
لكي  األخيرة،  الفترة  الذي حدث خالل  الخارق  التطّور  ما هو  يحّدد  أن  أحد  بمقدور  هل 
وتلك  يحدث!  لم  شيئًَا  ألّن  ال،  املتداول؟  النحو  على  املغتربني  تحويالت  حجم  يرتفع 
إّن عدم الدقة  التحويالت لم تنُم نموًا خارقًا بحسب ما توحي به األرقام املتداولة، بل 
واألخطاء الشائعة )وأسبابًا أخرى!( هي التي تؤّدي إلى الوهم املنتشر. وجهة نظر جذرية 

في النقاش القائم بشأن اعتماد لبنان على الخارج وخلل ميزان املدفوعات

ارتللفللعللت بللنللسللبللة 65% تللقللريللبللًا خللال 
املللاضلليللة، وبنسبة  الللخللمللسللة  األعلللللوام 

72.5% منذ عام 2003. 
»هلللذا األملللر ُيللعللّد خللطللًأ فللادحللًا«، يقول 
املصارف مكرم  العام لجمعّية  األمللن 
صادر، فعندما نتحّدث عن تحويات 
نللعللنللي فلللقلللط األمللللللللوال اللللتلللي يللرسلللللهللا 
لبنان وهللي »ال يمكن  إلللى  املغتربون 
أن تللفللوق 4.5 مللللليللارات خلللال أفللضللل 

السنوات«.
 هللذه 

ّ
مللللللاذا هللللذا األملللللر تلللحلللديلللدًا؟ »ألن

األملللللوال علللبلللارة علللن تلللدّفلللق اقللتللصللادي 
مللرتللبللط بللمللسللتللوى وحلللجلللم األعلللملللال، 
وخللاّصللًة فللي اللللدول الللعللربللّيللة«. ووفقًا 
لإليضاحات اإلضافية: »ال عدد العمال 
ارتللفللع على  الللخللارج(  فللي  )اللبنانّين 
ارتفعت،  مداخيلهم  وال  واسلللع،  نحو 

اقتصاد

حسن شقراني

يللللسللللري خلللطلللأ شللللائللللع فللللي للللبلللنلللان فللي 
ملللللا يلللتلللعلللّللللق بلللتلللحلللويلللات امللللغلللتلللربلللن 
الللسلليللاسللات  أّدت  اللللذيلللن  اللللللبللنللانلليللن، 
االقلللتلللصلللادّيلللة االجلللتلللملللاعلللّيلللة الللبللائللسللة 
إلللللى إبلللعلللادهلللم للللُيلللغلللّذوا اللللنلللملللوذج من 
بلدان املهجر. ويتمّثل هذا الخطأ في 
حساب مغلوط لتلك األموال يجعلها 

تنمو بمعّدالت غير منطقّية. 
للللل  »الهجرة والتحويات  ففي تقريره، 
 مللن شهر، 

ّ
الللذي ظهر منذ أقللل  »2011

 الللتللحللويللات 
ّ

يللقللول الللبللنللك اللللدوللللي إن
إلى لبنان ستبلغ 8.17 مليارات دوالر 
خال العام الجاري )من دون احتساب 
التحويات الخارجة التي تمّثل %75 
من األمللوال الداخلة(، لتكون بذلك قد 
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وهم التحويالت... وميزان المدفوعات المفقود!

بللل على العكس تراجعت األجلللور في 
أماكن عمل اللبنانّين«.

التقويم  وعلللللى هللذا األسلللاس ُيصّنف 
بلللللهلللللذه الللللطللللريللللقللللة بللللللأّنلللللله غلللليللللر دقللليلللق 
عام  بإمكان  أّنلله  فصحيح  اقتصاديًا، 
هلللذا  علللللللى  قللليلللاسللليلللًا  يللللكللللون  أن   2010
الصعيد، »لكن التحويات ال يمكن أن 
ج له، ألّنها  ُتسّجل املستوى الذي ُيروَّ
تلللرتلللبلللط بلللوضلللع االقلللتلللصلللاد واللللدخلللل 
ونحن  باملغتربن...  الخاص  املتجّدد 
 جميع املغتربن اللبنانّين 

ّ
نعرف أن

بالكاد حافظوا على مداخيلهم، فكيف 
ُيعقل أن تكون تحوياتهم قد ارتفعت 

على هذا النحو؟!«.
مللللن هلللللذا الللللبللللاب يلللدخلللل ملللكلللرم صللللادر 
النللتللقللاد مللجللمللوعللات ملللن الللتللشللّوهللات 
في  تداولها  يجري  التي  التصنيفّية 

