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سياسة
تقرير

القروض السكنية المدعومة:

طلب عون تأمين صرف
القروض التي التزمت
المصارف دفعها
(مروان طحطح)

معالجة الطلبات العالقة فقط
طلب رئيس الجمهورية العماد
ميشال عون من المصرف المركزي تأمين
صرف القروض السكنية التي التزمت
المصارف دفعها إلى أصحاب الطلبات،
على أن يتم التواصل مع الجهات المعنية
بالقروض السكنية «لوضع حلول تضمن
استمرارية هذه القروض وفقًا للقواعد
واالصول المعتمدة»
محمد وهبة
مــا أعلنته أمــس رئــاســة الجمهورية،
ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــروض ال ـس ـك ـن ـيــة
ًّ
املدعومة َمن مصرف لبنان ،ليس حل
كـمــا ُيـعـتــقــد ،بــل هــو إج ــراء موضعي
م ـحـ ّـدد ج ـدًا هــدفــه مـعــالـجــة الطلبات
التي التزمت بها املصارف مع زبائنها
فقط .اإلجراء قضى بأن يوافق مصرف
لبنان على تغطية الطلبات الحاصلة
على موافقة املصارف من ضمن رزمة
الــدعــم املخصصة لعام  ،2019بشرط
ّ
تتحمل املصارف كلفة الدعم خالل
أن
عــام  .2018وباستثناء هــذه الحاالت،
لن يكون هناك أي قرض سكني مدعوم
على مدى األشهر العشرة الباقية من
عام  2018بعدما استنفدت املصارف
كامل «كوتا» الدعم املخصصة لها من
ُمصرف لبنان.
أع ـل ــن ه ــذا اإلجـ ـ ــراء ب ـعــد ل ـق ــاء رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ب ـحــاكــم م ـص ــرف لـبـنــان
امل ـ ــرك ـ ــزي ري ـ ـ ــاض س ــام ــة أم ـ ـ ــس ،فــي
بعبدا ،إذ أوضــح سالمة ،بعد اللقاء،
أن م ـصــرف لـبـنــان «أع ـط ــى امل ـصــارف
مـبـلــغ ن ـصــف م ـل ـيــار دوالر ف ــي شهر
ش ـب ــاط امل ــاض ــي ل ـل ـقــروض الـسـكـنـيــة،
وفقًا للكوتا املخصصة لكل مصرف،
ب ـهــدف إعـطــائـهــا لـلــراغـبــن فــي شــراء

