ـ ــات ال ـس ـيــاســة
النقدية؟
يـ ـ ـق ـ ــول رئـ ـ ـي ـ ــس ح ـ ــرك ـ ــة «مـ ــواط ـ ـنـ ــون
وم ـ ـ ــواطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــات» ش ـ ــرب ـ ــل ن ـ ـ ـحـ ـ ــاس ،إن
ّ
يتصرف وفــق سلسلة
مصرف لبنان
م ــن األول ــوي ــات واض ـح ــة ومـتـنــاقـضــة
مع ما يجب القيام به .ففي ظل انعدام
التدفقات املالية من الـخــارج ،لم يبق
أي مــوجــودات لــدى الـنـظــام املصرفي
بالعمالت األجنبية إال ما هو موجود
لــدى مـصــرف لبنان أو امل ــوارد املالية
النقدية املــوجــودة لــدى الـنــاس ،حتى
إن املــوجــوادت الخارجية للمصارف
بــاتــت ت ــوازي أو أق ــل مــن مطلوباتها
تجاه املصارف األجنبية .أما أولويات
مصرف لبنان فهي على النحو اآلتي:
ـ ـ األول ــوي ــة امل ـت ـقـ ّـدمــة ه ــي ح ـجــز ال ـكـ ّـم
الـ ـ ـ ـ ــازم م ـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ــوال املـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــرة فــي

احتياطات مصرف لبنان بالعمالت
األجنبية لتسديد األص ــول والفوائد
(الـ ــديـ ــن وخ ــدم ــة الـ ــديـ ــن) بــال ـع ـمــات
األجنبية.
ـ األولوية الثانية تكمن في تأمني مبلغ
مــن احتياطاته الستيراد املحروقات
والقمح واألدوي ــة ،مع ما اعترى هذه
اآلل ـيــة مــن مـشــاكــل واسـتـنـســابـيــة في
التعاطي.
ـ ـ األولــويــة الثالثة هــي تــأمــن سيولة
ب ــالـ ـعـ ـم ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ل ـل ـم ـص ــارف
م ــن اح ـت ـي ــاط ــات م ـص ــرف ل ـب ـنــان يتم
ت ــوزيـ ـعـ ـه ــا اس ـت ـن ـس ــاب ـي ــا وت ـت ـص ــرف
املـ ـ ـص ـ ــارف بـ ـه ــا ب ـش ـك ــل اس ـت ـن ـســابــي
أيضًا.
ّ
ي ـت ـم ــاش ــى سـ ــلـ ــم أولـ ـ ــويـ ـ ــات م ـص ــرف
لبنان مــع نظرة تنطوي على اعتبار
الـتــوقــف عــن الــدفــع هــو نهاية العالم.
بالنسبة إلى نحاس ،في هذه الحالة
يـصـبــح م ـبــررًا اع ـت ـبــار م ـجــرد تأجيل
ال ـتــوقــف ع ــن ال ـس ــداد ب ــأي ثـمــن غــايــة
أس ــاسـ ـي ــة ،ف ـي ـمــا ”ي ـج ــب أن نـتـعــامــل
مــع األزم ــة الحالية على أنـهــا مرحلة
انـتـقــالـيــة ي ـت ـحـ ّـول فـيـهــا وض ــع الـبـلــد
اقتصاديًا واجتماعيًا إلى األفضل .ما
يحصل اليوم هو تأجيل أمر محتوم
بمعزل عــن النتائج على املـ ّ
ـؤسـســات
واالقتصاد من إغالق وهجرة“.
خــافــا ملــا يـجــري حــالـيــا ،يــرى نحاس
أنــه تجب ”إدارة املرحلة بما يحافظ
على املقدرات اإلنتاجية واالجتماعية
من ّ
مؤسسات ورأسـمــال بشري ،بعد

