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 أدوات للخداع؟: مصطلحات األزمة 2424

 محمد وهبة ماهر سالمة،  
يجري استغاللها الجماعي، رغم أن بعضها ينطوي على خدع  (financial literacy) ضّج المجتمع اللبناني بمصطلحات جديدة تعكس زيادة في الوعي المالي 0202في عام  

ُيتداول بالمصطلحات الجديدة بال وعي فعلي  ة واستسالم لها، فباتع األزمتكّيف مسريعًا سادت هذه المصطلحات في إطار من ال. يع المسؤولياتبهدف طمس الحقائق وتضي
مغتربين الذين عملوا في الخارج لم يقعوا فريسة المصارف ومصرف لبنان اللذْين فالدوالر اللبناني صار دوالرًا وهميًا، وكأّن ال. عن المسار الذي ترسمه أو المقصود الفعلي منها

هؤالء حّولوا الدوالرات الناتجة من قّوة عملهم وهذه األموال لديها أصول فعلية جرى االستيالء عليها . في تاريخ لبنان( يمبونزي سك)« طط احتيالمخ»كبر ديران أكانا وال يزاالن ي
ينما الواقع، أنها األموال ن أموالهم هي وهمية بح إلى أقة وتلمالمصطلحات التي يتم التداول فيها حاليًا تعّبر عن واقع مغاير للحقي. النموذج وال بآليات عمله بغير علمهم بطبيعة

هي أصاًل تعني أن إنقاذ  (bail out) رجالخا أو من (bail in) والمصطلحات التي تعبر عن اإلنقاذ من الداخل. الحقيقية التي دخلت إلى صلب هذا المخطط االحتيالي
فعلى أي سعر صرف سيحصل هؤالء . بمعنى آخر، المسألة ليست تقنية. ودعينيل هذه المؤسسات والممن رسامائب أو المؤسسات المفلسة يكون بتمويل من أموال دافعي الضر 

ثير من نقاذ المؤسسات المفلسة بأموالهم الحقيقية؟ كيف تحّولت هذه األموال إلى دوالرات وهمية؟ ثمة الكمقابل أموالهم، وعلى أي عائد وبأي عملة سيحصل هؤالء إذا وافقوا على إ
ة عليها في ظل نظام يسمح باستمرار القيود غير الشرعية التي تفرضها المصارف من دون أن ينّظم هذه القيود ويضع ضوابط تحمي االقتصاد التي ال يمكن اإلجاب األسئلة

مثل الشيك المصرفي  ها عبر أدوات مختلفة،اقتطاع سوق يتمال بل إن هذه األهواء خلقت ضرائب جديدة في ال. اللبناني من أهواء ورغبات مصرف لبنان والمصارف والمجتمع
بهذا المعنى . «الفريش دوالر»ر العموالت على الذي يسهم في نقل الثروة من جيوب المودعين إلى جيوب المقترضين، وهذه األدوات تمّثل فرصة القتناص المزيد من األموال عب

 .عبارات شائعة لالستخدام اليومي لمصطلحات ويعّلبها فيفعلية لاعيل اليصبح الوعي المالي الجماعي سطحيًا ألنه يلغي المف
 ما هي أبرز هذه المصطلحات، كيف ُتستعمل؟ ما األهداف منها؟

 (الدوالر الوهمي)الدوالر اللبناني 
، رغم أنها مسّجلة دفتريًا في حسابات ة، أي غير موجودة أصالً ة وهميّ األجنبيالكل يرّددها باعتبارها أموااًل بالعملة . «الدوالر الوهمي»أو ( لوالر)« ر اللبنانيالدوال»رة انتشرت عبا
أصول خارجية، أو عمالت )تقابلها موجودات فعلية بالعملة األجنبية تقنيًا، هناك تعريف أوضح لهذه العبارة يشير إلى أنها أموال دفترية بالعمالت األجنبية ال . المصارف

