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 "نيْ د  اق  عَ تَ المُ  ةُ عَ يْ ر  شَ  دُ قْ العَ " ُلْبَنان َمع ُكّل َما َحَصل 

 بقلم خالد خالد

 برنامجفي اللبنانية  أي" بي سي لإ"شاشة محطة ، وعلى 2022الثالث من تموز من عام  فيفي إطاللته 
اءة بما طرحه من أفكار بنّ  ؛وأغنى الحوارالدكتور طالل أبوغزاله، أبدع  ..وكما عهدناه ،"اسصوت النّ "

 .سعادتهى ما ذكره ستوديو علن في األان الموجوداالضيف ى، وأثنلتعافي االقتصاد اللبناني

وأوضح ومستقبله،  ،وسمعته، ادق على مصلحة لبنانالّص  سعادته حرص في هذه المداخلة االنتباهوما لفت 
، وذكر يجذب المستثمرين( الذي لبنان)وطن اسمه  بل هي مصير ،ةوديعة شخصيّ ألة لة ليست مسأن المسأ

العامة عن أن ما ال يعلم ربّ .. و ع للبنان بالمبلغتبرّ يسوف نه أو ، قتصاد اللبنانيأن الوديعة هي مساعدة لال
  ة للمودع.لة ربحيّ أول المودعة بها أكثر منها مسقتصادية للدّ االودائع هي مساعدة 

 وفيما يلي قراءة لما جاء باللقاء:

رئيس مجلس الوزراء  (قاتيينجيب م)إلى السيد حول الرسالة التي أرسلها  هقال الدكتور طالل أبوغزال
توضيح ما قاله قاتي هو يمعالي رئيس الوزراء اللبناني نجيب مإلى رسال الرسالة إمن هدفي  إنّ : اللبناني

  ئع.اإشكاالت أكبر من الود كثر فيأال نتورط لكي ؛حول كبار المودعينعلى التلفزيون  الرئيس ميقاتي

 يلي: ص مالخّ أن أأريد وأضاف   

ن أال يمكن  دةوفيه فائدة محدّ  ،سديدة للتّ مدّ يتضمن  ..المودعبين عندما يكون هناك عقد موقع بين البنك و 
ة صندوق النقد ببالمناسو ، أخرى  مؤسسة وال أيّ ، صندوق النقد الدوليال يستطيع ، و ن هذه مضاربةإنقول 

الحقوق من الناس، وأوكد هنا  أخذفي  حقّ الون ال يملك، كما ليس سلطة قضائية وليس سلطة أمميةالدولي 
، لكنت دولة رئيس مجلس الوزراءلدن المبادئ التي سمعتها من اعتمد على لو صندوق النقد على أن 

وع ت من هذا النّ إشكاال يّ ا ألب  ، وتجنّ وضد الحكومة لدى المحاكم الدولية ،سأتوجه بدعوى ضد صندوق النقد
 حقائق مختصرة:أن أوضح  ودّ أ

 وديعة وشروط فوائدها وتسليمهاشروط البين البنك ومودع وفيه ومثبت  عندما يكون هناك عقد موقع 
  .هذا اتفاق وعقد ملزمف
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 الشعوبية السياسةن نتخذ مثل هذه أ وال يجوز ،في القانون  ال فرق بين مودع كبير ومودع صغير، 
من و ، ون الخسائرلُ م  حْ بينما كبار المودعين فيَ  ،صغار المودعيننا نحرص على اس إنّ لكي نقول للنّ 
 .حقوقه محفوظة "الكبير كالصغير"وجهة نظرنا 

  ألن المدة ال تلغي استمرار الفائدة ما  ؛منسوف تستحق على البنوك مهما طال الزّ الفوائد المتراكمة
 .لدى البنكدامت الوديعة موجودة 

 رفض أدافع عن حقوق المودعين و أأنا عندما و ، هناك مبدأ واضح بالقانون أن هذه الودائع لها أولوية
عري على مزاجه شَ  سمح ألحد بقّص أوال  قيمة قانونية له، الذي ال عرالشّ  قّص ( Hair cut)مصطلح 

 .ومن الجهة التي تناسبه
 د عندما يحين وقتهاسدّ ن تُ أيجب  الودائع. 

د كالم دولة رئيس الوزراء، وأكّ ه موافق على نّ أ وليّ قد الدّ لم يسمع من صندوق النّ  هنّ أعلى  هأبوغزال نوهو 
 ن يأخذ حقوقه. أقرر نه سيقاضي صندوق النقد لو أعلى 

المساهمون ، و "شركة مساهمة"نه إوقال  ،ة صندوق النقدماهيّ  هالمداخلة عرف الدكتور أبوغزال لوخال 
  شركة أخرى بالعالم. ع أرباحها على المساهمين كأيّ وتوزّ  ،ملكيتها تعود إلى دولهم دول أي 

  !ةوأشار إلى أن الصندوق ال يملك سلطة إلهيّ 

نه ال يريد أن أعلى د ، وشدّ اولديهم برامج مشتركة أيض   ،نه عمل مع الصندوق في عدة برامجأوأضاف 
 رفين. لزم للطّ مُ و  ،ةقد المبرم هو عقد له صفة قانونيّ العَ  ر أنّ وكرّ  ،تائجنفسه في قضية معروفة النّ ط يورّ 

