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سياسة
قضية اليوم

جدول ديون الحريري لمصارف لبنان 548 :مليون دوالر

سالمة أجرى هندسة مالية سرية
مصرفية
كشفت مصادر ّ
ان العمليات التي نفذها
مصرف لبنان مع المصارف
تحت مسمى «الهندسة
تباشيرها في
المالية» بدأت ّ
عمليات خاصة نفذها المصرف
المركزي في عام ،2015
ّ
وخص بها بنك «ميد» ،او بنك
البحر المتوسط ،الذي يملكه
الرئيس سعد الحريري ،وذلك
في اطار مساعي االخير
للخروج من ازمته المالية
ابراهيم األمين
تـ ـتـ ـق ـ ّـص ــى املـ ـ ـص ـ ــارف عـ ـم ــا إذا ك ــان
مصرف لبنان مستمرًا في ما يسميه
«الهندسة املالية» .ويعود ذلك إلى أن
مـصــارف ع ـ ّـدة أب ــدت احتجاجها على
اسـتـثـنــائـهــا مــن ه ــذه «ال ـه ـنــدســة» من
املــرحـلــة املــاضـيــة ،الـتــي يـفـتــرض أنها
اقـتـصــرت عـلــى عـمـلـيــات بــن حــزيــران
وتشرين األول املاضيني .لكن املفاجأة،
الـتــي كشفت عنها م ـصــادر مصرفية
م ـط ـل ـعــة ،ه ــي أن ب ــرن ــام ــج «ال ـه ـنــدســة
املالية» بدأ فعليًا عام  ،2015واقتصر
فــي حـيـنــه عـلــى بـنــك الـبـحــر املـتــوســط
الـتــابــع للرئيس سعد الـحــريــري ،قبل
أن يـتــوســع إل ــى م ـصــارف م ـحــددة في
مرحلة الحقة بدأت أواخر أيار املاضي.
وبحسب املصادر نفسها ،فإن عمليات
التحليل والتقويم ملوازنات املصارف
لعام  2015كشفت ملعنيني في جمعية
املصارف أن «البحر املتوسط» حظي
بربح خاص قــارب  185مليون دوالر.
ل ـي ـ ّت ـبـ ّـن ب ـعــد ال ـت ــدق ـي ــق ،أن امل ـصــرف
تـ ـل ــق ــى «بـ ــرنـ ــامـ ــج دع ـ ــم خـ ـ ـ ــاص» مــن
خ ــال عمليات مــع امل ـصــرف املــركــزي،
ك ــان ــت ع ـلــى ش ـكــل الـعـمـلـيــات نفسها
ال ـتــي طـبـقــت ف ــي بــرنــامــج «الـهـنــدســة
املــالـيــة» .وتلفت املـصــادر إلــى أن هذه
الـ ـخـ ـط ــوة ب ـق ـي ــت «مـ ـكـ ـت ــوم ــة ال ـق ـي ــد»
لكونها جرت ضمن خطة دعم خاصة
ملصرف الحريري ،بعدما دخل مرحلة
صعبة مــن تــراجــع العمليات املربحة
وتعاظم الديون التي يمكن تصنيفها
بالصعبة جدًا أو الهالكة .كذلك شملت
هذه العمليات مجموعة من الشركات
ال ـتــي تـعـمــل م ــن ال ـبــاطــن م ــع شــركــات
الـ ـح ــري ــري امل ـت ـ ّع ـث ــرة ف ــي ال ـس ـعــوديــة
وغ ـي ــره ــا ،م ــا وفـ ــر تـغـطـيــة ل ـج ــزء من
مشكلة الحريري املالية.
وتوضح املصادر نفسها أن مصرفي
«عـ ــوده» و»ســوسـيـتـيــه ج ـن ــرال» كانا
أول م ــن ف ــات ــح ح ــاك ــم م ـص ــرف لـبـنــان
بأمر العمليات التي حظي بها البحر
املـتــوســط ،وعـلــى األث ــر جــرت العملية
األكبر التي أتاحت للمصرف املركزي
معالجة نقص في العمالت الصعبة،
م ـ ــن ضـ ـم ــن خـ ـط ــة «شـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ــوق ـ ــت».
وت ـج ــاوز حـجــم ه ــذه الـعـمـلـيــات التي
جــرت الـعــام املــاضــي  14مليار دوالر،
ووف ــرت ربـحــا استثنائيًا للمصارف
ول ـك ـبــار امل ــودع ــن بـنـسـبــة ت ـق ــارب 40
فــي امل ـئــة ،أي مــا قيمته  5.6مـلـيــارات
دوالر ،علمًا بأن  %84من هذه األرباح
استأثرت بها  7مصارف فقط.
وتلفت املـصــادر إلــى أن املـصــارف غير