شـ ـق ــق سـ ـكـ ـنـ ـي ــة ،إال أن ه ـ ـ ــذا ال ــدع ــم
ُ
اســتـهـلــك خ ــال شـهــر نـتـيـجــة الـطـلــب
غير املسبوق على شراء شقق سكنية،
ً
ف ـضــا ع ــن أن ه ـنــاك م ـص ــارف أعـطــت
تـعـهــدات (ل ـلــزبــائــن) أك ـثــر مــن الـكــوتــا
املـ ـخـ ـصـ ـص ــة ل ـ ـهـ ــا ،وطـ ـلـ ـبـ ـن ــا ت ـن ـف ـيــذ
ُ
الـتــزامــاتـهــا عـلــى أن تــدخــل بـعــد ذلــك
القروض املالية املعنية في رزمة الدعم
لعام  .»2019ولفت إلــى أن «السياسة
االسـ ـك ــانـ ـي ــة ل ـي ـس ــت مـ ــن اخ ـت ـص ــاص
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان بـ ــل مـ ــن اخ ـ ّت ـص ــاص
ال ــدول ــة ،ودور امل ــرك ــزي ض ــخ سيولة
ل ـت ـف ـع ـيــل االقـ ـتـ ـص ــاد وت ــأم ــن ش ـمــول
مالي واس ــع ،لكن أهــدافــه تبقى تحت
سقف عدم حصول تضخم».
مـ ــا لـ ــم ي ـق ـل ــه س ــام ــة عـ ـلـ ـن ــا ،بـحـســب
مـ ـ ـص ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ،ه ـ ــو أن م ـص ــرف
لبنان لن يزيد قيمة الدعم املخصص
للقروض السكنية في عام  2018نظرًا
العـ ـتـ ـب ــارت ن ـق ــدي ــة ت ـت ـع ـلــق ب ـتــرت ـيــب
أولويات مصرف لبنان «وهــي نقدية
ف ــي ه ــذه امل ــرح ـل ــة» ،أي إن ــه ل ــن يــزيــد
ال ـك ــوت ــا ال ـت ــي خـصـصـهــا لـلـمـصــارف
هذه السنة .مشكلة مصرف لبنان أن
حجم ســوق الـقــروض السكنية ارتفع
إل ـ ــى  3000م ـل ـي ــار ّلـ ـي ــرة س ـن ــوي ــا بــا
أي م ـب ـ ّـرر ،وأن ض ــخ ه ــذه امل ـبــالــغ في
الـســوق يخلق طلبًا على ال ــدوالر في
ظ ــل ظـ ــروف ضــاغ ـطــة حــال ـيــا (الـقـســم
األك ـ ـبـ ــر مـ ــن األم ـ ـ ـ ــوال الـ ـت ــي يـضـخـهــا
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ت ــذه ــب إل ـ ــى ال ـس ــوق
لـتـمــويــل اس ـت ـهــاك سـلــع نـسـتــوردهــا
وندفع ثمنها بالعمالت األجنبية ،أو
تذهب للتوظيف في سندات الخزينة
أو يـتــم تـحــويـلـهــا إل ــى ال ـ ـخـ ــارج ...في
كل الحاالت هي عبارة عن طلب على
الـ ـ ـ ـ ــدوالر)« .ال ـ ـتـ ــرف ال ـس ــاب ــق ان ـت ـهــى،
ويجب أن تكون هناك قواعد جديدة
في السوق» تقول مصادر في مصرف
لبنان.
واألس ـ ـ ـ ــوأ م ــن ذل ـ ــك أن ـ ــه تـ ـب ـ ّـن وج ــود

تــاعــب فــي ال ـقــروض السكنية ،ســواء
ع ـب ــر املـ ـض ــارب ــات ال ـع ـق ــاري ــة أو عـبــر
إع ـطــاء ال ـق ــروض ملــن ال تنطبق عليه
شــروط االستفادة .كذلك ّ
تبي وجود
تواطؤ بني املصارف والزبائن الكبار
(غــال ـب ـي ـت ـهــم مـ ـض ــارب ــون عـ ـق ــاري ــون)
لـنـفــخ قـيـمــة تـخـمــن ال ـش ـقــق ،مــا أتــاح
ل ـهــم االس ـت ـف ــادة م ــن قـ ــروض سكنية
مــدعــومــة ضـمــن س ـقــوف وص ـلــت إلــى
ّ
للتهرب من
 1.2مليار ليرة لكل قرض
دفع املقترض للدفعة األولــى (بني 20
و )%30والـتــي تـمـ ّـول ع ــادة مــن طالب
الـقــرض ،أو لتمكني هــؤالء املضاربني
من الحصول على مبالغ إضافية من
خــال التالعب بأسعار البيع وقيمة
التخمني.
فــي هــذا اإلط ــار ،استفاد مــن القروض
ال ـس ـك ـن ـي ــة املـ ــدعـ ــومـ ــة رجـ ـ ـ ــال أعـ ـم ــال
مـتـمــولــون وسـيــاسـيــون ومـضــاربــون
وغـيــرهــم .لكن الــافــت أنــه فــي األشهر
االخ ـ ـيـ ــرة م ــن ال ـس ـن ــة امل ــاض ـي ــة ازداد
الطلب على القروض السكنية بشكل
كـبـيــرّ ،وب ــات الـتـعــامــل مـعـهــا يتطلب
أكـثــر دق ــة وأك ـثــر مــوضــوعـيــة للفصل
بني األالعيب التي تمارسها املصارف
واملضاربني ،وامللفات الصحيحة التي
يستفيد منها طالبو السكن .هذا يعني

