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مجتمع وإقتصاد
تقرير

سالمة يطلق «هندسة مالية» جديدة
وزير المال لـ«األخبار» :لسنا معنيين بخطوات مصرف لبنان األحادية
محمد زبيب
عمم مصرف لبنان ،أمس ،على جميع
املـ ـ ـص ـ ــارف واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات امل ــالـ ـي ــة أن
بإمكانها "أن تستفيد مــن تسهيالت
بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة ب ـفــائــدة  ،٪2في
م ـق ــاب ــل إي ـ ــداع ـ ــات ب ـ ــال ـ ــدوالر طــوي ـلــة
األج ـ ـ ــل ل ـ ــدى مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان (ال ـح ــد
األدن ـ ـ ـ ــى الس ـت ـح ـق ــاق ـه ــا  5س ـ ـنـ ــوات)،
ُ
بشرط أن تستخدم في شــراء سندات
خزينة بالليرة من السوق األولية أو
الثانوية".
الترجمة العملية لهذا التعميم تعني
أن كل مصرف يــودع أو يجدد ودائــع
ً
بالدوالر ( 100مليون دوالر مثال) لدى
مـصــرف لـبـنــان ،بــإمـكــانــه أن يستفيد
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل مـ ــن ق ـ ــرض ب ــال ـل ـي ــرة مــن
مـصــرف لبنان بالقيمة نفسها (150
ً
مـلـيــار ل ـيــرة م ـثــا) ب ـفــائــدة  %2فـقــط،

التعميم الجديد
يسمح للمصارف
بتحقيق ربح قد
يصل الى أكثر
من  %12على
كل دوالر (هيثم
الموسوي)

ومن ثم يعيد توظيف هذا القرض في
سـنــدات الخزينة ال ـصــادرة عــن وزارة
املال (الدين العام) بفائدة  %7تقريبًا.
بهذه اآللية ،سيحقق املصرف املشارك
في العملية الجديدة ربحًا مزدوجًا،
األول م ـ ــن الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــدة عـ ـل ــى ودائ ـ ـعـ ــه
بالدوالر لدى مصرف لبنان ،والثاني
من فارق الفائدة على القرض بالليرة
بـ ـع ــد إعـ ـ ـ ـ ــادة ت ــوظـ ـيـ ـف ــه ف ـ ــي سـ ـن ــدات
ال ـخ ــزي ـن ــة ،أي أن املـ ـص ــرف سيحقق
رب ـح ــا ق ــد ي ـص ــل الـ ــى أك ـث ــر م ــن %12
(تبعًا لالستحقاقات) على كل دوالر
يودعه أو يجدد إيداعه لدى مصرف
لبنان!

وزير المال غير موافق
ع ـم ـل ـيــا ،ن ـحــن أم ـ ــام "ه ـن ــدس ــة مــال ـيــة"
جــديــدة يطلقها مـصــرف لـبـنــان ،كما
فـعــل بــن ح ــزي ــران وك ــان ــون األول من

ّ
تستمر الدولة ّ
ّ
تحقيق
المعنية ،بتجاهل احتجاز عشرات اللبنانيين والسوريين العاملين
اللبنانية ،من خالل أجهزتها وإداراتها
ّ
ّ
لشركة «خليفة لنقل المواشي» والمسجلين لديها ،في عرض البحر في تركيا ،منذ  20يومًا ،جراء حجز الباخرة الموجودين
تحولت إلى مأساة ّ
مالية تعاني منها الشركة .هذه الحال ّ
على متنها نتيجة مشكالت ّ
إنسانية يدفع ثمنها ّ
العمال
ّ
المهددون بحياتهم ّ
وصحتهم

