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تقرير

المصارف اللبنانية

الصورة الوردية
لـ«السيولة الوافرة»
التقرير الصادر عن
بنك عوده حول القطاع
املصرفي اللبناني يمتدح
«نشاط املصارف» ويصفه
بأنه «قوي ،محليًا وفي الخارج،
ضمن بيئة عاملية وإقليمية
ومحلية غير مؤاتية وغير
عادية» .ويخلص الى أن
موقع
املصارف اللبنانية «في ٍ
مؤات الستغالل أي انعكاس
ٍ
سلبي»

فراس أبو مصلح
ح ــافـ ـظ ــت امل ـ ـص ـ ــارف ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ع ـلــى
«وض ـ ـ ـ ــع مـ ــالـ ــي سـ ـلـ ـي ــم» ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
األســواق التي توجد فيها« ،واستمرت
ف ــي ال ـن ـم ــو ب ـم ـس ـتــويــات أدن ـ ــى نـسـبـيــا
ّ
مــن ال ـســابــق ،لـكــن مـقـبــولــة»؛ شــكــل ذلــك
بـحـســب تـقــريــر ص ــادر ع ــن بـنــك ع ــوده،
ً
«دل ـي ــا إضــاف ـيــا عـلــى األس ــس الصلبة
واملمارسات السليمة لهذه املصارف»!
مــع األخ ــذ بــاالعـتـبــار ال ـتــدهــور األمـنــي
واالق ـت ـص ــادي ال ـحــاصــل ف ــي ال ـس ـنــوات
األخـيــرة فــي الـعــديــد مــن الـبـلــدان ،حيث
تعمل هذه املصارف.
ي ـ ـقـ ــول الـ ـتـ ـق ــري ــر إن ت ـح ـل ـي ــل امل ـخ ــاط ــر
امل ـت ـن ــوع ــة الـ ـت ــي ت ــواج ـه ـه ــا املـ ـص ــارف
ً
اللبنانية يشكل «دلـيــا حسيًا على أن
ـؤات ملواجهة
املصارف تلك في وضع مـ ٍ
الـ ـ ـظ ـ ــروف الـ ـن ــاشـ ـئ ــة غـ ـي ــر املـ ـت ــوقـ ـع ــة».
ال يـ ـش ــارك ال ـع ــدي ــد م ــن االق ـت ـص ــادي ــن
املـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــارف الـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة فـ ــرح ـ ـت ـ ـهـ ــا
ب ــ»إن ـج ــازات ـه ــا» ،ف ـه ــؤالء يـ ــرون أن مــن
الخطأ اعـتـبــار زي ــادة ربحية املـصــارف
مؤشرًا على سالمة االقتصاد ،وخاصة
اللبنانية لم تحقق زيــادة
أن املصارف
ُ
تــذكــر فــي ال ـقــروض املـعـطــاة للمشاريع
امل ـن ـ ِـت ـج ــة؛ «امل ـ ـصـ ــارف ت ـت ـعـ ّـمــد م ـجــافــاة

ارتفعت املوجودات اإلجمالية للمصارف  %9.7عن العام املاضي (مروان طحطح)