ّ
حملة الترهيب من استبعاد سالمة استفزت مسؤولين كبارًا في الدولة (مروان بوحيدر)

امل ـس ـت ـف ـيــدة ش ـع ــرت ب ــاألم ــر م ــن خــال
عمليات نقل ودائع منها إلى املصرفني
الكبيرين ،ما أثار مشكالت ُط َ
رحت أمام
حــاكــم م ـصــرف لـبـنــان ري ــاض ســامــة،
ّ
فكلف األخـيــر موظفًا كبيرًا التواصل
مع املصارف الشاكية لفتح الباب أمام
انضمامها إلى نادي املستفيدين ،وهو
ما ظهر جليًا في العمليات التي جرت
في األشهر الثالثة األخيرة .وأوضحت
املـ ـ ـص ـ ــادر ال ـ ـفـ ــروقـ ــات فـ ــي ال ـع ـم ـل ـيــات
واألربـ ـ ــاح ب ــن «ع ـ ــوده» و»ســوسـيـتـيــه
جنرال» و»البحر املتوسط» وبني بقية
امل ـص ــارف .فـفــي املــرح ـلــة األولـ ــى جــرت
الـعـمـلـيــات الــواسـعــة مــن الـهـنــدســة مع
ه ــذه امل ـص ــارف ال ـتــي قــامــت بعمليات
مـ ــال ـ ـيـ ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مـ ـكـ ـنـ ـتـ ـه ــا مـ ـ ــن ج ـمــع
ك ـم ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن الـ ـ ــودائـ ـ ــع ل ــإف ــادة
م ــن «الـ ـهـ ـن ــدس ــة» ،وذلـ ـ ــك ع ـب ــر إع ـط ــاء
أص ـ ـحـ ــاب ال ـ ــودائ ـ ــع ال ـك ـب ـي ــرة أرب ــاح ــا
مباشرة ،إضافة إلى الفائدة املفترضة.
وتفاوتت العموالت بني هذه املصارف
ل ـت ـصــل م ــع ح ــال ــة «ال ـب ـح ــر امل ـتــوســط»
إلى قرابة  32في املئة تسدد فورًا على
الوديعة ،بما يذكر بنسب الفوائد على
سندات الخزينة في النصف األول من
التسعينيات.
يـشــار هـنــا ،إلــى أن جمعية املـصــارف
ل ــم ت ـك ــن م ــواف ـق ــة ع ـل ــى ف ـت ــح األبـ ـ ــواب
ب ـ ـصـ ــورة عـ ـش ــوائـ ـي ــة ،بـ ــل ن ـ ّـب ـه ــت فــي
مراسلة رسمية مــع املـصــرف املركزي
من املخاطر املترتبة على القطاع .ففي
محضر الـلـقــاء الـشـهــري بــن مصرف
ل ـب ـن ــان وال ـج ـم ـع ـي ــة ول ـج ـن ــة ال ــرق ــاب ــة
على املصارف ،في  14تشرين الثاني
املاضي (تعميم رقم  ،)2016/370ورد
ما حرفيته أن «مجلس إدارة الجمعية
ات ـخ ــذ قـ ـ ــرارًا بــالـتـمـنــي ع ـلــى مـصــرف
ل ـب ـنــان إقـ ـف ــال ال ـع ـم ـل ـيــات الع ـت ـب ــارات
سـ ـي ــول ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ل ــدى
ّ
وللحد مــن انعكاسها على
املـصــارف