ّ
«محتجزون» في بحر تركيا
ال
عم
ّ
الدولة تصم أذنيها!
فيفيان عقيقي ــ داني األمين
ً
 39عامال لبنانيًا وسوريًا محجتزين
ف ــي عـ ــرض ال ـب ـح ــر ،ق ـب ــال ــة ال ـش ــواط ــئ
ّ
التركية ،منذ  20يومًا ،على منت باخرة
«الوردة» التابعة لشركة «خليفة لنقل
ّ
املسجلة في وزارة األشغال
املواشي»،
ّ
اللبنانية ،ويــرزح هؤالء تحت
والنقل
وط ـ ـ ــأة أوض ـ ـ ـ ــاع إنـ ـس ــان ـ ّـي ــة وص ـح ـ ّـي ــة
مــأسـ ّ
ـويــة ،إذ شــارفــت امل ــواد الـغــذائـ ّـيــة
ال ـتــي بـحــوزتـهــم عـلــى االن ـت ـهــاء ،فيما
ّ
اللبنانية تعيش فــي غيبوبة
الــدولــة
تـ ـ ّ
ّ
ـامـ ــة ،وكـ ـ ــأن م ـس ــؤول ــي ــة مــواط ـن ـي ـهــا
ّ
العالقني في البحر والعمال السوريني
ّ
املسجلني لديها ال تقع على عاتقها.
وي ـع ــود ال ـس ـبــب ف ــي اح ـت ـجــازهــم إلــى
األزمة ّ
املالية التي تعاني منها الشركة
املدينة ملجموعة من املصارف ،وهو ما
ّأدى ،بحسب العاملني على الباخرة
ال ــذي ــن ت ــواص ـل ــت م ـع ـهــم «األخ ـ ـبـ ــار»،
إلـ ــى «ت ـن ـف ـيــذ أمـ ــر ح ـج ــز ع ـل ـي ـهــا عـنــد
ّ
ّ
التركية،
اإلقليمية
دخولها إلى املياه
منذ  20يــومــا ،وتاليًا منعهم مــن قبل
وكيل الباخرة (الـشــركــة) مــن الخروج
ّ
خوفًا
مــن الـبــاخــرة إل ــى ال ـبــر الـتــركــيّ ،
م ــن إل ـ ــزام ال ـشــركــة بــدفــع املـسـتـحــقــات
املترتبة عليها من جهة ،وتفاديًا ألي
ّ
حقوقية قد تترتب عليها من
مشكالت
ّ
البحارة على
ادعاء
نتيجة
أخرى
جهة
ّ
الشركة التي لم تدفع مستحقاتهم منذ
أكـثــر مــن سـنــة ،مــا ّأدى إلــى حرمانهم
ّ
حقوقهم ّ
واالجتماعية».
املالية
ّ
ّ
تعثر الشركة والبحارة يدفعون الثمن!
ت ـع ــود امل ـش ـك ــات ال ـت ــي ي ـعــانــي منها
العاملون على بــواخــر شركة «خليفة
لنقل املــواشـ ّـي» إلــى أكـثــر مــن سنتني،
نـتـيـجــة ت ـعــثــرات مــالـ ّـيــة تـعــانــي منها
الـشــركــة ّأدت إل ــى حــرمــانـهــم رواتـبـهــم

ّ
املالية ،وترتيب ديون
ومستحقاتهم
على عاتق الشركة لبعض املـصــارف،
وه ــو م ــا ّأدى إل ــى اح ـت ـجــازهــم قـسـرًا
فــي تــركـيــا ،واحـتـجــاز عـشــرات ّ
العمال
غ ـيــرهــم ع ـلــى م ــن ب ــاخ ــرت ــن أخــريــن
ت ــابـ ـعـ ـت ــن لـ ـلـ ـش ــرك ــة ن ـف ـس ـه ــا ق ـب ــال ــة
ّ
البرازيلية.
السواحل
ّ
ب ـح ـســب مـ ـص ـ ّـادر م ـص ــرف ــي ــة ،تـعــانــي
الشركة من تعثر مالي ّأدى إلى حجز
مـجـمــوعــة م ــن ال ـبــواخــر الـتــابـعــة لـهــا،
نتيجة امتناعها عــن تسديد الــديــون
املـ ـت ــرتـ ـب ــة ع ـل ـي ـه ــا ،وذلـ ـ ـ ــك بـ ـع ــد فـشــل
ّ
عمليات توسيع األع ـمــال الـتــي قامت