إطلللار الحديث عللن ملليللزان املللدفللوعللات، 
ل فيه تلك التحويات.   التي ُتسجَّ

فاملؤّشر الذي نحن بصدده مهّم جدًا، 
ألّنلللله »يلللوهلللم اللللنلللاس بلللأّنللله مللهللمللا كللان 
 

ّ
اللللوضلللع االقلللتلللصلللادي أو األملللنلللي فلللإن

الللتللدّفللقللات تللبللقللى مللسللتللمللّرة، بللل حّتى 
تزداد«، لذا من األهمّية بمكان تحديد 
طبيعة وتصنيف األموال التي تدخل 
وتلللخلللرج ملللن اللللبلللاد، قللانللونلليللًا بللالللحللّد 

األدنى! 
 ملليللزان 

ّ
وهللنللا يللجللب الللتللشللديللد علللللى أن

امللللدفلللوعلللات يللسللّجللل اللللحلللسلللابلللات بن 
املقيمن وغير املقيمن وفي االتجاهن 
للللكلللن مللن  اللللللخلللللروج واللللللللدخلللللللول(،  )أي 
 أموااًل كثيرة تدخل إلى أّي 

ّ
املعروف أن

بلد وتخرج منه من دون أن ُتحتسب 
فللللي الللللسللللجللللّات الللللرسللللمللللّيللللة. وتلللللللراوح 
تلللللك األملللللللوال بلللن عللمللللليللات تبييض 
وتهريب وما إلى ذلللك. وتللزداد وتيرة 
هلللذه املللمللارسللات فللي الللبللاد املللتللرّهلللللة 
يعني  ال  ذلللللك   

ّ
أن غلليللر  ملللؤّسلللسلللاتللليلللًا، 

األكثر  البلدان  أّنها غير موجودة في 
تقّدمًا على هذا الصعيد، حيث تجري 
رعاية تلك املمارسات عبر األنظمة في 

بعض األحيان. 
ورّبما استنادًا إلى هذا املعطى يبدو 
تحديد األرقام الحقيقية عملّية صعبة 
جدًا ليتحّول األمر إلى متاهة بحسب 
إيللللحللللاءات ملللكلللرم صللللللادر. لللكللن األمللللور 
 

ّ
 أن

ّ
أعللقللد مللن ذلللك كللثلليللرًا، حيث يتبن

مللليلللزان امللللدفلللوعلللات بللاملللعللنللى الللتللقللنللي 
غائب عن لبنان منذ 36 عامًَا!

لللبللنللان  ُيللللصللللدر  لللللم  »مللللنللللذ علللللام 1974 

الحقيقي«  باملعنى  مللدفللوعللات  ملليللزان 
يللقللول أسللتللاذ االقللتللصللاد، ألللبلليللر داغلللر. 
التاريخ كان تقرير »ميزان  فقبل ذلك 
املللدفللوعللات« عللبللارة عللن تقرير مفّصل 
فيقتصر  اآلن،  أّمللللا  صللفللحللة.   600 ملللن 
األمللر على تحديد مللدى ارتللفللاع قيمة 
مللللوجللللودات الللعللمللات األجللنللبلليللة لللدى 
التجارية  لللبللنللان وامللللصلللارف  مللصللرف 

في نهاية العام. 
وفي هذا الصدد، يوضح مكرم صادر 
الكثير  املللدفللوعللات يتضّمن  ملليللزان   

ّ
أن

من الحسابات، بعضها مغّطى تغطية 
جّيدة )مثل التجارة، أي تبادل السلع 
والخدمات(، وبعضها اآلخر ضعيف 
على  األمللر  ويعتمد  التحويات.  مثل 
عللن  امللللسلللؤوللللة  اإلدارة  علللملللل  طللبلليللعللة 

البيانات املعنّية. 
كلليللف ُيللمللكللن اللللعلللودة إللللى الللحللسللابللات 
إدارة  تللللؤدي  أن  »يللجللب  الللصللحلليللحللة؟ 
اإلحصاء املركزي دورها«، يتابع البير 
داغلللر، فللمللوضللوع إهللمللال اإلحللصللاءات 
واألرقللللام وصللل إلللى مرحلة ال يجري 
الللتللطللّرق فيها إللللى ملليللزان املللدفللوعللات 
حّتى عند إعداد الحسابات الوطنّية، 
 مصرف لبنان ال يقوم بشيء 

ّ
كذلك فإن

على هذا الصعيد!
الخلط بن   

ّ
أن إلللى  داغلللر  ألبير  يشير 

اللللحلللسلللابلللات الللللجللللاريللللة واللللحلللسلللابلللات 
الرأسمالّية، أي بن ما فوق »السطر« 
وبالتالي  حللدوثلله،  يمكن  تحته،  ومللا 
التحويات  رقللم  يللكللون  أن  املمكن  مللن 
أخلللرى غير  أرقللامللًا  املللذكللور متضّمنًا 

منطقّية. 