فهذه األموال تُقسم . ووسطاء في السوق المالية وسماسرة ذا المصطلح الذي جرى الترويج له من قبل مصرفيينحقيقة الكامنة وراء هر كل الال يفسّ لكّن هذا التعريف ...(. ورقية
ي خلقها لي، والمبالغ الوهمية التلمحد اقتصااال ة األجنبية التي أتت إلى لبنان والناتجة من قّوة عمل المغتربين أو من استثمارات تحّققت فيالمبالغ الحقيقية بالعمل: إلى قسمين

األول، وتلك المترتبة على القسم  التمييز بين األمرين ضروري جدًا للفصل بين المسؤوليات الفعلية التي يجب أن تترتب على القسم. النظام المصرفي عبر اإلقراض والفوائد
، لكنها في سياق هذه العملية خلقت منه «مخطط االحتيال»دوالر محّلي لتغذية والنظام المصرفي إلى لنقدية لسلطة افالدوالر المحّلي كان عبارة عن دوالر حقيقي حّولته ا. الثاني

 .أيضًا دوالرًا وهميًا لم يأت عبر التحويل من الخارج
 

االحتفاظ بأموالهم في ما اعتبروه نيين مغتربين أرادوا لى لبنايعود إ الجزء األكبر منها. هي المبالغ التي دخلت إلى النظام المصرفي عبر تحويالت من الخارج: يالحقيق الدوالر -
سهم في تعزيز هذه الصورة التداعيات المحلية الطفيفة الناتجة من األزمة وقد أ. المصارف اللبنانية أوهامًا عن صورتها الصلبة التي ال تهّزها أي أزمة« باعتهم»مالذًا آمنًا بعدما 

ان األموال الهاربة من األزمة العالمية بعد انهيار معدالت الفوائد في الخارج مقارنة مع أسعار فائدة محلية مرتفعة في حينه، أتت إلى لبن. 0222 اية عامالمالية العالمية في نه
وهذا له ترجمة  ها إلى دوالرات محليةم تحويلابقًا تفاألموال التي أتت س. قطاب المزيد من التحويالت وكبح احتماالت انسحاب األموال التي أتت سابقاً ُصّممت أصاًل من أجل است
يتم تحويل الدوالرات الحقيقية إلى دوالرات  وعندما(. الدوالرات مّولت شراء سلع وخدمات مستوردة اسُتهلكت في الداخل وتحّولت إلى موجودات محلية)اقتصادية واضحة المعالم 

للتبسيط، إن تشييد العقارات بتمويل من الدوالرات الحقيقية حّولها إلى أصول محلية غير . ة للتحويل إلى الخارجير قابلجودات غمحلية، فهذا يعني أنه مقابل الدوالر باتت لدينا مو 
ذا أخذنا مثااًل وا  . فقطمحليًا أنه لم يعد باإلمكان الحصول على الدوالرات الحقيقية مقابل بيع هذه العقارات، بل يمكن تداولها بمعنى . قابلة للتصدير وغير قابلة للبيع في الخارج

 .ى الدوالرات منهالم يعد باإلمكان الحصول عل. عن استيراد الغذاء والمالبس واألحذية من الخارج بدوالرات حقيقية، فإن هذه السلع اسُتهلكت مقابل ليرات لبنانيةآخر 
من األزمات الخارجية، بل على العكس زادت مخاطر  وان حماية وعزل لبنانرار بعنًا عن قفي هذا اإلطار، إن تدفق األموال خالل األزمة المالية العالمية، لم يكن ناجم

الخارج بكميات كبيرة تفوق قدرة االقتصاد على االمتصاص، ثم جرى تحويلها إلى االنكشاف على الخارج، ألن أسعار الفائدة المحلية المرتفعة أتاحت وصول األموال الهاربة من 
كل دوالر حقيقي يأتي إلى لبنان، ثم يتحّول إلى دوالر محّلي، ال يمكن . يتطلب تدفق المزيد من الدوالرات من الخارج دها عند انسحابها باتإن تسديلتالي فدوالرات محلية، وبا

