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 أماًل بإحداث خرق في جدار األزمةلى التعطيل والتضليل وصبرت ع" إم الصبي"لعبت دور 
 تكاد تفلت من يد لجنة المال والموازنة "الملتهبة"الكابيتال كونترول " كرة"

 
 و شقراخالد أب

ر الملتهبة فاللجنة التي استلمت كرة النا". الكابيتال كونترول"ة المنوي عقدها اليوم بتصور جّدي بما خص مصير اقتراح قانون بيياُينتظر أن تخرج جلسة لجنة المال والموازنة الن
قانون، تربك اللجنة الة قة والمتناقضة التي تقدمها األخيرة عن كلفام غير المدقاألرق. عن الحكومة أماًل بإحداث خرق في جدار األزمة، تواجه تضلياًل متعمدًا من المصارف

 .وتصعب عليها اتخاذ القرار، خوفًا من أن قد تكون نتائجه كارثية
 مليارات دوالر، من 8,8لتنتهي مؤخرًا على رقم  مليارات، 4.4مليارات دوالر ثم ارتفعت الى  4بدأت بـ " لكابيتال كونترولا"رات المصارف لكلفة قانون تقدي"تفيد أوساط اللجنة أن 

ر المصارف ألي رقم على تكرار أن هذه حتى أن لجنة الرقابة على المصارف ال تؤكد صحتها، وهي قد دأبت عند إصدا. لقدرة على التحقق من مصداقيتهاون للجنة ادون أن تك
ألف  02ضمن موافقتها على سقف ر نيسان يتابًا في شهت إلى الخارج فقد أرسلت جمعية المصارف كتحويالوفي ما خص بند الت. األرقام غير مدققة وهي على مسؤولية البنوك

في  02آالف فقط، أي بتخفيض نسبته  32أيار الماضي وتبلغ لجنة المال بقدرتها على تحويل  13ي لتعود ف. ألفًا، التي يلحظها اقتراح القانون 02دوالر للتحويالت بداًل من 
 .ف أقل من شهري ظر المئة ف

 
 التضليل مستمر

لرواتب الذي أقر على السقف األعلى مستند إلى أرقام دقيقة، عطل آلية اتخاذ القرار في لجنة المال، وأعاد إلى أذهاننا قانون سلسلة الرتب واارف غير الط عند المصهذا التخب"
اتب التي بدأت على خلفية تقييم وزارة لرتب والرو فة سلسلة اكل"فـ. ، بحسب أحد مصادر اللجنة"ية الدولةومالمن دون تبيان لحجمه الحقيقي، فكانت نتائجه كارثية على اإلقتصاد 

قوف ، حيث قد تكون نتائج اقراره بالس"الكابيتال كونترول"واليوم يتكرر األمر نفسه مع قانون . اإلنهيار آالف مليار وكانت سببًا من أسباب 0مليار ليرة تخطت  3822المال بـ
 ."ئمة على لجنة المال بافالس المصارف، مع العلم أنها مفلسة أساساً وتلقى الال. حد سواء األعلى كارثية على اإلقتصاد والمودعين على

 
 البنوك تملك السيولة

 دوالر التيمصرف لبنان على آلية تسديد جزء من الودائع بالأمام لجنة المال والموازنة، ُعلم أنها اتفقت البارحة مع " يدها وشحدت عليها"المصارف  فيه" كسرت"ي في الوقت الذ
 422ألف دوالر،  00فتدفع لغاية . ة بين الليرة والدوالرألف دوالر نقدًا، مناصف 02حيث ستعمد المصارف إلى التسديد من الودائع لغاية . لحاكم مؤخرًا ببيان صحافيوعد بها ا

 1آللية مناصفة بين المصارف والمركزي بكلفة سنوية تبلغ تمول هذه اوس. ليرة 30222ألف دوالر بالليرة اللبنانية على سعر  00 وتسدد. سنوات 0دوالر شهريًا كحد أقصى لمدة 
هو الستمرار " ترولالكابيتال كون"مليارات دوالر، يناقض ادعاءها فقدانها للسيولة، ويثير الشبهات من أن يكون رفض  5.0 هذا اإلتفاق الذي سيكلف المصارف. مليارات دوالر

 .، برأي مصدر متابع"أي ضوابط أو موانعبعيدًا من ستنسابيًا تحويل األموال إلى الخارج ا
 

 أكبر من دورها
" الغيبوبة"ولها في إال أن إصابتها بالشلل قبل أن تستقيل، ودخ. لفصل بهقتراحات كان من المفترض على الحكومة متابعته واهذا التناقض في األرقام، والتخبط في الخطط واإل

مكنها من تحديد كلفة مع العلم أن اللجنة تفتقد للقدرات التقنية التي ت". "الكابيتال كونترول"نة بشكل خاص إلى تلقف كرة نار ال والمواز بلجنة الم بمرحلة تصريف األعمال، دفع
داراتها وأجهزتها ومفوضيهك علوذل. البنود المالية، وفي حال تزويدها بها، فال قدرة لها على التحقق من صحتها ، "ن في كل المؤسساتن الموجوديا الحكومييى عكس الحكومة وا 

