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  :التقرير 

ضمن سلسلة الحوارات اإلفتراضية حول شؤون الساعة على األصعدة االقليمّية والدولّية 
 ھيكلة إعادة”  حلقة حوار افتراضية رابعة بعنوان تعقد التي ينّظمھا بيت المستقبل،  واللبنانّية
على موقع  “بيت المستقبل” وذلك على القناة الخاصة لمؤسسة  “ لبنان في المصرفي القطاع
مواضيع رئيسية وھي مسألة توزيع الخسارة واعادة ھيكلة القطاع ثالثة تناولت الحلقة . يوتيوب

رئيس  أمين الجمّيل الرئيس فخامة شارك في الحوار. المصرفي واالنتعاش االقتصادي
 أبو كميل ،ورئيسه )لبنان(بيت المستقبل  ومؤسس) ١٩٨٨-١٩٨٢(جمھورية لبنان 

 وناشط مالي خبير عازار مايكل ،)لبنان( سابق وزير أفيوني عادل ،)لبنان( سابق وزير سليمان
أدار . السعودية في HSBC لبنك السابق اإلدارة مجلس رئيس خوري وليد ،)لبنان( سياسي

  ).لبنان( أويل دلتا شركة رئيس نائب سنو وليد الحوار األستاذ
   

عّرف عن دور بيت المستقبل وعن نشاطات المؤسسة ال سيما ثم ، الجمّيل أخذ الكالم الرئيس
القضايا التي تمر بھا  فيالحلقات االفتراضية واالھتمام بوجود منبر حر للتداول بانفتاح وبحرية 

لبنان ” نأسيما ھمية ال ألانه في غاية ا إلى شار الجمّيلأحول موضوع الحلقة، . المنطقة ولبنان
ن الحكومة سمحت للمجتمع المدني ألو وكنا نتمنى . مفاوضات مع صندوق النقد الدوليفي دخل 

فالمجلس . قطاعات بالمشاركة في المشروع الذي تقدم لصندوق النقد وللبنك الدوليالو
ي دور، كما انه أاالقتصادي واالجتماعي الذي تكمن وظيفته بوضع مخططات كھذه لم يكن له 

وضع الخطة التي قدمتھا في ن تشارك المؤسسات مثل جمعية المصارف أ ترضكان من المف
ً  المؤسفومن . الدولة اللبنانية للجھات الدولية مام الجھات الدولية اتسم أن طرح الحكومة أ أيضا

تسد الحلقة ھذا الفراغ وان تكون منفتحة بتناول  بأننأمل . بتناقضات كبيرة اضاعت ھذه االخيرة
ھي مع الذكر ان المصارف، كما الجيش، . اضيع المتعلقة بالقطاع المصرفي واعادة تنظيمهالمو

فكما ال يمكننا تصور لبنان من دون جيش، ال يمكننا تصوره من . العمود الفقري للوضع اللبناني
بوظيفته تجاه المجتمع اللبناني والتنمية في  على القيام وفعال وقادر معافىدون قطاع مصرفي 

ونحن بالتصرف لكل تعاون لتكون اقتراحات حلقة اليوم مطروحة للبحث والتنفيذ الفادة . نلبنا
  “ .مستقبل االقتصاد في لبنان

شخاص الى صندوق النقد الدولي تحتوي على الى ورقة قدمھا والعديد من األ ابو سليمان تطّرق
موال أخذ أ، والً أ" ة وقالطلب التزامات من مجلس النواب والحكومة للقيام باالصالحات الالزم



موال ألمن صندوق النقد الدولي من دون القيام باالصالحات البنيوية من دون فائدة، كأن ا
  .مثقوبةوضعت في سلة 

 ً ، الدولة اللبنانية لم تقم باالصالحات بالرغم من جھود المجتمع المدني واالحزاب السياسية ثانيا
ن الدولة لن تنفذ البرامج أواعتقد . واتووضع خطط وبرامج اصالحية على مدى سبع سن

تغير الوضع اليوم وانتقلت القدرة التفاوضية من الدولة . االصالحية من دون ضغوط خارجية
اللبنانية الى صندوق النقد الدولي، وبات الوضع مقرونا بشروط اقتصادية، بعكس ما كان عليه 

. الشعب اللبناني لمصلحةشروط ھي كل ھذه ال. ، مقرونا بتمنيات٣و ٢و ١في مؤتمرات باريس 
  :من االصالحات المذكورة في الورقة التي قدمناھا الى صندوق النقد الدولي