معدالت الفوائد وخاصة بالعمالت».
وفي املحضر نفسهّ ،
رد حاكم مصرف
لبنان بأن «العمليات حققت األهداف
الـتــي ك ــان يــرمــي إلـيـهــا ،وبــالـتــالــي لم
يعد يرى فائدة إضافية الستمرارها
لـ ـفـ ـت ــرة أط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول .»...إال أن امل ـ ـصـ ــادر
املصرفية تؤكد أن العمليات تواصلت
بعد اللقاء املــذكــور ولــم تتوقف حتى
اليوم ،وذلك بعد شكوى مصارف ّ
عدة
لم تحقق أرباحًا تتجاوز ستة ماليني

تحليل موازنات المصارف
لعام  2015كشف أن
«البحر المتوسط» حظي
بربح خاص قارب 185
مليون دوالر
ّ
جمعية المصارف تمنت
على مصرف لبنان إقفال
العمليات العتبارات
السيولة بالعمالت على
معدالت الفوائد

دوالر ،بسبب عدم فتح أبواب املشاركة
أمامها ،في ما ُع ّد تمييزًا فاضحًا من
جانب مصرف لبنان ،علمًا بأن بعض
املصرفيني أشاروا إلى أن سالمة وعد
ب ـعــض املـ ـص ــارف ال ـص ـغ ـيــرة بــإتــاحــة
املجال لها مطلع  ،2017وال سيما أن

خـمـســة م ـص ــارف ع ـلــى األقـ ــل أش ــارت
إل ـ ــى إم ـ ـكـ ــان ت ــوف ـي ــره ــا ن ـح ــو نـصــف
مليار دوالر .لكن املعلومات ال تشير
إلـ ــى س ـم ــاح س ــام ــة ل ـه ــذه امل ـص ــارف
بالقيام بأي عملية ،وإن تردد أن هذه
العمليات جرت أخيرًا.
وت ـل ـف ــت امل ـ ـصـ ــادر امل ـص ــرف ـي ــة إلـ ــى أن
الجميع لم يكن مرتاحًا إلى ما يجري
تحت عـنــوان الهندسة املــالـيــة ،والكل
ّ
يقر بأن هدفها في حماية االستقرار
النقدي كلف الكثير ،وهي كلفة تشمل
حتمًا املصرف املركزي ووزارة املالية،
وت ــالـ ـي ــا امل ـ ــواط ـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ــي .لـكـنـهــا
أشارت إلى أن سالمة يعتمد منذ مدة
سياسات تهدف إلى تنشيط قطاعات
فــي االقـتـصــاد الــوطـنــي ،بسبب غياب
ب ــرام ــج ال ـع ـمــل م ــن ق ـبــل الـ ــدولـ ــة .وإذ
أقــرت املـصــادر بــأن هــذه ليست مهمة
ســامــة ،لفتت إل ــى أن األخ ـيــر ال يــزال
يمثل بالنسبة إلى القطاع املصرفي،
وإلى املعنيني باألمر إقليميًا وعامليًا،
عنصر استقرار.
يـ ــرد هـ ــذا الـ ـك ــام ف ــي س ـي ــاق ال ـن ـقــاش
املفتوح حول مصير سالمة بعد انتهاء
واليـتــه فــي تموز املقبل ،خصوصًا أن
ه ـن ــاك م ــؤش ــرات ك ـب ـيــرة ع ـلــى مـعــركــة
ج ــدي ــة إلط ــاحـ ـت ــه ،ب ـع ــدم ــا ب ــاش ــر هــو
وفـ ــري ـ ـقـ ــه الـ ـصـ ـغـ ـي ــر حـ ـمـ ـل ــة ت ــره ـي ــب
للجمهور وللخارج ،على قاعدة ما قاله
في برنامج «كالم الناس» قبل مدة ،من
أنه ال يضمن استقرار النقد في غيابه.
وهــي عـبــارة استفزت مسؤولني كبارًا
في الــدولــة ،وال سيما الرئيس ميشال
عـ ــون ،الـ ــذي ّ
ردد ف ــي اآلون ـ ــة اآلخ ـي ــرة
الكثير مــن األسئلة واملــاحـظــات حول
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـن ـق ــدي ــة .ع ـل ـمــا أن رئ ـيــس
الجمهورية ال يلقي باملسؤولية على
ســامــة وحـ ــده ،بــل يـحـمــل الـحـكــومــات
ال ـس ــاب ـق ــة امل ـس ــؤول ـي ــة األس ــاسـ ـي ــة عــن
كيفية إدارة الدولة بشكل عام.