أركاديو اسكيفيل ــ كوستاريكا

فضل الله :السيولة المتوافرة
ّ
مقدرة بنحو  45مليار دوالر ّمنها
 20مليار دوالر ال يمكن المس بها
ويجب تخصيص  7مليارات دوالر
الستيراد السلع األساسية
نحاس :يجب أن نتعامل مع األزمة
الحالية على أنها مرحلة انتقالية
ّ
يتحول فيها وضع البلد اقتصاديًا
واجتماعيًا إلى األفضل وما يحصل
اليوم هو تأجيل أمر محتوم
ذلــك يــأتــي دور الـنـظــام املــالــي ليؤدي
وظيفته الفعلية فــي إدارة املـ ّـدخــرات
وتمويل االستثمارات ،ثم تأتي مسألة
امل ــال ـي ــة ال ـع ــام ــة ألن ال ــدول ــة ي ـجــب أن
تتحمل وظيفة الدرع لحماية املجتمع
مــن األف ـعــال الـتــي قــامــت بـهــا السلطة
الفاشلة والعالقات مع الخارج“.
إذًا ،ما هي السيولة املتوافرة وكيف
تجب إدارتها؟
ي ـع ـت ـقــد رئـ ـي ــس امل ــرك ــز االسـ ـتـ ـش ــاري
للبحوث عبد الحليم فضل الـلــه ،أن
الفترة الزمنية املستهدفة لإلنقاذ ،أي
ّ
تمتد إلــى ثالث
فترة إدارة السيولة،
سنوات لسيولة ّ
تقدر قيمتها بما بني
 40مليار دوالر و 45مليار دوالر .هذا
الرقم يأخذ في االعتبار االحتياطات
املـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواف ـ ـ ــرة ل ـ ـ ـ ــدى م ـ ـ ـصـ ـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان
والسيولة النقدية ّ
املدخرة في املنازل
ودخــول بعض األم ــوال من املغتربني
إل ـ ــى ع ــائ ــات ـه ــم فـ ــي ل ـب ـن ــان وإمـ ـك ــان
لجوء بعض املستوردين الستعمال
أرصدتهم في الخارج لتمويل بعض
عمليات االستيراد.
مــن أص ــل ه ــذا املـبـلــغ ،هـنــاك نـحــو 20
مليار دوالر هــي احتياطات إلزامية

ال يـمـكــن امل ـ ّـس فـيـهــا” ،ويـبـقــى لدينا
ُ
مــا بــن  20أو  25مليار دوالر تعتبر
سـيــولــة قــابـلــة لــاسـتـعـمــال" .وضمن
فرضية عدم دخول أموال إضافية من
الـخــارج ،ســواء بشكل تلقائي أم عبر
برامج خارجية ”يجب استخدام هذه
الـسـيــولــة لتغطية الـسـلــع األســاسـيــة
والحيوية :السلع املغطاة ب ــدوالرات
مــن مصرف لبنان ،والسلة الغذائية
األساسية التي تصل قيمتها إلى ١.٣
ً
مليار دوالر ،فـضــا عــن املستلزمات
الطبية وبعض التجهيزات الصناعية
وبعض الحاجات األساسية األخرى“.
ّ
وف ـ ــي املـ ـح ـ ّـصـ ـل ــة ،ت ـش ــك ــل ال ـح ــاج ــات
األســاس ـيــة مــا بــن  6م ـل ـيــارات دوالر
و 7مليارات دوالر .لــذا ،يتوجب على
لبنان ”خفض فاتورة االستيراد إلى
النصف ،وهــذا ممكن ،إال أنــه يحتاج
إلــى إدارة مباشرة لــاسـتـيــراد“ وفق
فضل الله.
بمعنى آخــر ،ما يقوله فضل الله ،أن
إدارة السيولة فــي الـفـتــرة اإلنـقــاذيــة،
ال يمكن أن تتم بطريقة غير مباشرة
ع ـبــر اس ـت ـع ـمــال ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة
وال ـق ـيــود الـفـنـيــة ،ب ــل يـجــب أن تـكــون
ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك رق ـ ـ ــاب ـ ـ ــة م ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ل ـع ـم ـل ـي ــة
االستيراد ،أي تحديد السلع الواجب
تمويلها بدوالرات مصرف لبنان من
دون أن يعني ذلك منع استيراد باقي
الـسـلــع ،بــل تـكــون ه ــذه األخ ـيــرة على
عاتق املستوردين.
هـنــا يــأتــي ال ـس ــؤال األهـ ـ ّـم :هــل نـسـ ّـدد
ال ــدي ــون ونـحـمــي امل ـص ــارف؟ ”بــرأيــي
الـ ـشـ ـخـ ـص ــي ،ال ش ـ ـ ّـك ف ـ ــي أن ت ــأم ــن
الحاجات األساسية هو األولوية ،وال
تسديد الديون يتم
يعني ذلك أن عدم ّ
بطريقة عشوائية تؤثر على تصنيف
ُ
البلد ،بل يجب أن تــدار بما بتناسب
مع حاالت مماثلة في العالم“ بحسب
فضل الله.
مــا لــم يقله فضل الـلــه ،بــأنــه ال توجد
ـاالت مـمــاثـلــة ف ــي ال ـعــالــم إال حــالــة
حـ ـ ّ
ال ـتــوقــف ع ــن ال ـس ــداد وإع ـ ــادة هيكلة
الدين العام من خــال آليات وقنوات
معتمدة علينا أن نفكر باعتمادها،
وخصوصًا أن قيمة الدين املستحق
ب ــن أصـ ــل وفـ ــوائـ ــد خـ ــال ال ـس ـن ــوات
الثالث املقبلة تبلغ  12.8مليار دوالر،
أي ما يــوازي  %15من مجمل الدين،
وما يوازي  %42من مجمل احتياطات
مصرف لبنان املعلنة من دون األخذ
ف ـ ــي االع ـ ـت ـ ـبـ ــار ق ـي ـم ــة االحـ ـتـ ـي ــاط ــات
ّ
واملقدرة
الفعلية القابلة لالستعمال
بأقل من  6مليارات دوالر.
أما إعادة رسملة املصارف التي ُت ّ
عد
اليوم في حالة إفالس ،فيجب أن تكون
”عملية مــوازيــة“ .يـقـ ّـدر فضل الله أن
ّ
بالحد األدنــى
هــذه الرسملة ستكون
بني  15مليار دوالر و 20مليار دوالر
”ي ـجــب أن ت ـتــم م ــن أم ـ ــوال م ــن خ ــارج
البلد .هناك أموال طائلة تراكمت من
قبل امل ـصــارف ط ــوال الـفـتــرة املاضية
يـمـكــن اسـتـخــدامـهــا بـطــريـقــة شرعية
إلع ــادة الــرسـمـلــة ،ويـجــب أن تـتــوازى
هذه العملية مع إعادة هيكلة القطاع
املصرفي“.
مــن املـهــم فــي هــذا امل ـجــال ،أال ينافس
القطاع املصرفي الدولة على السيولة
املـتــوافــرة املـ ّـدخــرة فــي املـنــازل إلعــادة
تكوين رساميله ،كما حصل أخيرًا في
الــزيــادة الـتــي فرضها مـصــرف لبنان
على املصارف لزيادة رساميلها عبر
م ـق ــدم ــات ن ـق ــدي ــة بـ ــالـ ــدوالر سـحـبـهــا
املساهمون من ودائعهم من املصارف
املحلية“.
الواضح بالنسبة إلى فضل الله ،أنه
ف ــي ظ ــل ت ــداخ ــل ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص مع
املصارف ومع مصرف لبنان والدولة
”ي ـجــب أن ت ـكــون لــدي ـنــا م ــرك ـ ّ
ـزي ــة في
عملية إدارة السياسات“.