تقرير

الـ  TMAنحو اإلقفال
محمد وهبة
مـ ـ ـ ــاذا ي ـح ـص ــل ف ـ ــي شـ ــركـ ــة طـ ـ ـي ـ ــران ع ـبــر
امل ـتــوســط TMA؟ هــل صـحـيــح أن مالكي
ّ
الشركة قــرروا إقفالها نهائيًا والتخلص
مــن خ ـســارات مـتــراكـمــة تبلغ  230مليون
دوالر؟ أم أن ـ ـهـ ــم يـ ـسـ ـع ــون إل ـ ــى ت ـن ـف ـيــذ
ّ
م ـخ ــطــط آخـ ــر ي ـب ــدأ ب ـص ــرف ال ـع ـم ــال وال
ينتهي باإلقفال ،بل بتأجير حقوق النقل
واملساحات التي تشغلها هذه الشركة في
مـطــار ب ـيــروت ال ــدول ــي؟ وبــالـتــالــي مــا هو
مصير موظفي وطياري هذه الشركة؟
يــروي أحــد املطلعني على ملف ال ـ ،TMA
ّ
واملكلف باإلشراف على أعمال الشركة من
قـبــل مالكيها ،أي ورث ــة رفـيــق الـحــريــري،
أن الخسائر املتراكمة منذ عام  2009إلى
ال ـيــوم بلغت قيمتها  230مـلـيــون دوالر،
وأنه رغم كل محاوالت التشغيل لم تتمكن
اإلدارة مــن تحقيق الــربـحـيــة ...وبالتالي
ف ـ ــإن ال ــوق ــت ق ــد ح ـ ــان ل ـل ـخ ــروج م ــن ه ــذا
االستثمار وإقفال الشركة.
وعلى هذا األســاس ،كشفت إدارة الشركة
عن نياتها أمام موظفيها الـ  140وطياريها
تمض ساعات حتى أطلقت
الثمانية .ولم
ِ
اإلدارة مـفــاوضــات مــع املـكــاتــب العمالية
الـحــزبـيــة الـتــي تعتقد بــأنـهــم «فــاع ـلــون»،
أي حــزب الله وحركة أمــل .فــإدارة الشركة
ت ـع ـلــم أن م ـع ـظــم امل ــوظـ ـف ــن م ـح ـســوبــون
على هــاتــن الجهتني ،وأن الـتـفــاوض مع
رئ ـيــس االت ـح ــاد الـعـمــالــي ال ـع ــام ورئـيــس
نقابة عمال ال ـ  TMAغسان غصن ،ليس
مجديًا وليس له أي تأثير على املوظفني
وال على النقابات ،وبالتالي فمن األجدى
التفاوض مع األصل ،ال مع الفرع.
ّ
وعندما انطلقت املفاوضات ،تبلغت هذه
الجهات الحزبية أن الشركة تعتزم اإلغالق

وصــرف املوظفني ومنحهم راتــب شهرين
ونصف شهر عن كل سنة خدمة .وفي رأي
املتابعني ،أن هذا الترغيب يستهدف إنهاء
األمــر بسرعة ومن دون ّ
ضجة كبيرة ،ألن
الـشــركــة مـسـتـعــدة لــدفــع مـبــالــغ كـبـيــرة لم
تدفعها سابقًا عندما صــرفــت  46طيارًا
في عام  ،2005علمًا بأنها لم تدفع لهم أي
قرش بعد!
ّ
وف ــي ج ــول ــة ال ـت ـف ــاوض ال ـثــان ـيــة ،تـبــلـغــت
الـجـهــات الحزبية مــن إدارة الـشــركــة أنها
عدلت قرارها لجهة اإلغالق وأنها ستضع
ّ
خطة إنقاذية تتطب مساعدتهم نظرًا إلى
كونها تتضمن عمليات صرف أيضًا ...إال
أن هذا العرض لم يكن األخير أيضًا ،فقد
عمدت إدارة الشركة الــى إبــاغ املوظفني،
الحقًا ،نيتها صرفهم جميعًا.
لــم يـصــدق أحــد أن هــذه الـشــركــة ستذهب
نحو اإلق ـفــال ،وخــاصــة أن الـ ـ  TMAتدير
مرفقًا عــامــا وتــديــر خـطــوط الشحن التي

أطلقت اإلدارة
مفاوضات
مع املكاتب
العمالية
الحزبية لصرف
العمال (مروان
طحطح)

تسعى إدارة TMA
إلى تأجير خطوط الشحن
التي تملكها

ّ
تملكها الدولة اللبنانية .وما عزز األفكار
املشككة هــو أن سـلـطــات الـطـيــران املــدنــي
كانت تمارس ضغوطًا غير مسبوقة على
الشركة من أجل دفع إيجاراتها للمساحات
فــي مطار بـيــروت الــدولــي ،وكــأن املطلوب
إظـهــار هــذا الـضـغــط إلــى الـعـلــن والكشف
عن أوضــاع الشركة املهترئة إلــى العموم