ليس هناك معنى الحتساب الرقم اإلجمالي 
للتحويالت، أي حجم التحويالت الداخلة وتلك 

الخارجة، ألّن ذلك األمر يوّلد وهمًا بأن تحويالت 
املغتربني أكبر بكثير من الطبيعي. وذلك 

فضاًل عن أّن الرقم اإلجمالي الذي يجري تداوله 
مضّخم، يقول األمني العام لجمعية املصارف 

مكرم صادر، ألّنه »ضاع الشنكاش« بكّل 
بساطة. وهنا يمكن التطّرق إلى نمط تطّور 

حجم التحويالت الحقيقّية، فهي تبقى ثابتة 
أو تزداد »إذا شهدت البالد خّضات أمنّية«. ففي 

مراحل األزمات »يبذل املغترب جهدًا إضافيًا 
لتحويل األموال، ويمكن أن تصل التحويالت في 

هذه األحوال إلى مستوياتها العليا«. 

تقرير

»ضاع الشنكاش«

قيمة التحويالت »املنطقية« 
إلى لبنان عام 2010، وفقًا 
ملكرم صادر، التي تستند 
إلى أرقام صندوق النقد 

الدولي. وهنا أيضًا »ال ينبغي 
إهمال التحويالت الخارجة 
من مداخيل عمال سورّيني 
وسريالنكّيني ومصرّيني« 

لدى احتساب صافي 
التحويالت 

3.8
مليارات دوالر

األشهر  املصرفي خال  القطاع  تسليفات  سّجلت 
العشرة األولى من العام الجاري نموًا بنسة 21.2-
%، لتصل إلى 34.4 مليار دوالر في نهاية تشرين 
األّول املاضي، مقارنًة بل28.4 مليار دوالر في نهاية 

كانون األّول من عام 2009.
وتلللرّكلللزت املللللليللارات الللسللتللة، الللتللي مللّثلللللت االرتللفللاع، 
إلى  الخاص، ومعظمها  القطاع  إلى  القروض  في 
النسبة  القطاع، حيث بلغت  املقيم من هذا  الجزء 

84.5% من إجمالي االرتفاع املسّجل. 
األجنبية  بالعمات  التسليفات  سيطرت  وفيما 
علللللى معظم الللنللمللّو املللسللّجللل فللي نللشللاط اإلقللللراض، 
بنسبة بلغت 67.1%، استمّرت التسليفات بالليرة 
فللللي تللسللجلليللل نللللمللللّو شللللهللللرًا بلللعلللد شللللهللللر، ملللدعلللوملللة 
بإجراءات التخفيف من حّدة معّدالت االحتياطي 
وبالتالي  لبنان.  مللصللرف  اتخذها  الللتللي  اإللللزامللي 
وصلت نسبة ما تمّثله تلك التسليفات إلى %32.9 
مللن الللنللمللّو املللسللّجللل خلللال الللفللتللرة امللللذكلللورة، وهللي 

نسبة لم ُتسّجل منذ فترات طويلة. 
الللتللي تللمللّثللل 82.3% مللن إجمالي  اللللودائلللع  وتللبللقللى 

ملليللزانللّيللة املللصللارف املللحللّرك األسللاسللي فللي القطاع 
املللصللرفللي، وفللقللًا مللللا تلللللورده الللنللشللرة االقللتللصللادّيللة 
الودائع  األسبوعّية لبنك »عللودة«. فقد بلغ حجم 
في نهاية تشرين األّول املاضي 104.185 مليارات 
دوالر. وتللمللّثللل ودائللللع املللقلليللمللن الللجللزء األكللبللر من 
النمّو املحّقق خال األشهر العشرة األولى، بنسبة 
 %7.5 بنسبة  املقيمن  غير  ودائلللع  تليها   ،%92.5

