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سياسة

سياسة

ّ
ّ
إصدار اليوروبوندز :التمويل يتأمن والمخاطر تتسع
تقرير

استبدلت وزارة المال سندات يوروبوندز بقيمة  5.5مليارات دوالر بسندات بالليرة يحملها مصرف لبنان لتحقق وفرًا بقيمة
 1.4مليار دوالر من خدمة الدين ،إال أنه في موازاة ذلك بدأت نسبة الدين بالدوالر تزداد وتتسع حلقة المخاطر الناجمة عن
مثل هذه العمليات غير التقليدية
محمد وهبة
أن ـه ــت وزارة املـ ـ ــال ع ـم ـل ـيــة اس ـت ـب ــدال
سـ ـن ــدات خ ــزي ـن ــة ب ــال ـل ـي ــرة الـلـبـنــانـيــة
يحملها مصرف لبنان بسندات خزينة
بالدوالر ( )Eurobondsأصدرتها خالل
األيـ ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة ب ـق ـي ـمــة أص ـ ـ ــول 5.5
م ـل ـيــارات دوالر .ه ــذه الـعـمـلـيــة تــؤمــن
للخزينة كــل حاجاتها املالية لخدمة
الدين بالعمالت األجنبية خالل السنة
الـجــاريــة (تبلغ قيمتها  4.3مليارات
دوالر) ،إال أنها تنطوي على مخاطر
ن ـظ ـرًا لـكــونـهــا عـمـلـيــات غـيــر تقليدية
يـتـ ّ
ـوســع مـصــرف لـبـنــان فــي تنفيذها
وهي تنطوي على أهداف نقدية ولها
أثر واضح على الدين العام بالعمالت
األجنبية ،ومــن نتائجها أنها تصبح
مرتبطة جزئيًا باألسواق الدولية.
ج ـ ــرت ال ـع ـم ـل ـيــة ع ـل ــى م ــرح ـل ـت ــن :فــي
األول ـ ــى ،أصـ ــدرت وزارة امل ــال سـنــدات

المستثمرون ّوتجار السندات
الدوليون يتخلون عن السندات
اللبنانية ،ألن السندات األميركية
باتت أكثر جدوى
يوروبوندز بقيمة  5.5مليارات دوالر
ّ
م ــوزع ــة ع ـلــى أربـ ــع ش ــرائ ــح اش ـتــراهــا
ّ
كلها مصرف لبنان وســدد ثمنها من
خ ــال إط ـفــاء س ـنــدات خــزيـنــة بالليرة
الـلـبـنــانـيــة بـقـيـمــة م ـمــاث ـلــة ،أي 8250
مليار ليرة.
وه ـ ــذه ال ـش ــرائ ــح ج ـ ــاءت ع ـلــى الـنـحــو
اآلتي:
ـ شريحة بقيمة مليار دوالر تستحق
فــي آذار  2028ويبلغ العائد السنوي
عليها .%8
ـ ـ ـ ش ــري ـح ــة ب ـق ـي ـمــة  1.5م ـل ـي ــار دوالر
ت ـس ـت ـحــق ف ــي ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي 2031
ويبلغ العائد السنوي عليها .%8.10
ـ ـ ـ ش ــري ـح ــة ب ـق ـي ـمــة  1.5م ـل ـي ــار دوالر
تستحق في أيــار  2033بعائد سنوي
يبلغ .%8.20
ـ ـ ـ ش ــري ـح ــة ب ـق ـي ـمــة  1.5م ـل ـي ــار دوالر
تستحق في أيار  2034بعائد .%8.25
في املرحلة الثانية من العملية ،يقوم
م ـص ــرف ل ـب ـنــان بــاالك ـت ـتــاب بـسـنــدات