احتجاز ّ
العمال قسري
ومخالفات الشركة
ال يجوز أن يدفع
ثمنها العامل

بها .فيما تفيد أوســاط العاملني بأن
«ص ــاح ــب ال ـش ــرك ــة هـ ــرب م ــع شـقـيـقــه
واب ـن ــه إل ــى ه ـن ـغــاريــا ،بـعــدمــا وصـلــت
ال ــدي ــون امل ـتــرت ـبــة عـلـيــه إل ــى ن ـحــو 30
مليون دوالر أمـيــركــي ،وهــو مــا دفعه
إلـ ــى ت ــأس ـي ــس ش ــرك ــة جـ ــديـ ــدة ،ون ـقــل
ّ
ملكية ثالث بواخر إليها إلبعادها عن
ّ
تداعيات األزمة املالية التي تالحقه».
تفيد مصادر إدارة الشركة في اتصال
معها إل ــى أنـهــا «ت ـمـ ّـر ب ـظــروف ّ
مالية
صعبة قـيــد املـعــالـجــة ،وه ـنــاك بــواخــر

م ــره ــون ــة لـ ـلـ ـمـ ـص ــارف» ،م ـش ـي ــرة إل ــى
أن «وض ــع الـعـ ّـمــال عـلــى مــن الـبــاخــرة
ّ
ّ
جيد وليس مأسويًاّ ،وكل متطلباتهم
مــؤم ـنــة ،وع ـنــدمــا ت ــوق ــع ال ـشــركــة عقد
ّ
شحن جديدًا تحل مشكلة حجزهم».
وضع إنساني مأسوي
ي ـ ــروي أحـ ــد ال ـعــام ـلــن ع ـلــى ال ـبــاخــرة
لـ ــ«األخـ ـب ــار» ال ــوض ــع امل ــأس ــوي ال ــذي
ي ـع ــان ــون م ـن ــه «لـ ـك ــون ك ـم ـي ــات املـ ــواد
ّ
الغذائية شارفت على االنتهاء ،وكذلك
دواء اإلنسولني الذي يتناوله مرضى
ً
الـ ـسـ ـك ــري ب ـي ـن ـه ــم ،ف ـ ـضـ ــا عـ ــن مـ ــادة
ّ
امل ــازوت ،وهــو ما يشكل خطورة على
ّ
حياة الـعـ ّـمــال املحتجزين وصحتهم،
وكذلك على سالمة املالحة في البحر
نـتـيـجــة ان ـط ـفــاء أن ـ ــوار ال ـب ــاخ ــرة الـتــي
س ـت ـص ـب ــح م ـ ـصـ ــدر خـ ـط ــر ل ـل ـب ــواخ ــر
ال ـ ـعـ ــابـ ــرة األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى» ،وي ـ ـتـ ــابـ ــع« :م ــن
امل ـف ـت ــرض ع ـلــى ص ــاح ــب ال ـب ــاخ ــرة أو
وك ـي ـل ـهــا ت ــأم ــن م ـس ـت ـلــزمــات عـيـشـنــا
ّ
على منت الباخرة ،إل أنهم يمتنعون
عــن ذل ــك ،ويمنعوننا مــن ال ـنــزول إلى
البر خوفًا من أن ّ
ّ
ندعي عليهم ،علمًا
أن ـنــا أي ـضــا ال نـمـلــك ثـمــن نــزولـنــا إلــى
الـ ـب ـ ّـر ،ل ـكــون ـنــا م ــوج ــودي ــن ف ــي عــرض
البحر على بعض أميال من الشاطئ،
وذل ــك نـتـيـجــة ع ــدم دف ــع مستحقاتنا
امل ــال ـ ّـي ــة م ـنــذ أك ـث ــر م ــن س ـن ـتــن ،وهــو
األمــر الــذي اضطرنا إلى ركــوب البحر
في هــذه الرحلة بعدما وعــدونــا بدفع
مـسـتـحـقــاتـنــا ف ــي ح ــال إن ـجــازنــا هــذه
الشحنة».
ّ
الوضع ،إل أن أجهزة الدولة
رغم هذا
ّ
ّ
اللبنانية تـغــض ال ـطــرف عــن متابعة
م ـش ـك ـل ـت ـه ــم ،يـ ـق ــول الـ ـع ــامـ ـل ــون إن ـه ــم
مرات ّ
اتصلوا ّ
عدة باملدير العام للنقل
ال ـبــري وال ـب ـحــري فــي وزارة األش ـغــال
ّ
العامة والنقل ،عبد الحفيظ القيسي،