أي سياسة إسكانية
ستنتهجها الدولة،
ولمصلحة من ،في
حال كانت تريد أن تنتهج
سياسة ما؟

أن ال ـتــدق ـيــق ف ــي ك ــل م ـلــف بـمـلـفــه من
مصرف لبنان أصبح أمرًا ّ
ملحًا .ففي
الـســابــق ،كــانــت امل ـصــارف تستحصل
عـلــى ورق ــة مــن مــركــزيــة املـخــاطــر لــدى
مصرف لبنان تستطلع فيها أوضاع
طالب الـقــرض ومــدى انطباق شــروط
عليه ،أي إن املصارف هي
االستفادة
ّ
الـتــي كــانــت تــدقــق فــي املـلـفــات وليس
مـصــرف لـبـنــان .الحـقــا تـبـ ّـن أن هناك
ع ــددًا كـبـيـرًا م ــن املـقـتــرضــن ال ــذي ــن ال
تنطبق عليهم الـشــروط ،ســواء كانوا
م ـض ــارب ــن أو اسـ ـتـ ـف ــادوا ســاب ـقــا من
قرض أو نفخوا القروض الستفادتهم
الخاصة أو أيًا كانت طريقة التالعب.
ً
املـ ـ ـص ـ ــرف ك ـ ــان مـ ـ ـس ـ ــؤوال .لـ ـ ـ ــذا ،ق ـ ـ ّـرر
م ـص ــرف ل ـب ـن ــان أن يـ ـ ــدرس ك ــل طـلــب
بطلبه ،لكن الفترة االنتقالية خلقت
مـشـكـلــة مل ـص ــرف ل ـب ـنــان ولـلـمـصــارف
والــزبــائــن عـلــى ح ـ ّـد س ــواء .فاملصرف
تراكمت لديه الطلبات ،فيما الزبائن
كـ ــانـ ــوا ي ـت ـص ــرف ــون ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس أن
الدعم لن يتوقف ،ومصرف لبنان كان
يضمر شيئًا آخــر .هكذا وقــع الزبائن
ضحية تـعــديــل آلـيــة الــدعــم .الطلبات
الـتــي تـعـهــدت بـهــا امل ـصــارف للزبائن
كانت تفوق قيمتها مبالغ الدعم التي
ّ
خصصها مصرف لبنان .يومها طلب
ّ
س ــام ــة م ــن املـ ـص ــارف ت ـحــمــل الـكـلـفــة
اإلض ــافـ ـي ــة ،إال أن املـ ـص ــارف رفـضــت
خفض أرباحها.
م ـص ــرف ل ـب ـنــان كـ ــان ي ـن ـظــر إلـ ــى هــذا
املسار من زاويــة السياسات النقدية،
ف ــان ـف ـج ــرت ال ـق ـص ــة ب ــوج ــه ال ــزب ــائ ــن
الـ ــذيـ ــن ق ـ ـ ّـدم ـ ــوا ط ـل ـب ــات وع ـل ـق ــت فــي
م ـن ـت ـصــف ال ـط ــري ــق ب ــن ت ـعــديــل آلـيــة
ال ــدع ــم ومـ ــواقـ ــف امل ـ ـصـ ــارف .ح ــاول ــت
املـ ـص ــارف أن ت ـت ـف ــاوض م ــع مـصــرف
لبنان للحصول على ضماناته بعدم
وقـ ـ ــف الـ ــدعـ ــم وب ـ ـ ــأن مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
سيوافق على إدراج الطلبات العالقة
لــدى املـصــارف مــن ضمن رزمــة الدعم
لـ ـع ــام  .2019امل ـ ـصـ ــارف ك ــان ــت قـلـقــة