مخاطر غير صحية
إذًا ،ه ــذه الـعـمـلـيــة لـيـســت مــال ـيــة ،بل
على أه ــداف نقدية واضـحــة،
تنطوي ّ
وهـ ــو م ــؤش ــر غ ـي ــر «ص ـ ـحـ ــي» ،إذ إن ــه
يـعـنــي أن مـصــرف لـبـنــان يـتـ ّ
ـوســع في
تـنـفـيــذ عـمـلـيــات مــالـيــة غـيــر تقليدية
للحصول عـلــى ال ـ ــدوالرات الــازمــة له
خالفًا ملا كان صندوق النقد
من السوق ّ
الدولي قد حذر منه في التقرير األخير
الصادر عن خبرائه إثر زيارتهم لبنان
في إطــار البعثة الرابعة .كذلك ،تعني
هــذه العملية غير التقليدية أن قــدرة
م ـص ــرف ل ـب ـنــان واألدوات الـتـقـلـيــديــة
الـ ـت ــي كـ ـ ــان ي ـس ـت ـع ـم ـل ـهــا الس ـت ـق ـطــاب
ال ـ ـ ـ ــدوالرات ،ل ــم ت ـعــد ق ـ ــادرة أو كــافـيــة
ّ
تصب
لتأمني الحاجات املالية ،وقد ال
ف ــي تـحـقـيــق األه ـ ـ ــداف ال ـن ـقــديــة الـتــي
يــرسـمـهــا .الـلـجــوء إل ــى عـمـلـيــات بهذا
ال ـح ـجــم ،ق ــد ي ـكــون ل ــه تــأثـيــر إيـجــابــي
على املــدى القصير ،إال أنه على املدى

مقالة

ما الجديد في العقوبات األميركية على حزب الله
سالمة :ال قابلية
على اليوروبوندز
فــي اللقاء الشهري األخير
ب ــن حــاكــم م ـصــرف لـبـنــان
وج ـم ـع ـيــة امل ـ ـصـ ــارف ،عمد
ريـ ــاض ســامــة إل ــى تبرير
ّ
الـتــدنــي فــي أسـعــار سندات
ال ـيــوروبــون ــدز امل ـتــداولــة في
األســواق الدولية ،فهو أشار
إلــى أكثر من عامل يساعد
ع ـلــى ح ـص ــول تـقـلـبــات في
األس ـعــار ،أبــرزهــا انسحاب
صناديق االستثمار للدول
الناشئة نحو األسواق األقل
م ـخــاطــر ،وارتـ ـف ــاع املـ ــردود
على السندات األميركية من
ف ـئــة  10س ـن ــوات إل ــى ،%3
ّوالتطورات في املنطقة التي
أث ــرت فــي «القابلية القتناء
سندات اليوروبوندز».

خــزيـنــة بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة تـصــدرهــا
وزارة املــال وقيمتها اإلجمالية تبلغ
 8250مليار ليرة بفائدة  %1وبآجال
تستحق بعد  3سنوات و 10سنوات.
توفير  1.4مليار دوالر
ُ
بحسب بيان وزارة امل ــال ،تسهم هذه
ال ـع ـم ـل ـيــة ف ــي أمـ ــريـ ــن :األول ،يـتـعـلــق
ب ـت ـعــزيــز اح ـت ـي ــاط ــات م ـص ــرف لـبـنــان
ب ــال ــدوالر ،إذ سـيـكــون مـتــاحــا ملصرف
لبنان أن يبيع سـنــدات اليوروبوندز
الناتجة من عملية اإلصدار والحصول
ع ـل ــى عـ ـم ــات أج ـن ـب ـي ــة تـ ـض ــاف ف ــوق
احتياطاته بالعمالت األجنبية التي
يستعملها لتثبيت سعر صرف الليرة
مقابل الدوالر .ومصرف لبنان كان قد
أع ـلــن فــي وق ــت ســابــق أن ــه ي ـنــوي بيع
س ـن ــدات ي ــوروب ــون ــدز بـقـيـمــة مـلـيــاري
دوالر خ ــال الـسـنــة ال ـج ــاري ــة ،أي إنــه
أع ـطــى عـلـمــا ل ــأس ــواق بــذلــك حـتــى ال
ت ــؤدي ه ــذه الـعـمـلـيــة إل ــى ت ــذب ــذب في
األس ـع ــار وم ـفــاجــآت لـيـســت عـلــى قــدر
تــوق ـعــات املـسـتـثـمــريــن أو املـتــاجــريــن
بالسندات.
ّ
واألمر الثاني ،أن هذه العملية ستوفر
ع ـلــى ال ـخــزي ـنــة م ــا قـيـمـتــه  1.4مـلـيــار
دوالر كــانــت مضطرة إلــى أن تدفعها
ع ـلــى م ــدى ال ـس ـن ــوات امل ـق ـبـلــة لـخــدمــة
الدين.

