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 لماذا لم يتدهور سعر الصرف أكثر؟

 
لتي تلت قرارات السلطة النقدية فاالنهيار األكبر الذي شهده، ُسّجل في الفترات ا. ليرة مقابل الدوالر استقرارا  نسبيا  خالل األسابيع الماضيةسعر صرف الأن يسّجل  ليس مستغربا  

 81ة إقفال مطار بيروت الدولي بين هم على سعر الصرف نتيجورغم أنه لم يظهر وجود أثر م .بمنع تسديد التحويالت غير المصرفية بعملة الدوالر، وتسديدها حصرا  بالليرة
فتح المطار أمام الزوار في بداية فصل الصيف، شهدت استقرارا  نسبيا  في سعر الصرف ناجما  ، إال أنه كان واضحا  أن الفترة التي تلت «كورونا»تموز بسبب جائحة  8آذار و

ففي الفترة التي منع بموجبها مصرف لبنان تسديد الحواالت النقدية بالعملة . ة أو لتهريبها من الخارجنقدية لشراء أصول رخيصإلى لبنان محّملين بدوالرات  عن قدوم المغتربين
ة في خطوات هذا األمر يثير شكوكا  واسع. تموز 3ليرة في  0022آذار إلى  80ليرة في  0022أو فرض تسديدها بسعر السوق، سّجل سعر الدوالر قفزة هائلة من األجنبية، 

لتطّور في سعر الصرف وتعّدد أسواقه، وما يعّزز هذه الشكوك، أن مصرف لبنان والمصارف استفادا من هذا ا. وأهدافها التي أسهمت في هذا التطّور السلبي مصرف لبنان
ة في لبنان ودفعها إلى ما دون خطوط الالحق باألسر المقيم بالي أّي منهما بالضرر الهائلإلطفاء الخسائر في موازنة مصرف لبنان وفي موازنات المصارف من دون أن ي

ب، وبالتالي إتاحة صرفها في السوق الموازية بالسعر الفعلي لليرة مقابل الدوالر، لكان الضرر أكثر عمقا  آ 6أصال  لوال السماح بتسديد الدوالرات بعملة التحويل، ابتداء  من . الفقر
 .ا  عن انحدارها نحو الفقرنزالق نحو العنف تعبير نسيج األسر وأكثر رغبة في االفي 

 

 
، أن 0280كانون الثاني  81ر في يها بتعميم صدفرض عل. بكامله، كان مصرف لبنان ينفذ هندسات مالية مع شركات تحويل األموال بالوسائل اإللكترونية 0280خالل عام 

 60، أي بعد مرور 0280كانون األول  32استمر هذا األمر لغاية . يهات التي تحصل علتبيعه الدوالر  تسّدد قيمة التحاويل الواردة إليها من الخارج، بالليرة اللبنانية حصرا ، وأن
زمنية غير معتادة وتطورات أمنية واجتماعية خطيرة، فضال  عن تسارع انهيار سعر صرف الليرة مقابل  المصارف لفترةتشرين التي تخللها إقفال أبواب  81يوما  على أحداث 

ات عملة ، فأصدر تعديال  للتعميم السابق يطلب بموجبه تسديد قيمة التحاويل بذ8001والر الواحد ألول مّرة بعد تثبيت بدأ في عام ليرة مقابل الد 0222اوزا  الـالدوالر متج
د غير الشرعية وغير على وقع القيو  0280ني من عام جاء هذا التعديل بعد شّح هائل في التدفقات المالية بالدوالر خالل النصف الثا... يل، أي بالدوالر أو باليوروالتحو 

مليار  38ون العمالت األجنبية لدى مصرف لبنان من إلى تراجع مخز النظامية واالستنسابية التي فرضتها المصارف على حسابات الزبائن وعمليات التحويل والسحب، ما أّدى 
هو مؤشر وال يعكس بالضرورة حجم المبالغ التي ُأنفقت والتي يتطلب رق في المخزون الف) 0280ألول مليار دوالر في نهاية كانون ا 00.0إلى  0280دوالر في تموز 

 .(المخزون إحصاؤها أرقاما  دقيقة عن عمليات التدفق واإلنفاق من
« كورونا»انتشار جائحة رغم بدء موجات عدل باالرتفاع ماليين دوالر، واستمر الم0، بلغ معدل التحويالت الشهرية الواردة إلى لبنان نحو 0202ي األشهر األولى من عام وف

قفال مطار بيروت في  قفال الكثير من االقتصادات لكبح انتشارها وا  مليون دوالر شهريا ، لكّن  802ذروته القصوى مسجال   ان بلغ المعدلوفي نيس. آذار 81حول العالم وا 
ة التحاويل وفقا  لسعر السوق الذي تحّدده مديرية العمليات النقدية لدى مصرف وجبه تسديد قيمعميما  يطلب بمنيسان ت 86مصرف لبنان قّرر إجراء تعديل إضافي وأصدر في 

 .لبنان
تعود إلى  وفي أول تموز انتهى إقفال مطار بيروت، وبدأت الطائرات. مليون دوالر شهريا  في تموز 32حويالت الشهرية ليبلغ ي في معدل التأّدى هذا القرار إلى انحدار تدريج

التحويالت بالدوالر،  سامحا  بتسديدآب حصل انفجار مرفأ بيروت، ثم قّرر مصرف لبنان للمرة الرابعة تعديل التعميم  1وفي . بين يحملون دوالراتهم معهم نقدا  ن محّملة بمغتر لبنا
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 .«األخبار»ا التي حصلت عليهفي شهَري آب وأيلول، وفقا  لإلحصاءات % 02ما أّدى إلى زيادة في معدل التحويالت بنسبة 
وهذه التحويالت هي . ة تشرين الثانية ولغاية نهايمليار دوالر منذ مطلع السن 8.8في المحّصلة، بلغت قيمة التحويالت الواردة إلى لبنان بواسطة الشركات غير المصرفية، نحو 

فاإلحصاءات تشير إلى أن أكثر . ادة تمويل االستيراد السلعي والخدماتيصادي من أجل إعا النظام االقتعمليا  هذه الدوالرات يستخدمه. الداعم الحقيقي لألسر واالقتصاد اللبناني
مقارنة مع السنة الماضية، فيما بلغ معّدل التحويلة الواحدة نحو % 80دوالر، وأن عدد التحويالت زاد بنسبة ت النقدية بالألف عائلة تستفيد شهريا  من هذه التحويال 802من 
ن كانوا دوالر، أي أن المغتربين لم يتخّلوا عن أسرهم في لبن 322من التحويالت الواردة تبلغ قيمتها % 62دوالرا ، و 602ي بقيمة مع معدل تاريخ دوالر، مقارنة 622 قد ان وا 

سبي لسعر الصرف، وخصوصا  أن االستقرار الن ي جزء أساسي منهذه األموال ه. خّففوا من تحويالتهم في الفترات التي لم يسمح فيها مصرف لبنان بتسّلم الدوالرات المحّولة
أّي وقف لهذه التحويالت هو . ن الثاني، ال تتجاوز المليار دوالرية نهاية تشريالمعطيات المسّربة من المصارف تشير إلى أن حجم التحويالت الواردة إليها من المغتربين لغا

 .الصرفمتسارع في سعر محاولة لخنق األسر واالقتصاد وتدهور إضافي و 
 
 
 
 
 

 