مــن أن يـفــرض عليها مـصــرف لبنان
أن تـتـحـ ّـمــل كـلـفــة دع ــم ه ــذه الـ ّطـلـبــات
وحــدهــا ،ألن ه ــذا األم ــر سـيــؤثــر على
وضعيتها السوقية ويعطي أفضلية
ملصارف على أخرى...
وتـحــت وط ــأة الـضـغــوط االنـتـخــابـيــة،
عولجت مسألة القروض العالقة لدى
املـ ـص ــارف ،لـكــن ال ـق ــروض اإلسـكــانـيــة
بشكل عــام لم تعالج بعد ،وال يتوقع
أن يـكــون هـنــاك عــاج ســريــع لـهــا ،ألن
املشكلة أن ــه إذا ق ـ ّـررت الــدولــة (وزارة
ّ
تتحمل كلفة الــدعــم ،فعليها
املــال) أن
أن ت ــؤم ــن ف ــي ال ـس ـن ــة األول ـ ـ ــى مـبـلـغــا
ي ـت ـجــاوز  50م ـل ـيــار ل ـي ــرة للمؤسسة
العامة لإلسكان وحــدهــا ،ويــزيــد هذا
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ّ
االشتباك الكهربائي يتجدد ...و«التيار» إلى األسوأ
ً
لم يصمد طويال االتفاق السياسي ـ
الكهربائي بين رئيسي الجمهورية ميشال
عون ومجلس النواب نبيه بري .هذه ّ
المرة،
انفجرت بين وزراء الخارجية والطاقة والمال
على خلفية ملف تلزيم معمل دير عمار
 .2سرعان ما ّ
تبين أن القلوب مليانة ّبين
التيار الوطني الحر وحركة أمل .التيار يتهم
الحركة بعرقلة ملفات الكهرباء وبينها
تلزيم معمل دير عمار ،2لمنعه من
تحقيق أي إنجاز ُيحسب له (انتخابيًا) في
الكهرباء .أما الحركة ،فتتباهى بوقف هذا
التلزيم ألنه ّ
يشتم منه «رائحة فساد وهدر»..
ومجددًا يجد «حزب الله» نفسه محرجًا في
خضم اشتباكات الحلفاء المتكررة
محمد وهبة
مـ ـض ــت خـ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات عـ ـل ــى مـلــف
مـعـمــل دي ــر ع ـمــار  2مـنــذ تـلــزيـمــه في
ّ
 .2013يـتـقـ ّـدم أحـيــانــا نحو ال ـحــل ،أو

ّ
يتعقد أكثر ،تبعًا لبورصة السياسة.
في املحصلة ،ينام امللف في األدراج،
فيما يطالب املتعهد بأكثر مــن 700
م ـل ـي ــون دوالر ك ـت ـع ــوي ــض ع ــن ع ــدم
تمكينه من املباشرة بالتنفيذ.
أم ــس ،أع ـيــد فـتــح مـلــف تـلــزيــم معمل
ديــر عمار  .2وزيــر الخارجية جبران
ب ــاسـ ـي ــل قـ ـ ــال أثـ ـ ـن ـ ــاء مـ ـش ــاركـ ـت ــه فــي
برنامج «دق الـجــرس» إن وزيــر املال
ّ
عطل املـشــروعّ .
رد
علي حسن خليل
خليل« :أفتخر بتعطيل هذا املشروع
ألن فيه محاولة سرقة وهدر وفساد».
فـ ـج ــأة ،ي ــدخ ــل وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة س ـيــزار
ً
أبـ ــي خ ـل ـيــل ع ـل ــى ال ـخ ــط قـ ــائـ ــا« :م ــا
أبـلــغ علي حسن خليل عندما يـ ّ
ـزور
الحقائق ويحاضر بالعفة» ،وأرفــق
ت ـغ ــري ــدت ــه ب ـم ـس ـت ـنــدات ت ـظ ـهــر قـ ــرارًا
لــديــوان املحاسبة أن «مــن الطبيعي
عـ ـ ـ ــدم احـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاب ضـ ــري ـ ـبـ ــة ال ـق ـي ـم ــة
املضافة ريثما ّ
يتقرر مصدر التمويل
نهائيًا»ّ .
رد وزير املال بتغريدة« :لن
ّ
أرد على الوكيل ألنه يعرف ويحرف
كما يطلب منه ،والحكم هو القانون».
وزيــر الطاقة لــم يسكت وغ ـ ّـرد« :على
أساس هو أصيل».
هكذا انفجرت بني التيار الحر وأمل
م ـ ـجـ ــددًا ،ع ـل ــى م ـس ــاف ــة أس ــاب ـي ــع مــن