ستوفر على الخزينة  1.4مليار دوالر كانت مضطرة إلى دفعها على مدى السنوات المقبلة لخدمة الدين (مروان طحطح)
العملية
ّ

ّ
يتحول إلى أمر ضاغط مع
الطويل قد
ارت ـف ــاع خــدمــة الــديــن ب ــال ــدوالر .فهذه
العملية ستزيد نسبة الدين بالدوالر
مـ ــن  %39ح ــالـ ـي ــا ،إلـ ـ ــى  %46ب ـق ـفــزة
ّ
استمر جــدول االستدانة
واحــدة .وإذا
ّ
امل ـ ــرس ـ ــوم لـ ـه ــذا ال ـ ـعـ ــام فـ ــي مـ ــا خ ــص
سندات الليرة اللبنانية ،فستنخفض
نسبة الــديــن بــالــدوالر إلــى  .%43وفي
كل األحــوال ،إن مجمل الدين بالدوالر
ي ـكــون ق ــد بـلــغ  33.2مـلـيــار دوالر في
ن ـهــايــة ه ــذه ال ـس ـنــة .كـلـفــة ه ــذا الــديــن
وخ ــدم ـت ــه بــاه ـظ ـتــا ال ـث ـمــن ع ـلــى مــدى
السنوات املقبلة وتتطلبان املزيد من
الدوالرات التي يحصل عليها مصرف

لبنان اليوم بصعوبة.
وثمة مفارقة أن اللجوء إلى استبدال
الدين بالليرة بدين بالدوالر ،يجري
م ــن دون أن ي ـك ــون ل ــه أص ـ ــول مــالـيــة
ف ـع ـل ـيــة .وه ـ ــذا االسـ ـتـ ـب ــدال ال ــدف ـت ــري
ي ــأت ــي أيـ ـض ــا ف ــي ظ ــل ت ــدن ــي أس ـع ــار
سـ ـن ــدات الـ ـي ــوروب ــون ــدز امل ــدرج ــة في
االس ـ ــواق الــدول ـيــة ،أي إن تسييل أو
ب ـيــع هـ ــذه ال ـس ـن ــدات ي ــواج ــه مـشــاكــل
ويــدفــع األس ـع ــار إل ــى االن ـخ ـفــاض كل
بضعة أي ــام إل ــى مـسـتــويــات قياسية
ل ــم تـشـهــدهــا ال ـس ــوق م ــن ق ـب ــل .أمــس
ب ــالـ ـتـ ـح ــدي ــد ،انـ ـخـ ـفـ ـض ــت األسـ ـ ـع ـ ــار،
وقـبــل يــومــن أيـضــا وقـبــل أسـبــوع…