ّ
«إل أنــه ال يـ ّ
ـرد على اتصاالتنا ،فيما
أفــدنــا ب ــأن عـقــود عملنا ضــائـعــة رغــم
وجود نسخ لدينا عنها .كذلك اتصلنا
ب ــأصـ ـح ــاب ال ـ ـبـ ــاخـ ــرة دون ن ـت ـي ـجــة،
وباالتحاد الدولي ّ
لعمال النقل ()ITF
ال ـ ــذي ل ــم يـ ـح ـ ّـرك ســاك ـنــا واعـ ـت ــذر عن
عــدم مساعدتنا ،باعتبار أن الباخرة
محجوزة ألحد املصارف .فيما وعدنا
القنصل اللبناني في تركيا بتحريك
ال ـق ـض ـي ــة وال ـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ــع امل ـع ـن ـيــن،
لكون مطلبنا الوحيد راهنًا هو نقلنا
إلــى بـيــروت ،لكون ال عالقة لنا بأزمة
الشركة ّ
املالية مع املصارف».
ّ
الدولة في غيبوبة إرادية
تـقـبــع ال ــدول ــة الـلـبـنــانـ ّـيــة ف ــي غيبوبة
ّ
ّ
للتهرب من مسؤوليتها تجاه
إراديــة،
م ــواط ـن ـي ـه ــا املـ ــوجـ ــوديـ ــن فـ ــي ع ــرض
ّ
البحر ،وللعاملني السوريني املسجلني
لديها .وأمام هذه الحالة ،يبقى ّ
العمال
ه ــم الـحـلـقــة األضـ ـع ــف ،ل ـك ــون الـحـجــز
ـادي املـفــروض على الباخرة ّ
امل ـ ّ
تحول
إل ـ ــى ح ـج ــز ح ــري ـت ـه ــم أي ـ ـضـ ــا ،وس ـلــب
إرادت ـه ــم وحــرمــانـهــم أب ـســط حقوقهم
ّ
اإلنسانية.
ي ـ ـقـ ــول امل ـ ــدي ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـن ـق ــل الـ ـب ــري
والـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري ف ـ ــي وزارة الـ ـنـ ـق ــل ع ـبــد
الحفيظ القيسي ،إن «املــديـ ّ
ـريــة قامت
سـ ـ ـل ـ ــت كـ ـتـ ـب ــا إل ــى
بـ ــواج ـ ـبـ ــات ـ ـهـ ــا ،وأر ّ
صاحب الباخرة لحثه على فـ ّـك حجز
ال ـبــاخــرة ودف ــع مـسـتـحـقــات العاملني
وتــأمــن متطلبات عيشهم ،وتسريع
ّ
التركية
هــذه املعامالت مــع السلطات
وال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة» .وع ــن دور ال ـ ـ ــوزارة في
حماية مواطنيها بما يفرض تعاونها
م ــع وزارة ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة الس ـت ـعــادتـهــم،
كـمــا وحـمــايـتـهــم بــوصـفـهــم مــواطـنــن
ويحملون إجازات عمل ّ
خاصة صادرة
ع ــن وزارة ال ـن ـق ــل ،ك ـمــا وأن ال ـبــاخــرة

مـسـ ّـجـلــة لــدي ـهــا أي ـض ــا ،يـ ـ ّ
ـرد الـقـيـســي
ً
قــائــا« :لقد قمنا بـ ُـاإلجــراءات الالزمة
وف ــق الـصــاحـيــات املـعـطــاة لـنــا ،وهــي
ّ
م ـتــاب ـعــة األم ـ ــر والـ ـح ــث ع ـلــى تـســريــع
املعامالتّ ،أما ّ
البحارة فهم معتادون
ال ـع ـيــش ع ـلــى م ــن الـ ـب ــواخ ــر ،ال ـت ــي ال
يمكنهم تركها من دون مالحني».
تحديد املسؤوليات