لذين أودعوا الكثيرين في لبنان ا حصل مع يشبه مااألمر . «مخّطط االحتيال»أو « بونزي سكيم»هذا هو التفسير الفعلي لما يسمى . ية تأتي من الخارجسداده إال بدوالرات إضاف
يه أيضًا، وكلما زاد عدد المودعين لديه، زادت مقابل فوائد مرتفعة، لكنهم اكتشفوا في النهاية، أنه كان يدفع لهم من أموال أناس آخرين وثقوا ف« ثقة»أموالهم مع شخص يعتبرونه 

ذا بدأ المودعون باالنس. حاجته إلى مودعين جدد فكروا باألمر على مستوى دولة وعملة محلية وعملة . ن انهياره يصبح وشيكًا أكثر فأكثروفقدوا ثقتهم به، فإ العمليةحاب من وا 
 .فيها النظام المصرفي بفّعالية كبيرة هذه العملية شارك. «عملية احتيال»أجنبية تصبح النتيجة 

وصلت الفائدة على ودائع . تطلب زيادة كبيرة في أسعار الفائدة المحليةموال الموجودة بات يعلى األ الحفاظ تضّخمت عملية االحتيال إلى درجة أن 0202و 0202في عاَمي 
 من انتبه لهذا األمر، حّول. استشعار الخطر منها والتنّبه إلى الوقوع ضحية عملية احتيال واسعة وهي معدالت خيالية ال يمكن إال% 02الدوالر في المصارف اللبنانية إلى 



وعلى سبيل المثال، إن المصارف كانت توّزع األرباح على . يتيح له ذلك، غير أنه من دون أن يعلم حصل على أموال أناس آخرين« اقتصاد حرّ »خارج ألنه إلى ال أمواله
عملية تلقائية في النظام ع بالدوالر على أنها الودائ ى تبّخرغالبية الناس تشير إل. خارج، إال أن هذه األموال ليست دوالرات حقيقية، بل هي أموال أناس آخرينمساهميها إلى ال

هذه األموال كانت حقيقية، . عد يقابلها سوى موجودات محليةتقع مسؤوليتها على الذين أنفقوا األموال، إال أنهم ال يعلمون معنى التبّخر المقصود فيه، وهو أن هذه األموال لم ي
 .لوهميةالرات اوهي ال تشبه بأي شكل من األشكال الدو 

مودع لزبون فالمصرف عندما يقرض الدوالرات التي تمّلكها من ال. ي الدوالرات التي راكمتها المصارف دفتريًا في حساباتها نتيجة اإلقراض المحّلي بالدوالره: الدوالر الوهمي -
وهذا األمر ال ينطبق على .  يملك مصرف لبنان السيطرة عليهاألجنبية ال يملكه والالعملة نقدًا باستعملها في االستهالك المحّلي، بدأ يرّتب عليها فائدة بالدوالر، أي أنه خلق منها 

استحوذ على ودائع الدوالر وبات يدفع عليها فوائد بالعمالت األجنبية، باإلضافة إلى  المصارف في عالقتها مع الزبائن، بل ينطبق أيضًا على عالقتها مع مصرف لبنان الذي
فهو كان يحصل على الدوالرات من المصارف، ثم يضّخها في السوق لدعم تثبيت سعر الصرف، أي أن الدوالرات التي  .اية تثبيت سعر الصرفقطع لحمسوق ال عملياته في

فمن ( ت اليوروبوندزسندا)م ين العاكما ينطبق األمر نفسه على توظيف الدوالرات في الد. أصبحت تمّول عمليات محلية( موجودات خارجية)كان يضعها في حساباته الخارجية 
 .الخارج ين تدفع الحكومة فوائد الديون بالدوالر؟ تدفعها بالطريقة نفسها، أي عبر ودائع أناس آخرين، إال إذا كانت لديها إيرادات بالدوالر منأ