هـ ــذا امل ـن ـحــى سـبـبــه أن املـسـتـثـمــريــن
ّ
وت ـجــار الـسـنــدات الــدولـيــن يتخلون
عن السندات اللبنانية ،ألن السندات
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ــات ـ ــت أك ـ ـث ـ ــر ج ـ ـ ـ ــدوى،
ورغ ـب ـت ـه ــم ه ـ ــذه م ــدف ــوع ــة ب ــأوض ــاع
إقليمية عسكرية خطيرة ،وال سيما
ب ـع ــد ان ـس ـح ــاب أم ـي ــرك ــا م ــن االت ـف ــاق
ال ـن ــووي م ــع إي ـ ــران .ال يـقـتـصــر األم ــر
على ذلــك ،فمن املـعــروف أن السندات
اللبنانية كانت مرغوبة في السابق
نـ ـظـ ـرًا إل ـ ــى الـ ـع ــائ ــد ال ـك ـب ـي ــر ع ـل ـي ـهــا،
ل ـكــن س ـهــولــة تـسـيـيـلـهــا ف ــي الـســابــق
ّ
كـ ــانـ ــت تـ ـش ــك ــل م ـ ـيـ ــزة ل ـ ـ ــدى ال ـت ـج ــار
وامل ـس ـت ـث ـمــريــن ،ف ـهــم ك ــان ــوا يـعـلـمــون

أن امل ـصــارف اللبنانية كــانــت تنتظر
لحظات انخفاض األسعار والضغوط
األمنية والعسكرية باعتبارها فرصة
ل ـ ـشـ ــراء ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات .ك ــان ــت املـ ـص ــارف
ت ـب ـن ــي ه ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــرار ع ـل ـ ّـى أس ـ ـ ــاس أن
لديها سيولة كبيرة توفر لها مرونة
ال ـت ـح ــرك االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ،وأن لــديـهــا
قدرة على فهم التطورات في املنطقة
بنحو أعمق وأسهل من املستثمرين
األجــانــب «الـجـبـنــاء» .لكن املشكلة أن
الـ ــواقـ ــع ي ـخ ـت ـلــف ال ـ ـيـ ــوم ،ف ــامل ـص ــارف
تـ ـع ــان ــي مـ ــن شـ ـ ـ ّـح الـ ـسـ ـي ــول ــة بـسـبــب
استقطابها من مصرف لبنان لتعزيز
احتياطاته بالعمالت األجنبية ،كذلك
ف ــإن ال ـت ـط ــورات اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة
معقدة وصعبة وال يمكن التنبؤ بها.
بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،إن قـيــام مصرف
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان بـ ــاالح ـ ـت ـ ـفـ ــاظ ب ـ ـس ـ ـنـ ــدات فــي
محفظته بقيمة كـبـيــرة ،يخلق عامل
ّ
تردد لدى املستثمرين األجانب وتجار
الـسـنــدات الـسـيــاديــة ،مــا يعني أن كل
خـطــوة يـقــوم بها مـصــرف لبنان وكل
مؤشر يصدر عنه أو يطمره ،سيكون
تـحــت رقــابــة املـسـتـثـمــريــن فــي الـســوق
الدولية.