في  المتوقففيما يتعلق باقرار القوانين ودولة القانون، بت قانون استقاللية القضاء           -
  .مجلس النواب، التعيينات القضائية، قانون المشتريات العامة الخ

ھا ؤاعطامع مكافحة الفساد، تشكيل الھيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى بالنسبة           -
  .صالحيات

  .ملف الكھرباءفي تكوين ھيئة ناظمة للنظر           -

  “ .فيما خص الحماية االجتماعية، تطبيق برنامج البنك الدولي          -

من ” :ر السلبي على المالية العامة، قالحول استخدام االصول الوطنية بغض النظر عن التأثيو
تطالب المصارف الدولة بدفع ديونھا لھا، . الناحية االخالقية، المصارف والدولة على خطأ

فال يمكنھا استعمال . عن الدفع خلفاوتخلط الدولة بين كونھا دولة تمارس سيادتھا وكونھا مدينا مت
يجب ايجاد حل وسط واستعمال قسم من . نينصالحياتھا لعدم دفع ديونھا من دون موافقة الدائ

من الناحية القانونية وحتى الحسابية،   .اصول الدولة لمصلحة صغار المودعين في المصارف
االميركي والبريطاني،  ينھب، بحسب القانونإلى الذبالنسبة . الخسارة موجودة ويجب توزيعھا

في . استعماله لتسديد ديون الدولةفليس باالمكان . ھو من اصول البنك المركزي وليس للدولة
عدم ، يجب يبرأي. القانون اللبناني، ال يمكن المساس به من دون مراجعة مجلس النواب

باختصار، يجب ان يوفق الحل . نه سيذھب سدىاستعمال الذھب قبل القيام باصالحات بنيوية أل
   “ .بين موقف الدولة وموقف المصارف

في عھدي، مر لبنان ” كالم ابو سليمان، قائال الجمّيل  وافقفقد موضوع الذھب، إلى بالنسبة أما 
لذا، اصريت . بالمشكلة نفسھا، اي عجز الدولة، واراد الكثيرون استعمال الذھب لتغطية العجز

المس بالذھب اال  باتا يمنع منعا) ٢٤/٩/١٩٨٦تاريخ  ٤٢/٨٦قانون رقم (على اصدار قانون 
  “.النواب مجلس عن كثريةباال يصدر تشريعي بنص

الى مسألة توزيع الخسائر بين الدولة المدينة والبنك المركزي والمصارف  سنو ثم تطرق
المصارف والعالقة عاتق المسؤولية االساسية تقع على ” ان  ابو سليمان والمودعين، واجاب



ودعين االساسية ھي بين المصرف والمودع، واي تحصيل الصول الدولة يجب ان يكون للم
  “ .موالھم وجنى عمرھمأالصغار الذين خسروا 

مشكلة المصارف قد ولدت مشكلة اجتماعية؛ فاصبحت مئات اآلالف ” ، فاجاب انافيوني اما 
يجب ان يتبع توزيع الخسائر حلوال واصوال . من العائالت من الفقراء الجدد وخسرت اموالھا

ھما ال يوخطة جمعية المصارف، الن كلتھناك ضعف في خطة الحكومة . منطقية وعلمية
تستعمل المنطق واالصول المالية الطبيعية لمعالجة المشكلة؛ فالدولة تحاول تجنب المسؤولية 

ر ممكن من الديون وتحميل المصارف والمودعين الخسارة، اما اقدموتجنب دفع اكبر 
وق المساھمين وادارة والمحافظة على حق ھاوتجاھل ھاوتأجيل المصارف فتحاول نكران الخسائر

ول من المساھمون أالخسائر موجودة ويجب توزيعھا بتراتبية، وان يكون . المصارف الحالية
عالقة المودعين مع المصرف وعالقة ھذه : ثم، يجب ان تبقى التراتبية التالية مستمرة. يخسر

تمكن من تحصيل يمكن ان تتم العملية على مراحل للتخفيف من الوجع ولل. االخيرة مع المدينين
خطأ المصارف الرئيسي ھو . ن تكون ارقام الخسائر واضحةأالودائع، ومن الضروري 

القطاع الخاص بطريقة متنوعة، وتديين  وإدانةخروجھا عن دورھا الطبيعي اي اخذ الودائع 
لكن وعوضا عن ذلك، اصبحت المصارف تأخذ الودائع وتدينھا . الدولة من دون اي ضمانات