( لوالر ودوالر وهمي وسواهما)لحات المستعملة ؟ ثمة إيحاء في المصطة أصالً الوهمي إذًا، ما المقصود بالخلط بين الدوالرات الفعلية المحّولة إلى دوالرات محلية، وبين الدوالرات
ربما يجب شطب كل الدوالرات الوهمية التي . لتمييز بينها يمّهد لعمل مختلفبأن هذه الدوالرات ليست حقًا ألصحابها، وأنه يجب شطبها من دفاتر المصارف، بينما الواقع، إن ا

بينما أصحاب الدوالرات الحقيقية يجب أن . و عملية الشطب واالقتطاع من الودائع يكون لها معنى في هذا السياقالهيركات، أ. الفوائدعون من و المودحصلت عليها المصارف أ
تحويلها من ودائع  أو جرى حقيقية،سواء كانت دوالراتهم ( ليرة 0222)يًا، يدفع مصرف لبنان لكل المودعين الدوالر على سعر المنّصة حال. ُيعالج موضوعهم بشكل مختلف

شطب نصف قيمة أموالهم هذا التساوي ليس عاداًل، وليس هادفًا، بل هو يعني أن المودعين يوافقون على ! ليرة وبموافقة مصرف لبنان 0022لليرة إلى دوالر محلي على سعر با
 .وكأنهم يعلمون أنهم حققوا مبالغ أكبر من عملية االحتيال التي كانت رائجة

أو « بونزي سكيم»هذا هو التفسير الفعلي لما يسمى . م يتحّول إلى دوالر محّلي، ال يمكن سداده إال بدوالرات إضافية تأتي من الخارجقيقي يأتي إلى لبنان، ثالر حكل دو 
 «حتيالمخّطط اال»

يلقون اللوم على المواطنين بداًل من  تعملي هذه المصطلحاتى أن مسة األول، إذ يبدو للوهل(دوالر فريش)أو ( لوالر)وهنا ما هو أسوأ عندما تستعمل مصطلحات من نوع 
سواء من فوائد ودائعهم أو بعد عبر شراء الدوالرات من )« وهمية»المصارف ومصرف لبنان، ألن المصارف أقرضتهم دوالرات حقيقية أنفقوها ثم سّددوا قروضهم بدوالرات 

 .(ليرة 0022مصرف لبنان على سعر 
دوالرات »فهي أقرضت  .(asymmetric) فالمصارف وضعت دوالراتها في محافظ ائتمانية بشكل غير متماثل. المصرفيين كبيرة جداً  المسؤولية التي تترّتب على ناقع، إفي الو 
دوالرات  صّدر منتجاتها مقابلكن أن تكان يم دونًا عن قطاعات أخرى منتجة( والسيارات والقروض الشخصية اإلنشاءات واإلسكان)عات غير منتجة مثل لتمويل قطا« حقيقية

ستثمارات، وهي من القواعد كذلك هي تجاهلت قواعد تنويع اال. ومن خالل هذا اإلقراض، غّذت المصارف فقاعة معدالت قياسية من القروض المتعّثرة. إضافية من الخارج
تثبيت سعر )ليصرفها، أمام أعينهم، على سياسات مالية متخّلفة « قيةالحقي»رات المودعين من دوالاألكبر األولى التي ُتدّرس في العلوم المالية، عبر إقراض مصرف لبنان الجزء 

لكن في الوقت نفسه كان مصرف لبنان يؤّمن لهم جزءًا يسيرًا من هذه . سليمة منذ عقود طويلة ، وهي سياسات تخّلت عنها غالبية الدول التي تتمتع بأنظمة اقتصادية(الصرف
المصرفيون ال يتحدثون عن كل هذه األمور بل هم مشغولون بآلية اقتناص أموال المودعين لتخليص . وذج العمل هذا، إلى الخارجرباح المجنية من نمحويل األرات لتالدوال