تطويق اشتباك بدأ مع تسريب فيديو
لـبــاسـيــل يـصــف فـيــه رئ ـيــس مجلس
ال ـ ـنـ ــواب ن ـب ـيــه بـ ــري ب ــ«ال ـب ـل ـط ـجــي».
ان ـ ـت ـ ـهـ ــت االزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـمـ ـص ــالـ ـح ــة ب ــن
الرئيسني ميشال عون وبري وتفاهم
على ملفات أبرزها إقرار املوازنة .لكن
ّ
النار ظلت تحت الرماد.
بدأ مشروع تلزيم معمل دير عمار في
ّ
 .2013يومها ألف وزير الطاقة جبران
ب ــاسـ ـي ــل ل ـج ـن ــة ل ـت ـق ـي ـيــم ال ـ ـعـ ــروض،
وواف ـق ــت عـلــى تـلــزيـمــه ملتعهد الـتــزم
بإنهاء املعمل في فترة زمنية أقصر
من غيره بستة أسابيع ،مع أنه أغلى
بـنـحــو  41م ـل ـيــون دوالر ع ــن غ ـيــره.
قيمة الـتـلــزيــم اإلجـمــالـيــة بلغت 360

تغريدات متبادلة بين
أبي خليل وخليل:
الوكيل واألصيل

مـلـيــون ي ــورو لـتــأمــن  500مـيـغــاوط
تؤمن أكثر من ثالث ساعات إضافية
من التغذية بالتيار الكهربائي .تأخر
تبليغ املتعهد مـبــاشــرة العمل ستة
ّ
تبلغ املـبــاشــرة ّ
تبي
أشـهــر! وعندما
له أن مواقع العمل يشغلها الجيش
اللبناني .لم يبدأ التنفيذ .مع ورود
أول فـ ــاتـ ــورة ل ـل ـم ـت ـع ـهــد إل ـ ــى وزارة
الـ ـط ــاق ــة ،تـ ـب ـ ّـن مل ــدي ــري ــة االس ـت ـث ـمــار
برئاسة املدير العام غسان بيضون
أن ال ـفــاتــورة تتضمن ضــريـبــة قيمة
مـضــافــة فيما االع ـت ـم ــادات ،اسـتـنــادا
إل ـ ـ ــى امل ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــة ،ال ت ـت ـض ـم ــن ه ــذه
الـضــريـبــة لتسديدها للمتعهد ...لم
ي ـتــوقــف ال ـس ـجــال م ــن يــوم ـهــا .صــدر
رأيان لديوان املحاسبة .األول ،عرضه
أبي خليل على تويتر أمس ،والثاني
بقي مطموسًا لكنه معاكس لألول.
املتعهد بدأ يطالب بفواتير التأخير.
أبلغ اإلدارة أنه اشترى العنفات وأن
ّ
االستشاري تأكد من فاعليتها ،وأن
كلفة تخزينها تبلغ مليون يورو كل
شهر تأخير ...بلغت قيمة مطالبات
املتعهد اليوم  700مليون دوالر!
قبل ذلــك ،كلف مجلس الــوزراء لجنة
مفاوضات إلنهاء املشكلة مع املتعهد.
حضر مستشارو رئيس الجمهورية

دير عمار  2ملف يتحرك تبعًا لبورصة
السياسة (مروان طحطح)