. ال تقوم بدورها، وال نستطيع اخذ رقم دقيق واحد منها نبني عليه خطة تساهم في اإلصالحألف مليار ليرة  02إال أن هذه الدولة التي تكلف سنويًا أكثر من "يقول مصدر نيابي، 
بعاده عن المصارف، النه يغربلها ويفضح الجيد منها من " الكابيتال كونترول"عطيل تهدف إلى تبذبة التي للجنة في عملها رغم كل حمالت التشويه والذرت اومع هذا استم وا 

 ."بشكل أو بآخر، فتخرج البنوك غير القادرة وتبقى المليئة والتي تستطيع اإلستجابة للتحديات الكثيرةالسيئ ويعيد هيكلتها 
فصحيح أن اللجان النيابية تعمل بجد ونشاط، إال ان النتائج التي ستخرج . طيل ويحاسب فهي الحكومةلفشل والتعمسؤولية ا فإن كان هناك من يجب أن ُيحمل"وبحسب المصدر 

ة المال أسئلة لجن واحدًا رسميًا، ولم ُيِجب لغاية الساعة عندًا فالمركزي لم يقدم مستن. تكون كارثية الفتقادها القدرة على الوصول إلى األرقام واالحصاءات الدقيقة عنها قد
فاألخير إن لم يرفد . لة الرتب هي الحكومة وليس مجلس النوابليس عبثيًا أن يكون من يعد الموازنة، وخطط الدعم، وسلس"من هنا، ". مرات 1لموازنة رغم تكرار السؤال له وا

النه في . والحسابات المالية وال اإلعتمادات اإلستثنائية لبطاقة تمويليةالقوانين  ، وال"ترولالكابيتال الكون"ملك القدرة العداد مشروع ال يباألرقام والمعطيات الصحيحة والدقيقة، 
 ."يجة اإلقرار ستكون كارثيةحال كانت األرقام خاطئة فان نت

 
 خيارات لجنة المال

وجمعية المصارف، أو حتى في حال تسليمها " المركزي"ة القانون من قام كلفالهما مّر بالنسبة لإلقتصاد في حال عدم تسلمها أر تقع لجنة المال والموازنة النيابية تحت خيارين أح
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ي ال يوجد لها أثر مالي والثاني، العمل على إقرار المواد الت. راحل العملاللبنانيين بكل العقبات التي واجهتها في ممصارحة تعطيل و الخيار األول، التسليم بال. أرقامًا مضخمة
ئة العامة في هذا ل والهية والعدإمكانية إحالة اقتراح القانون إلى لجنة اإلدار "إال أن هذا ال يعني، بحسب المصدر، . ى ان تتضح الصورة أكثروبات إلوتأجيل اإلستثناءات والسح
ن لم تكن هناك استفادة . يد المودع بدوالر واحديخدم المصارف ويبرئ ذمتها ويحميها من دون أن يستفالشكل، النه يكون عندها  للمودعين من هذا القانون فلن يبصر حقيقية وا 

 ."النور على أيدينا
 
 مواقف الكتل" جلجلة"

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل فمهاجمة . الهيئة العامة" جلجلة"المرحلة الثانية ، فسيواجه في اج اقتراح القانون سليمًا وغير مشوهإذا قّدر للجنة المال والموازنة إخر 
تأكيد النائب أنور الخليل للنائب علي رغم من وعلى ال. قانون في الجلسة األخيرة أثارت شكوكًا حقيقية من مواقف الكتل النيابية في حال طرح اإلقتراح على التصويتتراح الاق

. وبالتالي فان التصويت عليه غير مضمون". يخ أنوروقف الشمنتبنى م"رج أحد نواب الكتلة ويقول بالفم المآلن أن موقفه شخصي، فقد ساد هرج ومرج في الجلسة، ليخ فياض
ة صة، ليعود ويغير موقفه بشكل جذري في الهيئة العامفرعية من ثم يتراجع بعضهم في اللجان المختلجان الب في الوبحسب المصدر فان المشاريع عادة ما تأخذ موافقة كل النوا

 بالهيئةحيث استبدلت كلمة تلغى السرية بـإيجاز إلغائها وتم ربط التطبيق . قانون السرية المصرفية على سبيل المثال حدث في وهذا ما. عندما تتظهر المواقف الحقيقية لالحزاب
 .له غير قابل للتطبيقما يعني تطيير القانون وجع. ة غير المعينةالوطني

 
جنة فان الكابيتال ما زال موجودًا والكونترول ضرورة وهو يشكل الخطوات األولى وبحسب مصادر الل. ط سيد الموقفنفجار األزمة ما زال التخبأشهر على ا 8بعد نحو سنة و

 .ملية إصالح ستنفذألي ع
 