رغم الخبير االقتصادي الدولي بإبقاء الوديعة الدكتور طالل  ارم البرنامج حول استمر ا على سؤال مقدّ ورد  
أن سبب اإليداع سعادته  ،  أجابن الفائدة العالية التي يمنحها البنك ليست دليل عافية بل دليل خطرأ

د على وأكّ  ،ة سنواتوليس من عدّ  ،ودع في لبنان منذ عقوده يُ نّ أم االقتصاد اللبناني، وأشار إلى هو دع
وليست  ،وأن قيمة الودائع المودعة أتت من خارج لبنان ،أن الفائدة كانت أقل بكثير من الفائدة الحالية

الفضل  للبنان من باب ردّ  هوحبّ ، سبب اإليداع هو إيمانهأن ، و ة هناكجاريّ نشاطاته التّ  حصيلة أرباح
 اآلن. وإلى  1948خالل مسيرة حياته منذ اللجوء عام ه، مه لبنان لالكبير الذي قدّ 

صغار إلى و  ،ولة اللبنانيةع بهذه األموال للدّ أن يتبرّ  ،شرةاوهو على الهواء مب ،نه مستعدأد على وأكّ 
 . المودعين
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ه لم يكن كد على أنّ أهناك مخاطر كبيرة، و  وأنّ  (المضاربة)هي و ، له بحجة واهيةاأمو  قَ رَ سْ ورفض أن تُ 
وكذلك حاكم مصرف  ،ها كانت تعلن أن الوضع المالي سليمئألن الحكومة بكل وزرا ؛هناك مخاطر يعلم أنّ 

سبب  هلم يكن لدي، و ما يقولون ة بثقعلى  ناكأنه و  ،على ذلك يكان يأتينا تأكيد يومنه أذكر و  ،لبنان
الذي  (عقدال)هي ما يمليه بل  ،، وأن عملية اإليداع التي قام بها ليست مغامرةيقولون شك بما ه ييجعل

 ."العقد شريعة المتعاقدين"، ووبين البنوك ه،لعدة عقود بين استمرّ 

معالي رئيس إلى من الرسالة المرسلة  ام البرنامج الذي اقتبس جزء  خر من قبل مقدّ آا على سؤال ورد  
وتدمر لبنان إلى  ،فرص االستثمارالتفسيرات الخاطئة تدمر  لقد ذكرتم أنقال له: " ، ثمالوزراء اللبناني

 ."األبد

ويخسروها بقرار  ،وا أموالهم كودائع بالبنوكعندما تطلب من المستثمرين بأن يضعُ " ه:كتور أبوغزالقال الدّ 
 هاويحرم ،على سمعة لبنانيؤثر سذا ه ال، وإنّ اإليداع بعد ذلك؟ على أحد  مَ د  قْ حكومي هل تتوقع أن يُ 

 ".!ستثمار إلى األبدمن فرص اال

هل ستعود ثقتك " ..المصارفهيكلة قطاع وفي إجابته على السؤال األخير لهذه المداخلة حول إعادة 
 ".؟ابالقطاع المصرفي اللبناني تحديد  

ة، بعد سالمخّط العود إلى يو  لبنان، تعافىيلكي  ؛م يد العون قدّ إنه وبكل ثقة وحماس مستعد أن يُ  :قال
  ..سيقوم بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على سمعة لبنانلة، و هيكالإعادة 

 ا..م  اوخت

ن به، خذ اآلنية التي تتّ واإلجراءات اآل ،ومستقبل البلد ،تهبين الحفاظ على سمعن لبنان فقد البوصلة إ
 ،نشاطاتهاولديها  ،ابلد   120وهي متواجدة في  ،ةغنيّ  ةعالميّ خبرة  هلدى مجموعة طالل أبوغزال إنّ و 
ن للدولة الحق في إا يقول مشروع  ولم نواجه في يوم من األيام  ،ودائع في عدد من بنوك هذه البلدانو 

 .من األموال المودعة بالبنوك تحت أي حجة واهية اأن تقتطع جزء  

يتقدموا بحلول إن عليهم أن قال لهم: " ،لرجال األعمال في لبنانالرئيس الفخري ة الدكتور طالل بصفو 
 ".إلنقاذ لبنان ؛قتراحات عمليةاتقدموا بيلصانعي القرار وأن 
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 ا مع صندوق النقد الدوليفاق  ن ينتظر اتّ أال يجوز والفرص ذا البلد المتعدد اإلمكانات إن هوختم قائال: "
 وإمكانياتن لبنان بلد عظيم فيه رجاالت عظيمة إو  ..هناك وأهنا من  او منح  أو مع البنك الدولي أ

 ،ن صندوق النقدإونستجدي المساعدات، و  ،وننتظر ،نقفال أن  ،نانأخذ قرارنا بيد أنعلينا و  ،عظيمة
 أن اللبنانيينرجال األعمال على و ! جمعيات خيريةتا وليس ،حيةبرّ المؤسسات هما من الوالبنك الدولي 

 ."ةوليّ سات الدّ من قبل المؤسّ على لبنان فرض لألزمة قبل أن تُ  حلوالرحوا تيقأن يأخذوا المبادرة و 

 بعد،و 

ا مر محكوم  بد ما دام األلى األإو  ،وسأدعم لبنان مدى الحياة ،ا عن سمعة لبنانسأحارب دفاع  فإنني "
 (".العقد شريعة المتعاقدين)وما دام  ،ساتبالقانون والمؤسّ 

 

 


