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تقرير
يشهد القطاع املصرفي في لبنان حالة «فوبيا» قوية .كل املصارف تخاف اليوم من
يوجه لها األميركيون اتهامات على خلفية تبييض أموال أو تعامل مع مؤسسات
أن ّ
وأفراد تصفهم بأنهم إرهابيون .األميركيون يمسكون بمفاصل النظام املالي العاملي،
فأضحت أولوية املصارف اللبنانية «حماية الذات» ال تعزيز جشع األرباح

«فوبيا» المصارف

الخيارات المتاحة بين السعي لزيادة الربح أو لحماية الذات
محمد وهبة
ي���ق���ول م���ص���رف���ي ب������ارز إن امل���ص���ارف
اللبنانية تسعى اليوم «إل��ى حماية
ال��������ذات ول�����م ت���ع���د أول���وي���ت���ه���ا زي�����ادة
األرب����������اح ف�����ي ض������وء م�����ا ي����ج����ري م��ن
ح����ول����ن����ا» .ه������ذه ال���وج���ه���ة ال���ج���دي���دة
تعزى ال��ى أسباب كثيرة ،وإن كانت
ال تلغي الجشع املنقطع النظير لدى
املصارف لتحقيق األرباح وزيادتها.
فاملصارف مصابة اليوم بـ«فوبيا»
ب����دأت ت��ظ��ه��ر م�لام��ح��ه��ا اع��ت��ب��ارًا من
س��ق��وط «ال��ب��ن��ك ال��ل��ب��ن��ان��ي ال��ك��ن��دي»
ف���ي ال��ق��ب��ض��ة األم��ي��رك��ي��ة ف���ي ش��ب��اط
 .2011منذ ذل��ك ال��ي��وم ،وامل��ؤس��س��ات
امل��ص��رف��ي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان ب�����دأت تصبح
أك���ث���ر ق��ل��ق��ًا وح�������ذرًا ف����ي ت��ع��ام�لات��ه��ا
م�����ع امل�����ودع��ي��ن أو امل����ق����ت����رض��ي�ن .أم���ا
م��ؤس��س��ات ال��رق��اب��ة امل��ص��رف��ي��ة ،مثل
م�����ص�����رف ل����ب����ن����ان ول����ج����ن����ة ال����رق����اب����ة
ع��ل��ى امل����ص����ارف ،ف��ب��دت أك��ث��ر ه����دوءًا
وانسجامًا مع ال��ق��رارات االميركية...
الجميع يريد أن يحافظ على رأسه
ولكل طريقته.
ف��ي ال��واق��ع ،إن مشهد س��ق��وط البنك
ال���ل���ب���ن���ان���ي ال���ك���ن���دي ي���ت���ك ّ���رر ي��وم��ي��ًا
ف���ي أذه�����ان امل��ص��رف��ي�ين ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين.
ت ّ���راوده���م أف��ك��ار ك��ث��ي��رة ع��ن عمليات
نفذوها تشبه إلى ّ
حد بعيد ما قام به
البنك اللبناني الكندي وأسقطه بيد
وزارة ال��خ��زان��ة األم��ي��رك��ي��ة .بعضهم
ك�����ان أك���ث���ر ت��ح��ف��ظ��ًا ،وب��ع��ض��ه��م ك���ان
يعتزم ال��ت��ه ّ��ور أك��ث��ر .الغالبية تعلم
أن��ه ف��ي البنك اللبناني الكندي كان
ه��ن��اك ج��واس��ي��س م���زروع���ون للعمل
ملصلحة األميركيني واإلسرائيليني
«وإال كيف علموا كل هذه املعلومات
التفصيلية ع ّ��م��ا ك���ان ي��ق��وم ب��ه ه��ذا
امل����ص����رف ،وك���ي���ف أوردوا ف���ي ورق���ة
ات�����ه�����ام�����ه أرق�����������ام إي�������ص�������االت ب��ع��ض
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قيمة املبلغ الذي تطالب به وزارة
الخزانة األميركية بسبب تبييض األموال
من طريق عمليات نفذت عبر البنك
اللبناني الكندي

هي النسبة التي يحصل عليها
بعض الصرافني األردنيني إلدخال
األموال السورية النقدية إلى القطاع
املصرفي األردني