وبحسب مصادر سياسية ،فإن قوى
ب ـ ــارزة ف ــي الـ ــدولـ ــة ب ــاش ــرت الـ ـت ــداول
ب ــأس ـم ــاء مــرش ـحــن ل ـخــافــة ســامــة،
من بينهم مرشحون بارزون يعملون
في لبنان والخارج ويملكون مهارات
عــال ـيــة ف ــي إدارة ال ـس ـيــاســة الـنـقــديــة
وامل ــال ـي ــة ،ول ـه ــم ع ــاق ــات واس ـع ــة في
العالم .لكن املـصــادر تؤكد أن البحث
ال ـج ــدي ل ـيــس م ـط ــروح ــا ع ـلــى ج ــدول
األعمال حاليًا ،رغم أن سالمة يحشد
م ــن ح ــول ــه قـ ــوى س ـيــاس ـيــة يـتـقــدمـهــا
الرئيس سعد الحريري والنائب وليد
جـنـبــاط ورئ ـي ــس ال ـق ــوات اللبنانية
سـمـيــر ج ـع ـجــع ،إض ــاف ــة إل ــى غــالـبـيــة
الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
الـتــي ت ــدور فــي فلك  14آذار .ويجري
ال ـح ــدي ــث ع ــن ح ـ ــوار ي ـج ــري ع ــن بعد
إلقناع الرئيس نبيه بري بالسير في
الـتـجــديــد ل ـســامــة ،م ــا يــؤمــن غالبية
تقف في وجه الرئيس عون.
الـ ـ ــافـ ـ ــت هـ ـ ــو م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وجـ ـمـ ـعـ ـي ــة امل ـ ـصـ ــارف
وت ـج ـم ـع ــات رج ـ ـ ــال األعـ ـ ـم ـ ــال عـمـلـيــة
الترويج لبقاء سالمة .ويمكن التوقف
عـ ـن ــد ب ـ ـيـ ــان الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
الصادر في  26كانون الثاني املاضي،
الـ ــذي طــالــب «م ــع ق ــرب ان ـت ـهــاء والي ــة
ح ــاك ــم م ـص ــرف ل ـب ـن ــان بــال ـت ـنـ ّـبــه إل ــى
ّ
مــا قــد يــولــده الشغور مــن إس ــاءة إلى
ّ
الوضع اللبناني املــالــي» ،منوهًا بما
اع ـت ـب ــره «ال ـس ـي ــاس ــة ال ـح ـك ـي ـمــة ال ـتــي
انتهجها مصرف لبنان ،والتي ّأمنت
االسـتـقــرار املــالــي والـنـقــدي على مدى
ال ـس ـن ــوات ال ـطــوي ـلــة امل ــاض ـي ــة ،وذل ــك
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـظ ــروف الـسـيــاسـيــة
واألمنية التي ّ
مر بها لبنان على مدى
الـسـنــوات املــاضـيــة» .هــذا التنبيه من
«ال ـش ـغــور» ردده ال ـعــديــد مــن ممثلي
الهيئات ،كما لو أن البحث عن بديل
لسالمة سيؤدي إلى «الشغور» حتمًا!