حسين طراف *
اع ـتــاد ح ــزب الـلــه والـ ــرأي ال ـعــام اللبناني صــدور
ق ـ ـ ــرارات ب ــوض ــع أشـ ـخ ــاص وم ــؤس ـس ــات تــابـعــة
لحزب الله على لوائح العقوبات األميركية ،لكنها
امل ــرة األولـ ــى الـتــي يـصــدر فيها ق ــرار كـهــذا ّ
عما
يسمى «مركز استهداف تمويل اإلره ــاب» الذي
يضم باإلضافة الــى الــواليــات املتحدة األميركية
ً
ك ــا مــن املـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة والـبـحــريــن
والكويت وسلطنة عمان وقطر واالمارات العربية
املتحدة ،في خطوة تصعيدية تحمل العديد من
ال ـ ــدالالت الـسـيــاسـيــة وت ــؤش ــر عـلــى م ــدى ال ـتــزام
اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي بــالـسـيــر ض ـمــن املـ ـش ــروع األم ـيــركــي
ملحاصرة حزب الله وضربه.
فقد أصــدر»مــركــز اسـتـهــداف تمويل اإلره ــاب»
قــرارًا فــي  16أيــار  2018يطال أعـضــاء مجلس
ّ
الـشــورى وصــنــاع الـقــرار فــي حــزب الـلــه ،وشمل
الـ ـ ـق ـ ــرار األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـح ــزب ال ـس ـي ــد حـســن
نصرالله ،نائب األمني العام الشيخ نعيم قاسم،
الشيخ محمد يزبك ،السيد إبراهيم أمني السيد،
السيد هــاشــم صفي الــديــن ،امل ـعــاون السياسي
لألمني العام حسني الخليل ،باألضافة الى طالل
ح ـم ـيــة ،وع ـل ــي ش ـ ــرارة وش ــرك ـت ــه «سـبـيـكـتــروم
ل ــات ـص ــاالت» ،أده ــم طـبــاجــة وشــرك ـتــه «اإلن ـمــاء
ل ـل ـه ـن ــدس ــة واملـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاوالت» ،وحـ ـس ــن إب ــراه ـي ـم ــي
وشــرك ـتــه «مــاهــر ت ــراي ــدن ــغ» .فــي الــوقــت نفسه،
ع ـمــدت ال ـخ ــزان ــة األم ـيــرك ـيــة إل ــى إدراج ك ــل من
الشيخ نعيم قاسم ،والسيد إبراهيم أمني السيد،
والشيخ محمد يزبك ،وحسني الخليل على لوائح
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة «األوفـ ـ ــاك» ،فــي حــن كــان
األف ــراد والـكـيــانــات األخ ــرى الـتــي شملها الـقــرار
قد وضعوا سابقًا على لوائح الخزانة األميركية.
يترك هــذا الـقــرار تأثيرات مالية وسياسية على
الوضع اللبناني .فعلى الصعيد املصرفي ،ستعمد
املـصــارف اللبنانية ،كما في السابق ،إلــى إقفال
ما تبقى من حسابات تابعة لألشخاص الواردة
اس ـمــاؤهــم ضـمــن ال ـق ــرار ،بــاإلضــافــة ال ــى إقـفــال
عشرات الحسابات التي تشتبه املصارف في أنها
عــائــدة الــى أشـخــاص أو جمعيات أو مؤسسات
على تواصل مع من يشملهم القرار .وإذا كانت
امل ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة مـضـطــرة ال ــى االلـ ـت ــزام بما
يصدر عن الحزانة األميركية خوفًا من العقوبات
املالية األميركية ،فما هو مدى التزام هذه املصارف
بالقرارات الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي

الهادفة إلــى محاصرة حــزب الله ماليًا؟ ومــا هي
ق ــدرة دول مجلس الـتـعــاون الخليجي بالضغط
على النظام املصرفي اللبناني في حال قرر عدم
االمتثال؟ ال تملك دول مجلس التعاون الخليجي
العديد من الخيارات الفاعلة على هذا الصعيد ،إذ
إن أسوأ االحتماالت يتمثل في تشدد دول الخليج
في ما يتعلق بتحويالت اللبنانيني العاملني في
تلك الــدول الــى املـصــارف اللبنانية ،مع العلم بأن
تحويالت اللبنانيني من دول الخليج الى لبنان تبلغ
حوالى  3مليارات دوالر أميركي سنويًا .كما أن
ُ
من املستبعد أن تعمد دول التعاون الخليجي الى
التضييق بشكل مباشر على املصارف اللبنانية،
إذ ينحصر عدد املصارف اللبنانية املوجودة في