من أجل تبرير عمليات الصرف.
امل ـش ـك ـكــون ي ـع ـت ـقــدون ب ــأن مـسـعــى إدارة
 TMAهو أن ّ
تؤجر ،تحت اسمها ،خطوط
الـشـحــن ال ـتــي تحملها  ،ل ـشــركــات شحن
جـ ــوي ع ـمــاقــة أو ن ــاش ـئ ــة ،ل ـكــن ب ـق ــدرات
ضخمة يمكنها أن تستفيد منها .ويروي
ه ـ ــؤالء أن ال ـ ـ ـ  TMAلـ ــم ي ـك ــن بــإم ـكــان ـهــا
املنافسة مع باقي شركات الشحن الجوي،
ل ـك ـن ـه ــا ك ــان ــت ت ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى ال ـط ـل ـب ـيــات
ال ـض ـخ ـمــة ،ول ـي ــس ع ـلــى ال ـط ـلــب ال ـيــومــي
واألسبوعي ،فهي على سبيل املثال عملت
والــذخــائــر مــن فرنسا
على نقل األسـلـحــة ّ
إلى العراق عندما شنت الواليات املتحدة
وحلفاؤها حربًا على العراق.
غـيــر أن الــافــت أن ال ــدي ــون تــراكـمــت على
الـشــركــة ،فيما كــانــت اإلدارة تنفق خــال
الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة م ــاي ــن ال ـ ـ ـ ــدوالرات
على تجهيز املكاتب والتوظيف الجديد
وشـ ــراء طــائــرة واسـتـئـجــار طــائــرة ثانية

بكلفة كبيرة جدًا ...فلماذا لم تدفع اإلدارة
دي ـ ــون ال ـض ـم ــان؟ وملـ ـ ــاذا ل ــم ت ــدف ــع دي ــون
الطيران املدني؟ وملاذا لم تدفع للطيارين
املصروفني منذ أكثر مــن  9سـنــوات ،رغم
أن قيمة تعويضاتهم ال تساوي أكثر من
 2.5مليون دوالر وأن بعضهم أصبحوا
أمواتًا؟
ث ـمــة الـكـثـيــر م ــن األس ـئ ـلــة ال ـتــي ال إجــابــة
عـنـهــا ،لـكــن ال ــواض ــح أن الـشــركــة تتخبط
بني أكثر من مسار وأن أيــا من الــورثــة لم
يتمكن من حسم خياراته وفرضها على
شركائه في امللكية .وكذلك يبدو واضحًا
أن الرهانات التي وضعتها الشركة على
ت ـحــوي ـل ـهــا م ــن ش ــرك ــة ش ـح ــن جـ ــوي إل ــى
شركة نقل ركــاب فشلت قبل نحو سنتني
عندما ّ
أقر مجلس الوزراء تمديد حصرية
امليدل إيست ملــدة  12سنة إضافية ،علمًا
بــأنــه لــم يكن هـنــاك اعـتــراضــات سياسية
على هذا التمديد!
إذًا ،امل ـش ـهــد واضـ ــح أمـ ــام ال ـج ـم ـيــع ،وهــو
أن ال ـش ــرك ــة لــدي ـهــا م ـس ــاح ــات ف ــي مـطــار
ب ـي ــروت ال ــدول ــي ول ــدي ـه ــا خ ـط ــوط شحن
عاملية ،وليس لديها القدرة على منافسة
باقي شركات الشحن التي تملك طائرات
عمالقة ولــديـهــا إمـكــانــات أوس ــع وق ــدرات
تسويقية هــائـلــة ...وليست هـنــاك عقبات
أمـ ـ ــام م ــال ـك ــي ه ـ ــذه الـ ـش ــرك ــة ل ــاس ـت ـف ــادة
مـ ــن أص ــولـ ـه ــا وتـ ـع ــوي ــض خـ ـس ــاراتـ ـه ــم،
ســوى املوظفني ،ولــذلــك هــي تضغط على
املــوظ ـفــن وع ـلــى ال ـج ـهــات الـحــزبـيــة التي
ترعاهم .وأولــى نتائج ضغوطها أثمرت
مع تقديم  30موظفًا من املوظفني الجدد
ف ــي ال ـشــركــة اسـتـقــاالتـهــم بـعــد الـحـصــول
عـلــى تـعــويـضــات ت ـســاوي روات ــب ثمانية
ّ
أشهر لكل موظف .وفي كل األحوال ،يبدو
أن الشركة متجهة نحو اإلقفال.