 .رساميلهم من الشطب
 .تمنًا عليها، يجب عليه أن يعيدهاها ُصرفت ومن كان مؤ إلى أن بل يشيرال يعني بالمطلق أن الدوالرات الحقيقية التي دخلت الى البلد وهمية، « الدوالر اللبناني»مصطلح 

 «فريش دوالر» -« شيك مصرفي»
ات التجارية الشيك المصرفي هو وسيلة دفع مثلها مثل النقد، لكنها كانت ُتستعمل في العمليفي السابق كان . رائجة جدًا اليوم« شيك بانكير»أو « شيك مصرفي»أصبحت عبارة 

لكن بعد القيود غير الشرعية التي فرضتها المصارف على عمليات السحب . ن يتداول بالنقد الورقي أكثر من النقد اإللكتروني أو الدفتريبنان لطالما كابأن لعلمًا  نسبيًا،األكبر 
ًا من المصارف، أي ال يمكن سحبه نقدمصارف، اشات الالموجود فقط على ش« الدوالر اللبناني»وبما أن . «شيكًا مصرفياً »، بات هناك سوق خاصة لما ُيسمى والتحويل

دوالر الشيك المصرفي . ل الليرة الورقية أيضاً انحصرت وسائل استعماله بالشيكات المصرفية التي سرعان ما تحّولت إلى عملة شبه مستقلة لها سعرها مقابل الدوالر الورقي ومقاب
( دوالر لبناني ال يمكن تحويله إلى الخارج)ألف دوالر  022ل، إن شيكًا مصرفيًا بقيمة فعلى سبيل المثا. قير الحقيالدوال من قيمة% 00يساوي ( الذي يسمى بالدوالر اللبناني)

فية قيمة ت المصر الشيكا إذا كان الدوالر اللبناني غير موجود حقيقًة، فلماذا يبقى لهذه: لكن األمر يثير السؤال اآلتي(. حقيقي)ألف دوالر ورقي  00يباع في السوق اليوم، بقيمة 
 في السوق؟

 0222ة ليرة للدوالر ضمن حد أقصى شهري بقيم 0222وهو )هذه الشيكات يمكن التصرف بها، إما من خالل سحبها على سعر صرف المنصة التي خلقها مصرف لبنان 
ففي الحالة األولى تكون المصارف قد . برالمصارف الرابح األكُتعتبر حالتين في ال. أو من خالل تسديد قروض مدينين للمصارف يريدون أن يتخلصوا من أعباء ديونهم( دوالر

ي الحالة الثانية فتتخّلص المصارف من قروض ترتفع احتماالت من حسابات الدوالر المسحوب في مطلوباتها، وهي بهذه الطريقة تخفف العبء عن نفسها، أما ف% 66اقتطعت 
 .تعّثرها بمرور الوقت

، الذي ُيستعمل للتمييز بين الدوالرات الموجودة سابقًا لدى المصارف «External account» «فريش دوالر»ح حسابات والر اللبناني، مصطلطلح الدرحم مص أيضًا، ُولد من



، وبين (ليرات مقابل الدوالر 0021م القدي تال يمكن سحبها إال بالليرة على سعر المنّصة أو السعر المثب)ية بكاملها ابتداًء من آذار الماضي ومصرف لبنان والتي أصبحت محل
لكّن المصارف، . تحويلها إلى الخارجبامتياز وحق سحبها على شكل دوالرات ورقية حقيقية و « تتمتع»هذه الدوالرات . الدوالرات الحقيقية التي دخلت القطاع المصرفي بعد آذار

مل على االستحواذ على هذه األموال من خالل منتجات جديدة تتيح تحويل ت األجنبية، بدأت تعبالعمالخارجية وبسبب حاجتها الماسة إلى تكوين مؤونات حّرة في موجوداتها ال
عموالت باهظة من أجل اقتناص نسبة « حسابات الفريش»ر، وهي تفرض على األموال اآلتية إلى الدوالرات الحقيقية إلى دوالرات محلية بشكل مضاعف ثالث مرات وربما أكث