السلع

الكمية (طن)

القيمة (مليون )$

576273
35252
12209
3824
6115
17322
71491
565896
28965
98733
11321
144010
26609
26392
2416
8056
31241
4046

130
12
8
4
2
18
52
116
103
84
29
382
134
127
7
38
76
27
1349

القمح
دقيق القمح
عدس
فاصولياء صنوبرية
فول حب
حمص حب
أرز
ذرة
حليب بودرة
زيت دوار الشمس
أغنام
أبقار
ّ
لحم بقري طازج او مبرد
لحم بقري مجمد
سردين معلبات
تونا معلبات
بن
شاي
املجموع

مؤشر

اليوروبوند تتهاوى:
أسعار
ّ
الخوف من التعثر والحاجة إلى السيولة
أﺳﻌﺎر ﺳﻨﺪات اﻟﻴﻮروﺑﻮﻧﺪ إﺳﺘﺤﻘﺎق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩
ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
٨٨٫٣١ $

٨٧٫٥٦ $

٨٧ $

٨٧٫٤٧ $

٧٩٫٦ $

بلغت قيمة مستوردات لبنان من السلع الغذائية األساسية وفق تصنيف
البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة ،نحو  1.35مليار دوالر بحسب إحصاءات الجمارك
ّ
وتضم هذه األصناف :القمح والدقيق ،واألرز ،والحليب
اللبنانية لعام ،2018
والزيوت النباتية واللحوم واألسماك والحبوب والنب والشاي ...علمًا بأن استيراد
ّ
كل املواد الغذائية يبلغ  3.1مليار دوالر ما يعني أن السلع الغذائية األساسية
ُ
تمثل  % 43من مجمل السلع الغذائية املستوردة.

