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مجتمع وإقتصاد
تقرير

جمعية المصارف

بقاء الودائع الناتجة من الهندسات
ظهرت أول إشارة قلق من
جمعية المصارف بشأن
األثر الذي تركته العمليات
المالية التي نفذها مصرف
لبنان مع المصارف في
النصف الثاني من .2016
فقد أبدت الجمعية ّ
تخوفها
من احتمال خروج الودائع
التي تدفقت إلى لبنان بفعل
الهندسات ،وقالت إن بقاءها
أو تجديدها «ليس أكيدًا»
محمد وهبة
ّ
«إن احتمال بقاء أو تجديد الودائع
ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي تــدف ـقــت إلـ ــى لـبـنــان
فــي إط ــار الـهـنــدســة املــالـيــة األخ ـيــرة،
ل ـي ــس مـ ــؤك ـ ـدًا ،ع ـل ــى األقـ ـ ــل ج ــزئ ـي ــا».
هذه العبارة وردت في ختام الفصل
الــرابــع مــن الـقـســم األول فــي التقرير
ال ـس ـنــوي لجمعية املـ ـص ــارف ،حيث
ّ
ت ــرك ــز ال ـحــديــث ع ــن الـعـمـلـيــات الـتــي
نـ ـف ــذه ــا م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان بــآل ـيــات ـهــا
وأه ــداف ـه ــا وتــأث ـيــرهــا ،وه ــي تخفي
قلقًا واضـحــا لــدى جمعية املصارف
من عدم كفاية التدفقات الرأسمالية
لتغطية حــاجــات لـبـنــان التمويلية،
وال س ـ ـي ـ ـمـ ــا فـ ـ ـ ــي ضـ ـ ـ ـ ــوء عـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
املعطيات اإلقليمية والــدولـيــة التي
ّ
تعزز هذا القلق.
لم تتمكن اللهجة التقنية من إخفاء
ال ـق ـل ــق الـ ـ ـ ـ ــوارد فـ ــي ت ـق ــري ــر جـمـعـيــة
امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــارف ف ـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـصـ ــل املـ ـعـ ـن ــون
«ال ـس ـي ــاس ــة والـ ـتـ ـط ــورات ال ـن ـقــديــة»،
ّ
ـ«التحدي
وإن كــان التقرير يصفه ب
األكبر» .طبيعة هذا التحدي نقدية،
تكمن في «عودة منحى التباطؤ إلى
امل ـس ـتــويــات ال ـتــي كــانــت س ــائ ــدة في
عام  2015وفي النصف األول من عام
ّ
( 2016أو ربما أق ــل) ،وهــي أدنــى من
حاجات لبنان التمويلية على املدى