 .التحويل عديدة أبرزها مصاريفمسميات ها تحت مئوية من
 «كابيتال كونترول»

. دون أي اعتبار لتكون هذه األداة هادفة إلى تجاوز األزمةكثيرًا باعتباره قيودًا على عمليات السحب والتحويل من « كابيتال كونترول»خالل هذه السنة جرى التداول بمصطلح 
خالل النقاشات المتصلة باألزمة . كن المسألة الجوهرية متصلة بالغايات التي يوضع من أجلهاتدفقات رأس المال، ل ود علىوضع قي الكابيتال كونترول يعني بشكله البسيط،

موال إلى ريب األيتم ته شكاًل، يتم فرض القيود حتى ال. قانون ينّظم هذه القيود، لكّن األمر اختفى من التداول بشكل مريبوبخطة التعافي الحكومية، كان هناك اقتراح بإصدار 
لكن (. هذا القانون الدول تغلق المصارف وتمنع التحويل يوم انفجار األزمة وال تعيد فتح أبواب المصارف والعمليات إال بعد إصدار مثل)ك مباشرة عند انفجار األزمةالخارج وذل

 .لحكومة ومجلس النواببنان وامصرف ل في لبنان استمّر عمل المصارف بشكل استنسابي ومن دون أي قيود شرعية تحت أعين
ي هذه التدابير على شكل ضرائب أو قد تأت. الكابيتال كونترول، ُيستخدم عادة للداللة على عدد من التدابير التي تُتخذ بهدف الحّد والتحّكم بتدفق العمالت الصعبة إلى الخارج

فإن لبنان الذي يعتمد على االستيراد المفرط للحصول على حاجاته،  وفي إطار هذا الهدف،. لخارجت إلى ارسوم على السحب والتحويل، أو بأي أشكال تحّدد حجم تدفق العمال
هذه القيود قد تكون على شكل ضرائب ورسوم جمركية إضافية على سلع محّددة، أو تحديد لوائح بما (. امبورت كونترول)فإن الكابيتال كونترول هو مواٍز للقيود على االستيراد 

كل ذلك بهدف الحّد من تدفقات السلع والنقد األجنبي إلى الخارج، لذا ال يمكن فصل القيود على رأس ... ك بما يسمح تصديره أو يمنعوما هو ممنوع، وكذل ستيرادهمسموح اهو 
تاحة وصولها إلى ستيرادها من الخارج بمنع ا مرتبطة فالحاجة إلى بعض أنواع السلع التي تُنتج محليًا، يجب أن تكون. قيود على استيراد السلع وتصديرهاالمال عن ال وا 

 .اتالمستهلك، والحاجة إلى منع استيراد السلع التي ُتصّنف من الكماليات أو السلع التي ال يحتاج إليها البلد في أوقات األزم
ورة االستيراد انخفضت تلقائيًا بسبب انخفاض قيمة صحيح أن فات. جنبيةعملة األفقات المثل هذا اإلجراء ُيعّد بديهيًا في بلد يعاني عجزًا مزمنًا في ميزان المدفوعات وشّحًا في تد

. ائيًا من دون أي تنظيم رسمي وهو يؤدي إلى الالمساواة في استعمال الدوالراتالعملة الوطنية ما أّدى إلى انخفاض الطلب على البضائع المستوردة، لكّن هذا األمر حدث عشو 
لتمويل شراء ( ليرة مقابل الدوالر 0222حتى لو ُأجبر على سحبها على سعر المنصة )ستطيع التصرف بها بالليرة كبيرة في المصارف ي حسابات من يملكفعلى سبيل المثال، 

 .سلعًا أساسية وضرورية لألسر، ما يزيد الضغط على سعر صرف الليرة بضاعة مستوردة باهظة السعر وليست
 «بيل أوت»الـ -« بيل إن»الـ
هو إجراء يهدف الى إنقاذ مؤّسسة من خطر اإلفالس « بيل أوت»الـ. صبحا رائجين في لبنان بعد صدور خّطة التعافي المالي الحكوميةأ« بيل أوت»والـ« إن بيل»لـطلحا اصم