بعض السلع التي يمكن اإلستغناء عنها
أو لها بديل محلي

a

القيمة
(مليون )$

أدوات مائدة ومطبخ وأواني منزلية

82.2

حقائب أمتعة

55

ألبسة من قماش أو جلد أو فراء وأقمشة ومعاطف وبدل
...وسترات وقمصان

632.8

أثاث

113.5

أحذية

124

ّ
لألسرة واملائدة
...بياضات

13

أجهزة لغسل أدوات املائدة

49

أجهزة هاتف

259

سيارات سياحية

1.2

ساعات

44.3

يخوت

19.6

قطع أثرية

81

قداحات

4

دراجات وسكوتر وسواها

50.5

ألبان وأجبان

52

...سكاكر وشوكوالتة وكعك وبسكويت

45

تبغ وما شابه

40

رخام

49

جفصني

62

دهانات

219

عطور

21

مستحضرات تجميل

12

شامبو وتوابعه

16

شموع اصطناعية ومنتجات مماثلة

157

٢٠١٩/١٢/١٣

٢٠١٩/١٢/٢٣

٢٠٢٠/٠١/٠٣

٢٠٢٠/٠١/١٣

٢٠٢٠/٠١/١٧
اﻟﻤﺼﺪر :ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ

ّ
يستحق خــال عــام  2020نحو  4.68مليار دوالر من
سندات الخزينة بالدوالر (يوروبوندز) من ضمنها 2.5
مليار دوالر أصل و 2.18مليار دوالر فوائد .االستحقاق
األكبر ألصل السندات هو في آذار املقبل ويبلغ  1.2مليار
دوالر ،وقد استحوذ على انتباه واسع بعد العرض الذي
قـ ّـدمــه حــاكــم مـصــرف لبنان ري ــاض ســامــة للمصارف
الس ـت ـبــدال س ـن ــدات ي ــوروب ــون ــدز يحملها ف ــي محفظته
ّ
بـفــائــدة  %11.5و %12وتـسـتـحــق فــي تـشــريــن الـثــانــي
ّ
 2029وتـمــوز  ،2035مقابل سـنــدات تستحق فــي آذار
املقبل بفائدة  %6.375وتحمل املـصــارف نحو %55.2
منها .وزارة املال اعترضت باالستناد إلى تحذير تلقته
االستبدال
من وكالة ستاندر أند بورز تشير فيه إلى أن
ّ
يدفعها إلــى خفص تصنيف لبنان إلــى درجــة التخلف
االنتقائي عن الـســداد .نوقش األمــر في لقاء بني رئيس
الـحـكــومــة املـسـتـقـيــل سـعــد ال ـحــريــري ووزيـ ــر امل ــال علي
ُّ
حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،واتفق
ّ
على إبقاء العرض ساريًا لتبته الحكومة املقبلة ،وأن يبقى
ّ
مصرف لبنان على ستعداد لتطبيقه إذا لم تتشكل حتى
وق ــت اسـتـحـقــاق ال ـس ـنــدات فــي آذار .وف ــي املـقــابــل بــدأت
املصارف تبيع سندات آذار التي تحملها في محفظتها
ً
بشكل يوحي بأنها ترفض العرض أصال وأن أولوياتها
للحصول على السيولة بالدوالر.
حــرص مصرف لبنان دائمًا على مصلحة الدائنني من
خــال استخدام احتياطاته بالعمالت األجنبية لتسديد
اس ـت ـح ـقــاقــات س ـن ــدات ال ـي ــوروب ــون ــدز وف ــوائ ــده ــا ،وك ــان
يـحـصــل ف ــي امل ـقــاّبــل عـلــى س ـن ــدات ي ــوروب ــون ــدز جــديــدة
بآجال أطول .وتجلى هذا الحرص في أصعب املراحل التي
شهدت استنزافًا في االحتياطات ،كما حــدث في شهر
كانون ّ
األول املاضي عندما سـ ّـدد  1.5مليار دوالر من
استحقاقات سندات اليوروبوندز ،مقابل اكتتابه بسندات
ّ
العمليات
أخ ــرى وضـ ّـمـهــا إلــى محفظته .هــذا الـنــوع مــن
املـبــالــغ فـيــه بــالـحــرص عـلــى الــدائ ـنــن ،يـثـيــر االس ـت ـغــراب.
ّ
واملتوسطة الحجم
فبينما كان أصحاب الودائع الصغيرة
يعجزون عن سحب الدوالرات من حسابتهم ،أو تحويلها
ّ
مستعدًا لدفع كامل قيمة
إلى الخارج ،كان مصرف لبنان
السندات من دون تأخير ،بينما كان عليه استخدام هذه
االحتياطات لتخفيف هلع املودعني في املصارف وتسديد
قيمة ودائعهم.
وم ــع ارت ـفــاع الـضـغــوط عـلــى احـتـيــاطــات مـصــرف لبنان
ّ
وانـعــدام تدفق رؤوس األم ــوال بــالــدوالر إلــى لبنان ،بدأت
تضيق خيارات مصرف لبنان .في نهاية تشرين الثاني
ّ
األجنبية 30.15
املاضي بلغت قيمة احتياطاته بالعمالت
مـلـيــار دوالر ،وه ــو رق ــم ال يـعـتـ ّـد بــه وال يمكن اعـتـبــاره
االح ـت ـيــاطــات ال ـقــاب ـلــة لــاس ـت ـخــدام ألن ــه ي ـت ـضـ ّـمــن ،على