في املئة

مليون دوالر

منذ شباط  2011لم تتوقف حالة الهلع املصرفية (أرشيف ــ هيثم املوسوي)
العمليات الداخلية بني امل��ص��ارف؟»
ي�����س�����أل ع����ض����و ف������ي م����ج����ل����س إدارة
ج��م��ع��ي��ة م����ص����ارف ل���ب���ن���ان .ص��ح��ي��ح
أن أح�����د م���وظ���ف���ي ال���ب���ن���ك ال��ل��ب��ن��ان��ي
ً
الكندي ك��ان عميال إسرائيليًا ،لكن
امل��ع��ل��وم��ات األم��ي��رك��ي��ة أوس���ع بكثير
مما كان متاحًا لهذا العميل .يضاف
إل���ى ذل���ك م��ا يتناقله ب��ع��ض م��دي��ري
مؤشرات املصارف خالل السنوات الثالثة األخيرة
(مليار دوالر)

2009

2010

2011

موجودات

115.2

128.8

140.5

ودائع

95.7

107.1

115.6

تسليفات

53.2

59.6

63.4

خاص

24.2

30.3

34.2

عام

29

29.3

29.2

أرباح

1.1

1.6

1.5

تجارة

املصارف في مجالسهم الخاصة عن
أن ه��ن��اك ج��واس��ي��س آخ���ري���ن ّ
زودوا
األوروب���ي�ي�ن م��ع��ل��وم��ات ع��ن امل��ص��رف
التجاري السوري اللبناني ...كل ذلك
ي��ث��ي��ر ت���س���اؤالت أص���ح���اب امل��ص��ارف
ومديريها عن م��دى انتشار العمالء
وال�����ج�����واس�����ي�����س ال������ذي������ن ي����راق����ب����ون
أع���م���ال���ه���م مل��ص��ل��ح��ة اإلس���رائ���ي���ل���ي�ي�ن
واألميركيني.
وأك�������ث�������ر م�������ا ي������ش ّ������د ال������خ������ن������اق ع���ل���ى
امل��ص��رف��ي�ين ف��ي ه���ذه األي�����ام ،أن «ك��ل
ال����ت����ع����ام��ل�ات ب�������ال�������دوالر األم����ي����رك����ي
ي����ج����ب أن ت����م ّ����ر م�����ن خ���ل���ال ال���ن���ظ���ام
املصرفي األم��ي��رك��ي ،وبالتالي فهي
تحت مراقبة األميركيني إل��ى درج��ة
أن ال����ن����ظ����ام امل����ص����رف����ي ال����ع����امل����ي ف��ي
قبضتهم» ،يقول مدير أحد املصارف
الكبرى في لبنان.
ل��م تتوقف ح��ال��ة القلق وال��ه��ل��ع لدى
امل��ص��رف��ي�ين ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين م��ن��ذ ش��ب��اط
��ي�ين ق��درات
 ،2011ألن ل��دى «األم��ي��رك ّ
ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة ه���ائ���ل���ة ت���م���ك���ن���ه���م م��ن
م��ت��اب��ع��ة ك����ل امل���ع���ل���وم���ات ال���ت���ي ت��م ّ��ر
بالنظام املصرفي العاملي ومراقبتها

قطاعات

السيارات الجديدة تقاوم األزمةّ %9 :
ّ
نموًا
يبدو أن مبيعات السيارات الجديدة في لبنان غير
خاضعة لتذبذبات السياسة املحلية واالضطرابات
ّ
اإلقليمية .فحتى ت ّ��م��وز ال��ذي شهد ان��ط�لاق موجة
ال��ت��وت��ر ف���ي ال���ب�ل�اد ع��ل��ى وق����ع األزم�����ة ال���س���وري���ة لم
ُ
يكبحها إال بنسبة ضئيلة ال تكاد تذكر.
ف���ف���ي ه�����ذا ال���ش���ه���ر ب��ل��غ��ت امل���ب���ي���ع���ات  3337س���ي���ارة
 %0.2مقارنة بالشهر نفسه من عام
بتراجع نسبته ّ
 .2011تراجع لم يؤثر على املسيرة الصعودية لهذه
الحركة التجارية ،إذ وفقًا لجمعية تجار مستوردي
ال���س���ي���ارات ن��م��ت امل��ب��ي��ع��ات خ�ل�ال األش���ه���ر السبعة
األول����ى بنسبة  .%8.8وت��وض��ح ب��ي��ان��ات الجمعية
ّ
أن وك���االت ال��س��ي��ارات الجديدة باعت م��ا مجموعه
 20187س���ي���ارة ف���ي ه����ذه ال��ف��ت��رة م��ق��ارن��ة ب�����ـ18556
سيارة في الفترة نفسها من العام املاضي.
ّ
وتصدرت السيارات كورية املنشأ الئحة املبيعات
بحصة بلغت  ،%44.8إذ بلغ حجم مبيعاتها 7866
س��ي��ارة بنمو نسبته  .%15.2وف��ي املرتبة الثانية
ّ
ح��ل��ت ال��س��ي��ارات ال��ي��اب��ان��ي��ة ال��ت��ي بلغت مبيعاتها
 5598سيارة لتبلغ حصتها السوقية .%27.7