ما هو مركز
«استهداف تمويل
اإلرهاب»؟

ُ
أ ّس ـ ـ ـ ـ ــس م ـ ــرك ـ ــز اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف ت ـم ــوي ــل
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب بـ ـم ــوج ــب م ـ ــذك ـ ــرة ت ـف ــاه ــم
ّ
ُوقعت في  21أيار  2017بني الواليات
املتحدة األميركية واململكة العربية
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ــرأس املـ ــركـ ــز
ب ــال ـت ـس ــاوي م ــع ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
األميركية ،وبعضوية كل من البحرين
وق ـ ـطـ ــر وس ـل ـط ـن ــة ع ـ ـمـ ــان والـ ـك ــوي ــت
واإلم ـ ـ ــارات الـعــرب ـيـ ُـة امل ـت ـحــدة بـهــدف
مواجهة التهديد املتصاعد لتمويل
اإلرهابُ .يمثل هذا املركز أداة تعاون
بني الواليات املتحدة األميركية التي
تـعـهــدت بــوضــع خـبــراتـهــا فــي مجال
م ـك ــاف ـح ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب ودول ال ـت ـع ــاون
ُ ّ
ـداف املركز
الخليجي .وقــد حــددت أهـ ُ
بـتـتـ ُّـبــع وت ـب ــادل املـعـلــومــات املتعلقة
بشبكات تـمــويــل اإلرهـ ــاب ،وتوحيد
ج ـ ـهـ ــود ال ـ ـ ـ ــدول األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ،وت ـق ــدي ــم
الــدعــم الــى دول املنطقة التي تحتاج
الــى مـســاعــدة فــي بـنــاء قــدراتـهــا على
مكافحة تمويل اإلره ــاب .كما جاءت
مــذكــرة ُالـتـفــاهــم عـلــى ذك ــر ح ــزب الله
كأحد املستهدفني من هذا التعاون.

المصارف اللبنانية قد تنسحب من العراق
شطب بنك البالد اإلسالمي
أثار حاكم مصرف لبنان رياض سالمة مع جمعية املصارف
يوم الخميس املاضي ،مسألة تتعلق بفروع املصارف خارج
لـبـنــان الـتــي يـجــب عليها «االم ـت ـثــال للتشريعات واألنـظـمــة
وقواعد االمتثال املعمول فيها في لبنان» .وفي هذا اإلطار،
أبلغ سالمة املصارف اللبنانية أن مصرف لبنان «سيشطب
بنك البالد اإلسالمي (العراقي) من الئحة املصارف املقبولة
في نظام مدفوعاته بانتظار استكمال دراسة وضعية هذا
الـبـنــك» .وج ــاء ق ــرار شـطــب «بـنــك ال ـبــاد اإلس ــام ــي» ،غــداة
إدراج ــه ورئـيــس مجلس إدارت ــه أراس حبيب محمد كريم
مــن قبل وزارة الـخــزانــة األمـيــركـيــة على «قــائـمــة اإلره ــاب»،
بحجة تحويل أموال إلى الحرس الثوري اإليراني املدرج على
«الئحة اإلرهــاب» .يذكر أن البنك املركزي العراقي قرر منع
املؤسسات املالي ِة التابع ِة له من التعامل مع «مصرف البالد
ِ
اإلسالمي في العراق» .كما قرر إيقاف املصرف اإلسالمي
«من دخول نافذة بيع وشراء العملة األجنبية».

تدرس المصارف اللبنانية
العاملة في السوق
العراقية إغالق فروعها
واالنسحاب من هناك
بسبب «مستجدات سلبية
ضاغطة» ،أبرزها المماطلة
في تسديد ودائع مستحقة
لها على فرع البنك المركزي
في أربيل ،وإلزامها من
المصرف المركزي العراقي
باستثمارات غير مدروسة،
وتعريض رساميلها للتآكل
والذوبان