سبيل املثال 5.7 ،مليار دوالر من سندات اليوروبوندز
التي يصعب تسييلها عند الحاجة ولو ُعرضت بأسعار
ً
بخسة ،فضال عن أنه يشمل االحتياطات اإللزامية على
املصارف والبالغة  19مليار دوالر ،وهي مبالغ ال يمكن
استخدامها عند الحاجة في ّ
عمليات السوق التي ينفذها
مصرف لبنان .رغم ذلكّ ،
أصر الحاكم سالمة على تفادي
أي سيناريو ّ
يمس مصالح الدائنني (وأبرزهم املصارف
الـلـبـنــانـ ّـيــة) ،وعـمــد إل ــى اسـتـكـمــال سـيــاســاتــه العشوائية
الرامية إلى شراء املزيد من الوقت وتفادي سيناريوهات
ّ
التعثر وتبعد شبح ّ
املس باألرباح املحققة من التوظيف
في الدين العام.
ً
الدولة نحو التفاوض مع حملة الدين
وبــدال من أن تتجه ّ
ّ
السيادي في ظل التعثر الذي أصاب النظام املالي مؤخرًا
ّ
إلعـ ــادة جــدولــة الــديــن وف ــق آلـ ّـيــة تـخــفــض قـيـمـتــه وكلفة
ّ
خــدم ـتــه ،ات ـج ـهــت خـطــط ســامــة إل ــى ع ــروض تستبدل
السندات القائمة ّ
حاليًا بأخرى ذات فوائد مضاعفة .إال أن
حسابات سالمة لم تطابق حسابات األسواق ،ألن تحذير
وكــالــة سـتــانــدر أن ــد ب ــورز ّ مــن ه ــذه الـخـطــوة ،باعتبارها
ّ
ّ
انتقائيًا عن الدفعّ ،أدى إلى
تشكل تبعًا ملعاييرها ،تخلفًا
عروض لبيع السندات وتراجع أسعارها من  $87.47في
 13كانون الثاني املاضي إلى  $79.6يوم الجمعة املاضي
بحسب وكالة بلومبيرغ ،أي إنها خسرت  %9من قيمتها
خــال أربعة أيــام فقط وعلى بعد أقــل من شهرين على
االستحقاق.
انخفاض السعر جاء بعد عرض سالمة للمصارف ،ما
َ
للبيع
أوحــى بــأن حملة الـسـنــدات ســارعــوا إل ّــى عرضها ّ
بسبب عــدم رغبتهم فــي السير بعملية املـبــادلــة .ولعل
ّ
أب ــرز عــامــل يــدفــع بـهــذا االت ـجــاه الـيــوم يكمن تحديدًا في
ّ
اللبنانية املـ ّ
ـاســة إلــى السيولة بــالــدوالر
حاجة املـصــارف
ّ
يحفزها على بيع هــذه الـسـنــدات قبل إج ــراء عمليةّ
مــا
الـتـبــادل الـتــي ستربطها بـسـنــدات جــديــدة آلج ــال أطــول
ً
ب ــدال مــن قبض قيمتها عند االسـتـحـقــاق .كــذلــك تشير
عملية التبادل املطروحة إلى ضغوط ّ
ّ
مالية متزايدة ترفع
ّ
ً
احـتـمــاالت التعثر فــي ال ـســداد مستقبال ،وهــو مــا يدفع
حملة السندات  -وبشكل متزايد  -إلى عرض السندات
للبيع.
وبمعزل عن مصير هذا العرض ،فمن األكيد ّأن ّ
أولويات
ّ
حاكم مصرف لبنان ما زالــت تركز على نقطتني :شراء
الــوقــت وتأجيل ّأي حــديــث يعيد النظر فــي أصــل وكلفة
خدمة دين الحكومة ،وحماية مصالح الدائنني وخصوصًا
ّ
املصارف .وحتى اللحظة ،ال يوجد أي اتجاه إلى معالجات
على مستوى الدين العام تتالءم مع واقع االنهيار ،وتعيد
ّ
النظر في كلفة هــذا الدين وحجمه والعبء الــذي يشكله
على اللبنانيني.
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