واالطالع عليها ،فيما هناك مالحقة
أميركية لكل ما هو إيراني وسوري
وسوداني ...لذلك ،فإن من الحكمة أن
ن��ك��ون ج���زءًا م��ن س���وق ع��امل��ي��ة» وف��ق
رأي مصرفي مسؤول.
ه���ك���ذا ي����ب ّ����رر امل����س����ؤول ال��ص��ع��وب��ات
ال��ت��ي ت��ع��ان��ي منها امل��ص��ارف وال��ت��ي
دفعتها إلى البحث عن حماية الذات
ب��ع��ي��دًا ع��ن ال��ع��ن��اي��ة ال���زائ���دة بتعزيز
ّ
ونموها .ال بل إن
أرباحها السنوية
ّ
هناك مؤشرات كثيرة تبرر مثل هذا
السلوك .فبحسب عضو في مجلس
إدارة جمعية امل���ص���ارف ،ل��م تتوقف
ال���ح���م���ل���ة األم����ي����رك����ي����ة ع���ل���ى ال���ق���ط���اع
اللبناني بعد ،وإن من باب التهديد
امل��س��ت��م ّ��ر أو ال��ت��ه��وي��ل وال��ت��ذك��ي��ر ب��أن
األم��ي��رك��ي�ين ي��ت��اب��ع��ون ه����ذه امل��ل��ف��ات
بدقة .ففي الفترة األخيرة ،اجتمعت
السفيرة األم��ي��رك��ي��ة ف��ي لبنان م��ورا
ك��ون��ي��ل��ل��ي ب��م��ج��ل��س إدارة ج��م��ع��ي��ة
امل���ص���ارف وأب��ل��غ��ت��ه��م أن��ه��ا ت��ري��د أن
تعلم أي��ن ذه��ب  36حسابًا مصرفيًا
م��ن ال��ب��ن��ك ال��ل��ب��ن��ان��ي ال��ك��ن��دي بعدما
رف�����ض «س��وس��ي��ي��ت��ي��ه ج����ن����رال ب��ن��ك»

دمجها ضمن األصول التي استحوذ
عليها من البنك اللبناني الكندي.
وي����ع����ت����ق����د ع����ض����و م���ج���ل���س اإلدارة
أن ح���دي���ث ك��ون��ي��ل��ل��ي ّك�����ان واض���ح���ًا
لجهة كونها تعلم ب��دق��ة أي��ن ذهبت
ه��ذه ال��ح��س��اب��ات وم��ا ه��ي طبيعتها
(ودائ����ع ،ت��س��ل��ي��ف��ات« )...لكنها كانت
ت���ري���د إي���ص���ال رس���ال���ة ت��خ��وي��ف إل��ى
امل��ص��ارف إلبقائها تحت ال��ض��غ��ط...
وهذا ما حصل».
قبل زيارة كونيللي ،كانت املصارف
قد تلقت رسائل من مصارف املراسلة
األم��ي��رك��ي��ة تطلب منها ال��ت��ش ّ��دد في
العمليات املصرفية ،ثم طلبت منها
وق���ف ال��ت��ع��ام��ل م��ع ت ّ��ج��ار ال��س��ي��ارات
ُ
امل��س��ت��ع��م��ل��ة ...ث���م اس��ت��ك��م��ل ال��ض��غ��ط
األم����ي����رك����ي م����ن ط����ري����ق ال���ط���ل���ب إل���ى
السلطات اللبنانية توقيع اتفاقية
« »FATCAل�ل�ام���ت���ث���ال ال���ض���ري���ب���ي،
وال��ت��ي ت��ه��دف إل���ى م��ع��رف��ة حسابات
األم��ي��رك��ي�ين ف���ي ل��ب��ن��ان .وب��ع��د ف��ت��رة
تبينّ أن امل��ص��ارف اللبنانية ترفض
أن تقوم ببعض املعامالت املصرفية
ملصلحة «بنك صادرات إيران».