املـتــوســط .وه ــذا يعني أن املـصــارف
بدأت تشعر بتثاقل التدفقات النقدية
وأنها تتوقع ،وفق معطيات متوافرة
لديها ،أن يواصل هذا املسار السلبي
خــال األشـهــر املقبلة ،مــا ي ــؤدي إلى
امل ــزي ــد م ــن ال ـض ـغــط ع ـلــى الـسـيــاســة
النقدية.
رغ ـ ـ ــم ذلـ ـ ـ ــك ،ل ـ ــم يـ ـ ـق ـ ـ ّـدم الـ ـتـ ـق ــري ــر أي
م ـع ـط ـيــات ت ـف ـص ـي ـل ـيــة ،إال أن ـ ــه ع ـ ّـدد
 8ع ـنــاصــر أســاس ـيــة ل ـهــا أث ــر واس ــع
فــي الـتــدفـقــات الـنـقــديــة ،مـنـهــا ثالثة
عناصر محلية ،و 5عناصر إقليمية
ودولـ ـ ـي ـ ــة ،ه ـ ــي« :اشـ ـ ـت ـ ــداد ال ـت ـنــافــس
اإلقـلـيـمــي عـلــى اج ـت ــذاب الــرســامـيــل،
ت ـ ــراج ـ ــع ف ـ ــي مـ ـسـ ـت ــوي ــات ال ـس ّـي ــول ــة
لــدى ال ــدول الخليجية ،مــا يــؤثــر في
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات الـ ـق ــادم ــة م ـن ـهــا إل ــى
لـبـنــان ،ارت ـفــاع الـفــائــدة على ال ــدوالر
وتوقع ارتفاعها أكثر في عام ،2017
األث ـ ـ ــر االنـ ـكـ ـم ــاش ــي ل ـت ـب ــاط ــؤ ال ـن ـمــو
االقـ ـتـ ـص ــادي ف ــي الـ ـ ــدول الـخـلـيـجـيــة
وفي دول أخرى مصدرة للنفط يعمل
فيها لبنانيون بحجم التحويالت
إلـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان ،وذلـ ـ ـ ــك بـ ـع ــد الـ ـت ــراج ــع
ال ـك ـب ـي ــر ألسـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط ،اس ـت ـم ــرار
االضطرابات اإلقليمية ،التقصير في
األداء الـحـكــومــي فــي إدارة الـشــؤون
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة فــي
الـبـلــد ،ع ــدم امل ـضــي فــي اإلصــاحــات
الضرورية على صعيد املالية العامة.
وجمعيها عوامل تـ ّ
ـؤدي إلــى تراجع
رغـ ـب ــة امل ـس ـت ـث ـم ــري ــن فـ ــي ال ـت ـع ــرض
ملخاطر لـبـنــان .يـضــاف إلــى ذل ــك ،أن
اح ـت ـم ــال ب ـق ــاء أو ت ـج ــدي ــد ال ــودائ ــع
الجديدة التي تدفقت إلى لبنان في
إطار الهندسة املالية األخيرة ،ليس
مؤكدًا ،على األقل جزئيًا».
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء م ـ ــوض ـ ــوع ال ـه ـن ــدس ــات
املــالـيــة ال ـتــي نـفــذهــا م ـصــرف لـبـنــان،
ليس بني هذه العناصر الثمانية أي
أمر مستجد .كل هذه العناصر ّ
تعد
مؤشرات أساسية في عمل املراقبني،
وتـ ـ ـج ـ ــري ق ـ ــراء تـ ـ ـه ـ ــا الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة فــي
نتيجة ميزان املدفوعات .وقد كانت
ّ
والحجة
هــذه املــؤشــرات هــي الــدافــع
وراء تـنـفـيــذ ال ـه ـنــدســات املــال ـيــة في
النصف الثاني من  2016بعدما تبني
أن مـ ـي ــزان امل ــدف ــوع ــات س ـ ّـج ــل عـجـزًا
تراكميًا بقيمة تزيد على  9مليارات
دوالر ،وأن العجز نــاتــج مــن تباطؤ
ف ــي ال ـتــدف ـقــات بــال ـع ـمــات األجـنـبـيــة

ّ
إلـ ــى ل ـب ـنــان ال ـت ــي ت ـشــكــل ت ـحــويــات
املغتربني عمودها الفقري ،باإلضافة
إلى االستثمارات األجنبية املباشرة
ـات الــرأس ـمــال ـيــة ،وأن
وبــاقــي الـتــدفـقـ ّ
دول الخليج تمثل مـصــدرًا أساسيًا
ل ـهــذه الـتــدفـقــات وال ـت ـحــويــات التي
ّ
تسجل تباطؤًا.
بدأت
هــذا األمــر يضع مــا يشير إليه تقرير
ج ـم ـع ـيــة امل ـ ـصـ ــارف ف ــي خ ــان ــة بــالـغــة
األه ـم ـي ــة ،وذلـ ــك رب ـطــا ب ــاألث ــر املـمـكــن
لهذه الضغوط على التدفقات النقدية
وإمـكــانـيــة س ـقــوط م ـيــزان املــدفــوعــات
فــي العجز مـجــددًا واضـطــرار مصرف
لبنان للجوء ،مـجــددًا ،إلــى هندسات
ً
ج ــدي ــدة م ـم ــاث ـل ــة أو م ـخ ـت ـل ـفــة ق ـل ـيــا
عـ ّـمــا ق ــام ب ــه ف ــي الـنـصــف ال ـثــانــي من
 ،2016ســواء بأهدافها أو بأحجامها
ومـقــاربـتـهــا .فـمــن امل ـع ــروف أن نسبة

التراجع في أسعار
النفط واألزمة في
الخليج سيؤثران على
اإلنفاق االستثماري
وازنة من تحويالت املغتربني تأتي من
دول الخليج التي ال تعاني من انهيار
أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ف ـح ـس ــب ،ب ــل ت ـعــانــي
مــن ظ ــروف أمـنـيــة وسـيــاسـيــة صعبة
مـ ــن ال ـ ـحـ ــرب فـ ــي ال ـي ـم ــن وت ـمــوي ـل ـهــا،
إلــى القطيعة مــع ق ـطــر ...الـتــراجــع في
أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط واألزم ـ ـ ـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
واألم ـن ـيــة ف ــي الـخـلـيــج سـيـكــون لهما
أث ــر واس ــع فــي اإلن ـف ــاق االسـتـثـمــاري،
م ــا يـنـعـكــس م ـبــاشــرة عـلــى املـشــاريــع
املـنـشــأة تـجـمـيـدًا أو إل ـغ ـ ً
ـاء ،مــا يعني
أن ال ـشــركــات سـتـخـفــض روات ـب ـهــا أو
ت ـص ــرف جـ ــزءًا م ــن ع ـم ــال ـه ــا ...انـهـيــار
السياسية هي
أسعار النفط واألزمــة ّ
كــرة نــار تـتــدحــرج ويـتــأثــر بها لبنان
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن تـ ـح ــوي ــات امل ـغ ـت ــرب ــن
التي ّ
تعد الــرافــد األســاســي للتدفقات
الرأسمالية التي تنعكس إيجابًا في
ميزان املدفوعات.
فــي هــذا اإلط ــار تــأتــي النقطة الثامنة