ويتم ذلك عبر قنوات ب المؤسسات المفلسة ة في قل رسميتقوم به الحكومات لتضّخ أمواالً « بيل أوت»جرت العادة على اعتبار أن الـ. فيها من قبل جهة خارجية عبر ضّخ أموال
بتنسيق مباشر مع صندوق النقد الدولي، « الزار»وفي حالة المصارف اللبنانية، فإن خّطة التعافي الحكومية التي وضعتها . مختلفة وآليات عمل قد ال تكون تقليدية بالضرورة
بيل »وم ال يتم عبر استعمال أموال دافعي الضرائب، بل يتم عبر اإلنقاذ من الداخل، أي الـولغاية الي 0222عام مية في ة العالرأت أن إنقاذ المؤسسات المفلسة منذ األزمة المالي

ع القته متقليص عهنا بالتحديد يكمن األمر في السياسات النقدية التي يتبعها مصرف لبنان والتي تهدف إلى . الودائعاإلنقاذ من الداخل يعني شطب الخسائر عبر شطب . «إن
زنة فالمصارف لديها موازنة مجمعة متشابكة مع مصرف لبنان، واالثنان لديهما موا(. إصدار النقد)طب أكبر قدر ممكن من الودائع مقابل طباعة النقود المصارف من خالل ش

ألف مليار ليرة بسندات الخزينة بالليرة،  02األجنبية وأكثر من  العمالتخزينة بمليار دوالر في سندات ال 00المصارف وّظفت نحو (. الدين العام)متشابكة مع الدولة اللبنانية 
رة من سندات الخزينة بالليرة، ومصرف لبنان لديه ودائع من المصارف ألف مليار لي 02مليارات دوالر من سندات اليوروبوندز باإلضافة إلى أكثر من  0ومصرف لبنان يحمل 

اإلنقاذ من الداخل، يعني استعمال رساميل المصارف . آالف مليار ليرة غالبيتها بالدوالر 002ودائع بقيمة  مصارف عليها للزبائنينما الليرة، بألف مليار  006بقيمة تصل إلى 
ذ بالتوازي ركة في عملية اإلنقان للمشاالمودعو لكن إذا لجأنا إلى مفهوم الدوالر الوهمي والدوالر الحقيقي، قد تكون هناك طريقة يوافق عليها . عإلطفاء الخسائر، ثم استعمال الودائ

 .على سحب ودائعهم على سعر المنّصة% 02مع ما يتعرضون له اليوم من ضريبة توازي 
 «بيل إن»أي الـ ذ المؤسسات المفلسة يتم عبر اإلنقاذ من الداخل،تنسيق مباشر مع صندوق النقد الدولي، رأت أن إنقاب« الزار»إن خّطة التعافي الحكومية التي وضعتها 

على سائر، يرّوج لمسألة أخرى تنطوي على منح المصارف عقارات مقابل الديون الهالكة مع الدولة يتم احتسابها دفتريًا في أصول المصارف لتعويض الخ «حزب المصرف»لكّن 
هذا يعني مزيدًا من طباعة النقد . رة اللبنانيةات عاٍل جدًا وبالليوبهيرك ة طويلةأن تسدد المصارف ودائع الزبائن بالليرة ضمن كابيتال كونترول غير شرعي ويمتّد على فترة زمني

وتحويل االقتصاد إلى « زومبي»رة تجاه المستقبل، إذ يريد إبقاء المصارف سيناريو حزب المصرف ليس خبيثًا فقط، بل هو فاقد للرؤية والبصي. ومزيدًا من تدهور سعر الصرف
 .هى الغذاء مقابل بقائحصول علرات للمجتمع فقير يتسّول الدوال

 
 