من ذلك النمّو. 
ويلللرجلللع امللللعلللّدل الللضللعلليللف للللودائلللع غلليللر املقيمن 
إلى  لبنان  إلى  املالية  التدّفقات  إلى تباطؤ حركة 
مستويات أكثر منطقية واستدامة. فخال األشهر 
التسعة األولللللى مللن الللعللام اللللجلللاري، وصلللللت قيمة 
تراجعًا  مسّجلة  دوالر  مليار   14 إلللى  التحويات 
العام  مللن  نفسها  بالفترة  مللقللارنللًة   %15.3 بنسبة 
 

ّ
امللللاضلللي. ويللمللكللن أن ُيلللعلللزى هلللذا الللتللراجللع إللللى أن

الللتللدّفللقللات إللللى لللبللنللان خلللال الللعللام املللاضللي كانت 
إلى  أّدت  التي  املالية  األزمللة  قياسّية، ونتجت من 

هروب الرساميل إلى حيث الفوائد املرتفعة.
)األخبار(

قطاعات

أعلن وزير الدولة لشؤون التنمية اإلداريللة محمد 
الحكومة  اسللتللراتلليللجلليللة  تنفيذ  إطللللار  فللي  فللنلليللش، 
االلكترونية، انطاق مشروع التدريب املعلوماتي 
الللذي   )TRAINING ICT ADVANCED( املللتللقللدم 
يستهدف املوظفن الفنين في القطاع العام كفرق 
امللللسلللانلللدة الللتللقللنلليللة وامللللسلللؤوللللن علللن ادارة الللنللظللم 
والشبكات وقواعد البيانات والعاملن على تطوير 
البرامج املتخصصة وتشغيلها. وأشار فنيش الى 
 HORIZONS NEW أن قيمة العقد املوقع مع شركة
مليون  تبلغ  املعلوماتي  بللالللتللدريللب  املتخصصة 
دوالر اميركي ممّولة بقرض من الصندوق العربي 

لإلنماء االقتصادي. 
أكثر  يستفيد  أن  املللتللوقللع  مللن  أن  فنيش  وأوضللللح 
مللن اللللف شللخللص فللي حللوالللى 75 جللهللازًا حكوميًا 
أربللع فئات هي:  مللوزعللة على  مللن دورات تدريبية 
 ،GIS و   ،MICROSOFT، AUTOCAD، ORACLE
أما مجموع عدد املواضيع التدريبية التي تؤمنها 
الى  فيصل  التنمية  وزارة  مللع  املللتللعللاقللدة  الللشللركللة 
فيما يصل مجموع عدد  تللدريللبلليللًا،  مللوضللوعللًا   62

املللسللتللفلليللديللن مللن تلللللك اللللللدورات اللللى أكللثللر مللن ألللف 
التدريبية  الللطلللللبللات  مللجللمللوع  ويتخطى  شللخللص، 

التي سنسعى الى تلبيتها سقف 2,300 طلب. 
ولفت الى أن الوزارة حرصت على تخصيص قسم 
من املوارد املالية التي وفرتها له الجهات الدولية 
عمل  وورش  تللدريللبلليللة  دورات  لللتللنللظلليللم  امللللانلللحلللة 
امللتللدت على مللدى 12 سنة اعللتللبللارًا مللن عللام 1998 
لتشمل 7733 موظفًا جرى تدريبهم على تطبيقات 
واملتقدم  االسللاسللي  بشقيها  املعلوماتية  وبللرامللج 
تللدريللبللهللم علللللى مللواضلليللع  و2500 ملللوظلللف جللللرى 
التدريبية  الطلبات  أمللا مجموع  اداريللة معاصرة. 
الى  فوصل  الفترة  تلك  خللال  تلبيتها  تمت  التي 
ما يقارب 33,000 طلب تدريب في 75 إدارة عامة 
ترجمة الستراتيجية إصاح وتطوير القطاع العام 
الللتللي وضللعللهللا مكتبنا والللتللي أكلللدت علللللى تطوير 
مهارات املوظفن، واالسهام في االعللداد لقيادين 
اداريللن داخل االدارات العامة، واستيعاب وتبني 

التكنولوجيا الحديثة. 
)األخبار(

تدريب معلوماتي ملوظّفني من القطاع العام التسليفات املصرفّية تنمو إلى 34 مليار دوالر

إدارة عامةمصارف

أين دور مصرف لبنان من إعداد ميزان مدفوعات متكامل؟ )أرشيف ــ مروان طحطح(
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