المصارف بدأت تشعر بتثاقل التدفقات النقدية (مروان طحطح)

ف ــي ت ـق ــري ــر ج ـم ـع ـيــة امل ـ ـصـ ــارف ال ــذي
ت ـحــدث ع ــن اح ـت ـمــال ب ـقــاء أو تجديد
ال ــودائ ــع ال ـج ــدي ــدة ال ـتــي تــدف ـقــت إلــى
ل ـب ـن ــان فـ ــي إط ـ ـ ــار ال ـه ـن ــدس ــة امل ــال ـي ــة
األخ ـي ــرة .ه ــذه النقطة بــالـتـحــديــد ،لم
تفسرها جمعية املصارف ،إال أنه بات
معروفًا أن هناك مصارف لجأت إلى

خ ـلــق مـنـتـجــات مـصــرفـيــة تـســاعــدهــا
على جــذب مبالغ إضافية بالعمالت
األجـنـبـيــة تـتـيــح لـهــا اس ـت ـفــادة أوســع
من الهندسات املالية .هــذه املنتجات
تفرض على الزبائن تحويل أموالهم
بـ ـ ــالـ ـ ــدوالر إلـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان وت ـج ـم ـيــدهــا
ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ـف ـت ــرة س ـن ــة أو

تقرير

بلدية شقرا قررت :ال لكسارة في محمية الحجير
داني األمين
حسمت بلدية شقرا ودوبـيــه (قضاء
بنت جبيل) أمرها ،ورفضت السماح
بـ ـفـ ـت ــح ك ـ ـس ـ ــارة ف ـ ــي م ـح ـم ـي ــة وادي
ال ـح ـج ـيــر .ل ــم تـخـضــع ل ـ ــ«اإلغـ ــراءات»
الشبيهة بالرشى ،وال للضغوطات،
وال النـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاز ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوى
وال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـن ــاف ــذة ف ــي املـنـطـقــة
إل ــى صــاحــب ال ـك ـســارة امل ــوج ــودة في
مـحـمـيــة الـحـجـيــر الـطـبـيـعـيــة ،والـتــي
ي ـم ـنــع ق ــان ــون ـه ــا م ـث ــل ه ـ ــذه األعـ ـم ــال
واالنتهاكات البيئية الخطيرة .فيوم
الـ ـسـ ـب ــت املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،اجـ ـتـ ـم ــع م ـج ـلــس
بلدية شـقــرا ودوب ـيــه ،وق ـ ّـرر بإجماع
ّ
(تغيب خمسة
األعـضــاء الحاضرين
أعضاء) عدم املوافقة على الترخيص
للكسارة ،ورفــع ق ــراره الــى القائمقام

ومنه الى وزارة الداخلية والبلديات.
وكان املكتب اإلعالمي لوزير الداخلية
والـبـلــديــات نـهــاد املـشـنــوق قــد أصــدر
ب ـي ــان ــا رأى ف ـي ــه أن «ب ـع ــض وس ــائ ــل
اإلعالم تداولت خبرًا غير صحيح عن
ترخيص وزارة الداخلية والبلديات
س ــارة فـ ــي وادي ال ـح ـج ـي ــر الـ ــذي
لـ ـكـ ـ ّ
يـصــنــف عـلــى أن ــه محمية طبيعية».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــان« :يـ ـ ـه ـ ـ ّـم امل ـك ـت ــب
ّ
اإلع ــام ــي فــي الـ ـ ــوزارة الـتــوضـيــح أن
ال ــوزي ــر امل ـش ـن ــوق أكـ ــد ع ـلــى مـحــافــظ
النبطية وعلى قيادة منطقة الجنوب
االق ـل ـي ـم ـيــة ف ــي ق ــوى األمـ ــن الــداخ ـلــي
وج ـ ــوب اسـ ـتـ ـم ــرار وق ـ ــف ال ـع ـم ــل فــي
الـ ـكـ ـس ــارة املـ ــوجـ ــودة ض ـم ــن مـحـمـيــة
وادي الحجير .كما يهم املكتب إطالع
كـ ــل مـ ــن ي ـه ـ ّـم ــه األم ـ ـ ــر ع ـل ــى تـسـلـســل
الخطوات التي رافقت هذه القضية:

 -1بتاريخ  2015/6/30أودعت وزارة
البيئة وزارة الداخلية والبلديات قرار
املـجـلــس الــوطـنــي لـلـمـقــالــع املتضمن
امل ــواف ـق ــة لـلـسـيــد ال ـي ــاس نـجـيــم على
استثمار كسارة على العقار /1300/
شقرا.
 -2بتاريخ  2015/7/16أودعت وزارة
الداخلية والبلديات املعاملة محافظة
النبطية لالطالع واملقتضى.
 -3بـتــاريــخ  ،2015/10/8وب ـنـ ً
ـاء على
إش ـ ـ ــارة امل ـح ــام ــي الـ ـع ــام ال ـب ـي ـئ ــي ،تــم
تــوق ـيــف ال ـع ـمــل بــال ـك ـســارة وخـتـمـهــا
ب ــال ـش ـم ــع األحـ ـم ــر ب ـس ـبــب وج ــوده ــا
ضمن محمية وادي الحجير.
 -4بـتــاريــخ  2016/8/8طلبت وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـب ـل ــدي ــات م ــن مـحــافـظــة
النبطية استمرار وقف األعمال فورًا
على العقار  /1300/شقرا والتشدد

ب ــامل ــراق ـب ــة ،ب ــال ــرغ ــم م ــن اس ـت ـح ـصــال
صــاحــب الـعـقــار عـلــى مــوافـقــة املــدعــي
ال ـع ــام الـبـيـئــي ب ـفــك األخـ ـت ــام وك ـتــاب
وزارة ال ـب ـي ـئــة رقـ ــم /3432ب تــاريــخ
 2016/7/4بإعطاء صاحب العقار ما
يـلــزم بـهــدف إع ــادة تــأهـيــل وتشجير
االرض.
 -5بتاريخ  2017/5/15تـقــدم السيد
ال ـ ـي ـ ــاس نـ ـجـ ـي ــم بـ ـطـ ـل ــب ال ـ ـ ــى وزارة
الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـلــدي ــات امل ــواف ـق ــة على
إعـ ـ ــادة ف ـتــح الـ ـكـ ـس ــارة ،إال أن وزارة
الــداخـلـيــة لــم تــوافــق عـلــى الـطـلــب ،بل
أودعـ ـت ــه مـحــافـظــة الـنـبـطـيــة بـتــاريــخ
 2017/6/9لالطالع وعرض املوضوع
ع ـلــى م ـج ـلــس ب ـلــديــة ش ـق ــرا ودوب ـي ــة
الت ـخــاذ ال ـقــرار املـنــاســب بـهــذا الـشــأن
واإلعــادة ،ولم ترد حتى اآلن مطالعة
املحافظ أو قرار املجلس البلدي لدى

وزارة الداخلية والبلديات».
صحيح أن الداخلية لــم تمنح نجيم
ت ــرخ ـي ـص ــا ب ـ ــإع ـ ــادة فـ ـت ــح الـ ـكـ ـس ــارة،
إال أن ذل ــك ال يعفيها م ــن كــونـهــا لم
ترفض طلب نجيم مباشرة ،لعلمها
ب ــأن ال ـك ـس ــارة ت ـقــع ف ــي ح ــرم محمية
ط ـب ـي ـع ـيــة ،وب ــالـ ـت ــال ــي ،ف ـه ــي ل ــم تـكــن
بـحــاجــة إل ــى اس ـت ـمــزاج رأي الـبـلــديــة
واملحافظة .وحـ ّ
ـري بـ«الداخلية» فتح
تحقيق في املعلومات التي تشير إلى
أن أصحاب الكسارات ّ
يقدمون رشى
إل ــى الـبـلــديــات وات ـح ــادات الـبـلــديــات،
على شاكلة «العرض» الذي ُيقال في
مـنـطـقــة ب ـنــت جـبـيــل إن نـجـيــم قـ ّـدمــه
إلــى بلدية شـقــرا ودوب ـيــه ،والقاضي
بحصولها مجانًا على حاجتها من
ال ـ ــ«بـ ــاس ـ ـكـ ــورس» ،ط ـ ــوال ف ـت ــرة عـمــل
الكسارة.