ري ذھنا يكمن الخلل والخطأ التاريخي والج. ما الدولة او المصرف المركزيإوھو لمدين واحد 
 Good)   يئالبنك الس/فكرة البنك الجيدب  يقضيحال اقترحو .والمتنافي مع العمل المصرفي

Bank/Bad Bank) : فصل القطاع المصرفي الى قطاعين، قطاع التجارة وقطاع االستثمار
من االصول واالموال % ٧٠نحوحيث (جارية والمحفظة السيادية المحفظة الت -بسندات الدولة 

من % ٣٠الى % ٢٥اي فصل القطاع التجاري للمصارف الذي ال يشكل اكثر من ). المتبخرة
نشاطھا ومحاولة معالجته بصرف النظر عن قطاع االستثمار بسندات الدولة وودائع المصارف 

الذي  لھذا الحل فوائد عديدة واھمھا حل مسألة القطاع التجاري للمصارف. في مصرف لبنان
تشكل المحفظة التجارية، بين . لديه دور استراتيجي في االقتصاد واعادة اطالق نشاط المصارف

دمج تطبعا س. الودائع على السعر الرسمي/مليار دوالر من االصول ٤٠نحوالليرة والدوالر، 
ة الف دوالر ئبعض المصارف، ونقرن ھذه المحفظة بضمانات ويمكن تأمين المبلغ باخذ اول م

فيما خص و. ھذا االنتقال الى المصرف التجاري سيكون اختياريا وعادال وعلميا. كل وديعة من
الودائع، اصبحت في البنك /مليار دوالر من االصول ١٤٠نحوالمحفظة السيادية التي تشكل 

، ذاً إفعمليا، لماذا نترك ودائع المودع في مؤسسة ال تملك اال محفظة سندات لدى الدولة؟ . يئالس
المحفظة /الوسيط بين الدولة والمودع ونسلمه مباشرة السندات التي تملكھا المصارف نزيل

امكانه التفاوض معھا بدل ان صبح في السيادية، وتصبح عالقة المودع مباشرة مع الدولة وي
اي باختصار، تكون الخطوة االولى اعطاء المودعين السندات التي . يتفاوض المصرف باسمه

اي تسدد لھم الدولة . صول الدولةأرف، ثم يقبضون بدل سنداتھم من كانت تملكھا المصا



فاذا تركنا القطاعين مدموجين، لن نصل الى حل ولن نتوصل الى خسائر، وسيدفع . مباشرة
  “ .الثمن كل من المودعين واالقتصاد

االزمة اللبنانية “ان  خوري فيما خص تصرفات المصارف، ال سيما تجاه المودعين، قالو
يجب توصيف الخسائر والعمل . ابھة لالزمة التي مرت بھا الدول اآلسيوية في التسعيناتمش

فھناك خسارة للدولة وللمصرف المركزي . لحاحھا تراتبيا قبل توزيع المسؤولياتإعلى تحديد 
   .وللمصارف التجارية وللزبائن

لھا؛ فلم تكن مجبرة مسؤولية المصارف كاملة واول من يجب دفع ثمن الخسارة ھي رؤوس اموا
دولة على  أدانتمن ودائعھا لطرف واحد وھو المصرف المركزي، كما انھا % ٦٠ان تعطي 

لشخص على حافة االفالس؟ ھناك خسائر  امواالي مصرفي بكامل عقله يعطي أف. حافة االفالس
يجب  اول خسارة. متعددة، كما ان بعضھا بالليرة اللبنانية وبعضھا اآلخر بالدوالر االميركي

التطرق اليھا، والتي تكبل االقتصاد كامال ھي الودائع المحجوزة في المصارف، النھا تؤدي الى 
زالزل اقتصادية كبيرة  تقععندما . ضرب القدرة الشرائية وعدم قدرة المصارف على التصرف

نك فكرة الب. ، تتدخل الدولة٢٠٠٨زمة المالية العالمية عام مثل تداعيات كورونا اليوم او األ
من الودائع % ٧٥من الودائع، بينما تبقى % ٢٥جيدة، لكنھا تتناول فقط  يئالبنك الس/الجيد

او  ٤٠صول الدولة في صندوق استثماري بحدود أن فكرة وضع أعتقد أ .يئمكبلة في البنك الس
يصدر الصندوق أال فيجب . ئمليار دوالر، لكن خالفا لبيان جمعية المصارف ھو خاط ٥٠