وب��م��ب��ي��ع��ات ب��ل��غ��ت  4080س��ي��ارة ت��ك��ون ال��س��ي��ارات
األوروب����ي����ة ف���ي امل��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة ،ت��ل��ي��ه��ا ال��س��ي��ارات
األم��ي��رك��ي��ة ال��ص��ن��ع بمبيعات بلغت  1211س��ي��ارة،
ّ
مسجلة نموًا بنسبة .%15.7
ولدى الدخول في التفاصيل ،يتضح أن السيارات
ّ
ال��ك��وري��ة م��ن ط���راز « »Kiaت��ح��ل على رأس الالئحة
بمبيعات بلغت  5523سيارة ،يليها الطراز الياباني
« »Nissanبمبيعات بلغت  3546سيارة.
ّ
ّأم����ا ط����راز « ،»Hyundaiف��ق��د ح����ل ث��ال��ث��ًا بمبيعات
بلغت  3535سيارة ،ليكون املركز الرابع من صالح
«»Toyotaبمبيعات بلغت  999سيارة .وبعد الصانع
ّ
الياباني – ال��ذي ُي ّ
عد األول عامليًا – حلت السيارة
األميركية « »Chevroletالتي بلغت مبيعاتها 812
س���ي���ارة .وس ّ��ج��ل��ت ال��ش��رك��ة ال��ف��رن��س��ي��ة «»Renault
مبيعات بلغت  723سيارة ،تلتها الشركات األملانية
« »Volkswagenو« »Mercedesو« »BMWبمبيعات
بلغت  446و 416و 361سيارة ،مع العلم أن مبيعات
« »Peugeotبلغت  335سيارة.
(األخبار)

بناء

… وحركة البناء تتراجع %14
ّ
ي��ت��أث��ر ق��ط��اع ال��ب��ن��اء ع��ل��ى ن��ح��و واض���ح ب��األوض��اع
ال���ت���ي ت��م��ر ب��ه��ا ال���ب�ل�اد م��ن��ذ ب���داي���ة ال����ع����ام .وخ�ل�ال
األشهر السبعة األولى من العام الجاري ،تراجعت
املساحات الجديدة املرخصة للبناء بنسبة %13.8
لتبلغ  8.65ماليني متر مربع.
ووف���ق���ًا ل��ل��ت��ق��ري��ر اإلج���م���ال���ي ع���ن ت��ل��ك ال���ف���ت���رة ال���ذي
نشرته نقابة املهندسني في بيروت وجبل لبنان،
ً
ّ
قليال في ّ
تموز املاضي ،حيث
يبدو أن التراجع هدأ
ّ
كان ّ
معدل تقلص املساحات املرخصة فيه – مقارنة
ب��ال��ش��ه��ر ن��ف��س��ه م���ن ع����ام  %0.9 – 2011ف���ق���ط ،مع
ّ
العلم بأن األشهر السبعة األولى من العام املاضي
ّ
شهدت تقلصًا في هذا املؤشر ،بلغت نسبته .%1.2
ّ
وردي��ة على اإلط�لاق ،حيث
وحينها لم تكن األم��ور
شهدت البالد أحداثًا أمنية مقلقة على وقع انفراط
عقد حكومة الوحدة الوطنية.
وع���ل���ى ص��ع��ي��د امل���ن���اط���ق ،ت���وض���ح ال���ب���ي���ان���ات وف��ق��ًا
للشرح الذي يورده قسم األبحاث في بنك «عودة»،
ً
ّ
أن التراجع كان شامال ،باستثناء محافظة البقاع
ّ
التي سجلت نموًا بنسبة  .%4وقد عانت النبطية

أكبر تراجع على أساس سنوي ،حيث هوت مساحة
األراض����ي امل��رخ��ص��ة للبناء بنسبة  ،%26.5تلتها
محافظة ب��ي��روت بتراجع نسبته  ،%18.4ث ّ��م جبل
لبنان بنسبة  ،%16.8وأخيرًا جنوب لبنان وشماله
بتراجع نسبته  %11.8و %6.2على التوالي.
ويربط تحليل البنك هذا التراجع بسيطرة أجواء
ال���ق���ل���ق ع���ل���ى ال���س���اح���ة امل���ح���ل���ي���ة ،وت���ح���دي���دًا ب��س��ب��ب
األح����داث ال��ت��ي تشهدها ال��ب�لاد منذ منتصف أي��ار
املاضي .كذلك يعزو التراجع إلى زيادة ّ
حد األزمات
ّ
في البلدان املجاورة ،ما يؤثر على ثقة املستثمرين
واستعدادهم إلطالق مشاريع جديدة.
ّ
ّ
بحصة
ُيشار إل��ى أن محافظة جبل لبنان حظيت
األسد من رخص البناء الجديدة من حيث املساحة،
إذ ب��ل��غ��ت  ،%50ت��ل��ت��ه��ا م��ح��اف��ظ��ة ال��ش��م��ال بحصة
ّ
بحصة  %9.8فالبقاع بنسبة
 %17.8ث ّ��م الجنوب
.%8.9
ّ
وف��ي املرتبتني األخ��ي��رت�ين حلت محافظتا بيروت
والنبطية ّ
بحصة بلغت  %7.8و %5.7عل التوالي.
(األخبار)