سھما يكتتب أوفوائد الن ذلك يخرج عن قدرة الدولة على التحمل، بل يجب ان يصدر سندات 
وھكذا، نحرر الودائع، ويزول قسم من . فيھا اصحاب الودائع المحتجزة في المصارف بالدوالر

التزامات الدولة للمصرف المركزي وقسم من التزامات المصرف المركزي تجاه المصارف، 
كيف نمنع حيتان المال من وضع . لتزامات المصارف تجاه زبائنھاى اإلمر بالنسبة ألكذلك او

و مجموعة من أو عائلة أي فرد أسمال الشعبي الذي يمنع أاليد على ھذا الصندوق؟ عبر الر
من الصندوق، ويتوزع على شكل كامل، ومن المھم ان % ٢او  ١الحصول على اكثر من 

ف وجع يخفمن شأنھا تو د ان ھذا الحل منطقياعتق. تتوزع على االشخاص ذوي الدخل المحدود
ھذا الحل يجب . ستكون موجعة جدا ومقترحاته نعلم ان تدابير صندوق النقد الدولي. مواطنينال
استرجاع و القيام باالصالحاتو يحصل بمعزل عن خطوات كثيرة مثل اعادة ھيكلة الدين أال

له اذا المنظومة الفاسدة تتمتع وعائالتھا مواأفكيف يقتنع الشعب بالتضحية ب. االموال المنھوبة الخ
زالمھا بملياراتھا؟ حتى فيما خص صندوق النقد الدولي، لن تتمكن الحكومة من تنفيذ قراراته أو

  “ .اال بالتفاف شعبي حولھا

وھناك فجوة . خسارة الدوالرفي تكمن المشكلة “ :قائال المسألةالى محاولة تبسيط  عازار  اشارو
فنعلم . ال يمكن تغطيتھا اال من ارباح المصارف المستقبلية او من الدولة مليار دوالر ٨٠

عند الخروج من االزمة، اما يستفيد . تعويضھا طريقةالخسائر والجھات التي ممكن ان تتحملھا و



ولكي يستفيد، يجب . لبنان، او ال يستفيد فيبقى على المنظومة نفسھا ويدخل في ازمة اخرى
ويمكن ان يكون الضغط على . ير الخطط االقتصادية على الميزانيةوضع شروط وتبيان تأث

الدولة اما من الجھات الدولية او من المغتربين الذين يجب ان يؤخذوا في عين االعتبار في اي 
نھم سيعّوضون عن إلى أنھم فالحل يجب ان يشجع المغتربين ويطمئنھم . خطة تقررھا الدولة

ثالثا يجب القيام . حوافز المودعين والدولة -مواءمة الحوافز  ثانيا، يجب العمل على .خسائرھم
لم نزل في بدايتھا، . نحن ندخل في ازمة كبيرة ستمتد خمس سنوات. باالصالحات الالزمة

  “ .بطالة% ٣٠فقر و% ٥٠وھناك 

اليوروبوند وودائع المصارف في “. نيھناك نوعإلى أن  خوري حول الخسائر بالدوالر، اشارو
الحل الذي طرحته اعاله ھو في . وھذه التي كبلت المصارف وافقرت الشعب. رف لبنانمص

  “ .وئام مع االقتصاد الحر

نسبة ضئيلة من رأسمال الشركات  إال بصورة عامة، لبنان بلد صغير ال يمثل“ :اضاف الجميلو
. ايجاد حلول له ن الممكنوضعنا متواضع وم. الكبرى مثل جنرال موتورز او ميتسوبيشي

حجم الخسائر وحجم الموجودات؟ ھو غياب مسح لحقيقة االوضاع؛ ما في المشكلة تكمن اوال 
. فاعلةدمغة وقدرات ومؤسسات أصحيح ان لبنان يمر في ضيق، لكن لديه موجودات وخيرات و

 ما. اعتقد انھا نقطة اولى يجب التوقف عندھا. موجوداتاليجب اجراء مسح وتدقيق للديون و
تمكنا من معالجة . كانت الخسائر كبيرة وكارثية على البلد ننترا حيإيجري يذكرني بسقوط بنك 

 ھا الدولةالتي كلفت  (Kidder, Peabody & Co) قضية االنترا تبعا لتقرير الكيدر بيبودي
ثانيا، يجب تحديد . المعالجة، وانطلق لبنان من جديد ولم تزل موجودات بنك انترا فعالة

فلم يفكر احد . سنوات عدة خاللمن خالل العجز في الموازنة (مسؤولية الدولة : اتالمسؤولي
بتسكير العجز، ومن اين ندفعه وانه في النھاية الدولة تعوض ھذا العجز من مكان ما، تبين انه 

ومسؤولية المصرف المركزي وبالطبع مسؤولية الجشع عند ) المصارف والمصرف المركزي
مفيدة  إنتراثا، يجب وضع منھجية فعالة وواقعية ويمكن ان تكون تجربة ثال. بعض اللبنانيين

اقترح ان تقام جردة بموجودات المصارف والدولة والمؤسسات مثل شركة طيران الشرق . اليوم
انطالقا من ھذه . االوسط وكازينو لبنان، وتوضع خطة عملية الستعادة االموال المنھوبة الخ

حديد المسؤوليات وايجاد منھجية سريعة، وبعد وضع منھجية تقنية النقاط الثالث، اي المسح وت
  “ .فعالة، يمكن اعادة لبنان على السكة

اذا ادرج الصندوق السيادي، بجب ان “انه  افيوني معلقا على الخطط المقترحة للحلول، قالو
ولة مثل لحاجات الدبا أيضا تصرف العوائد واالموال المحصلة منه ليس فقط لتسديد الودائع 

علينا ان نستفيد من بيع . البنى التحتية والتربية والضمان االجتماعي والحماية االجتماعية الخ
  “ .اصول الدولة في امور كثيرة لتقوم ھذه االخيرة بدورھا على افضل وجه



ا على ذلك، اشار تمويل الموازنة وجذب : اصول الدولة ثالثة استعماالتأ“نإلى أ ابو سليمان رّدً
ويجب ادارة ھذه االصول بطرق مفيدة . االموال الجديدة من الخارج وتسديد موجبات الدولة

، الن )مباشرة دون وساطة المصارف(احببت فكرة اعطاء سندات الدولة الى المودعين . اكثر
  “ .ھمأالضغط الشعبي على الدولة سيكون 

الى اھمية االصالحات الداخلية الجذرية من خالل الضغط الشعبي للتوصل الى  عازار تطّرق ثم
  .نتائج فعالة

قرارات سريعة تمكننا من التفاوض مع اتخاذ عادة الھيكلة وإاما حول الوقت المطلوب لتطبيق 
ان العملية ستأخذ ستة اشھر على االقل، فھي معقدة الن  ابو سليمان صندوق النقد الدولي، قال

مثل الموازنة، سندات  درسھاجدا وھناك امور كثيرة يجب  سيئاالقتصادي -الوضع المالي
  . اليوروبوند واعادة ھيكلة المصارف

وصلنا الى صندوق النقد الدولي وھو اليوم الحل الوحيد واالخير، الننا فشلنا “، فقال افيوني  اما
متشائم الن الطبقة السياسية لم تستوعب ان عليھا  انا. نا فرصا كثيرة على مدى سنواتضعأو
مثال، اذا طبقت . نمطھا للتمكن من التقدم مع صندوق النقد الدولي تغييرنيتھا باالصالح وثبات ا

قتة ومكلفة وذلك بالرغم وخطة الكھرباء نفسھا المقرة في الحكومة السابقة والمقترنة بحلول م
  “ .نضيع وقتنا ولن يعطينا صندوق النقد الدولي قرشاستغير الوضع جذريا، ف من

انه ايضا غير متفائل بسبب عدم جھوزية الطبقة السياسية للقيام باالصالحات  عازار اضاف
   .وسيزداد الفقر والبطالة الى حين ينفجر الوضع

ضغط من قبل صندوق النقد  وھناكتغيرت لقدرة التفاوضية اانه متفائل، الن  ابو سليمان وقال
  .الدولي، وليس للطاقم السياسي اي خيار سوى التقيد بشروط ھذا االخير

عتقد ان الوثيقة التي قدمھا أمل اكثر وأاتمنى ب“ :وقالشاكرا المشاركين  الجمّيل ختم الرئيسو
فال . ملونحن، كلبنانيين، شعب التفاؤل واال. ابو سليمان وغيره مفيدة جدا وھي تساھم في الحل

نتأمل مع جھود كثيرة ومع الصدمة الذي سيشكلھا صندوق النقد الدولي . يمكننا ان نفقد االمل
  “ .ان نصل الى نتيجة وان نحقق االصالحات التي ستضعنا على السكةفي على المسؤولين 
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