محمد وهبة
كــانــت امل ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة تتنافس
ل ـلــدخــول إل ــى ال ـس ــوق ال ـعــراق ـيــة إلــى
أن بلغ عــددهــا عـشــرة .لــم يطل األمــر
ّ
يتبي أن االستثمارات هناك
قبل أن
غير مضمونة .مـســار التهافت على
الـ ـع ــراق ان ـق ـلــب رح ـل ــة عـ ــودة مخيبة
لــآمــال وتــاشــي املـطــامــع املصرفية
في الغرف من ريــوع النفط العراقي.
هذه النتيجة أبرزها اللقاء الشهري
الذي عقد الخميس املاضي بني حاكم
مـصــرف لـبـنــان ري ــاض ســامــة ووفــد
جمعية املصارف .أدرج بند انسحاب
املـصــارف اللبنانية مــن الـعــراق على
جــدول أعمال اللقاء ،بناء على طلب
ج ـم ـع ـيــة امل ـ ـصـ ــارف «ب ـغ ـي ــة مـنــاقـشــة
امل ـس ـت ـجــدات الـسـلـبـيــة ال ـتــي تضغط
ع ـل ــى جـ ــو ال ـع ـم ــل املـ ـص ــرف ــي وال ـت ــي
تصيب املصارف العاملة في العراق،
ومنها املصارف اللبنانية العشرة».
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بعض تلك الدول بأربعة ،هي بنك بيبلوس وبنك
البحر املتوسط وبنك بيروت وبنك لبنان واملهجر،
معظمها يوجد على شكل مكاتب تمثيلية .وعليه
يبقى السؤال األ ًهــم :الــى متى ستبقى املصارف
اللبنانية خاضعة لإلمالءات والضغوط الخارجية
بحجة أن النظام املصرفي اللبناني يشكل العمود
الفقري لالقتصاد في لبنان ،وبالتالي ال بد من
حمايته ،ولو اقتضى األمــر التنازل عن السيادة
املالية للدولة؟
على الصعيد السياسي ،يأتي هــذا الـقــرار بعد
أس ـب ــوع ع ـلــى قـ ــرار الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دونــالــد
ترامب االنسحاب من االتفاق النووي اإليراني،
وإع ــادة فــرض عـقــوبــات اقـتـصــاديــة على إي ــران،
وبـعــد ي ــوم واح ــد مــن ات ـهــام ال ـخــزانــة األمـيــركـيــة
ل ـحــاكــم ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي اإلي ــران ــي وب ـن ــك ال ـبــاد
اإلس ــام ــي ف ــي الـ ـع ــراق بـتـسـهـيــل ن ـقــل مــايــن
الــدوالرات لصالح الحرس الثوري اإليراني الذي
يقوم بدوره بدعم حزب الله .وقد ّ
صرح مسؤول
الـخــزانــة األمـيــركـيــة ستيفن مـنــوشــن ب ــأن قــرار
«م ــرك ــز اس ـت ـهــداف تـمــويــل االره ـ ــاب» يــأتــي في
سياق الجهود ملواجهة أفعال إيــران وحــزب الله
املزعزعة لالستقرار فــي املنطقة .واتـهــم القرار
مـجـلــس ش ــورى ح ــزب ال ـلــه بــالـعـمــل عـلــى إطــالــة
مـعــانــاة الـشـعــب ال ـســوري وتــأجـيــج ال ـصــراع في
العراق واليمن وتعريض الدولة اللبنانية والشعب
اللبناني للخطر بتوجيهات من الحرس الثوري
اإليراني.
من املتوقع أن يترك هذا القرار تأثيره على الوضع
ال ـس ـيــاســي ال ـل ـب ـنــانــي ،ال س ـي ـمــا ع ـلــى مــوضــوع
تشكيل الحكومة ،إذ ستتذرع به بعض األطراف
ً
اللبنانية للوقوف حائال أمــام حصول حزب الله
على حقائب أساسية فــي الــدولــة ،وبالتالي عدم
تعريض الحكومة اللبنانية للحصار واملقاطعة
من ُقبل بعض الدول.
َ
في امل ِّ
حصلةُ ،يعتبر قــرار دول مجلس التعاون
ً
ال ـخ ـل ـي ـجــي س ــاب ـق ــة خ ـط ـي ــرة وتـ ــدخـ ــا فــاضـحــا
فــي ش ــؤون لـبـنــان الــداخـلـيــة يستوجب ردًا على
مستوى الحدث من السلطات في لبنان ،ليس أقله
استدعاء سفراء تلك الدول إلبالغهم رفض لبنان
لقرارهم وللتدخل في شؤون طرف لبناني يمثل
شريحة واسـعــة مــن اللبنانيني .حتى يــأتــي ذلك
اليوم ،سيبقى اللبنانيون بانتظار صــدور لوائح
جديدة.
*
خبراء كشف االحتيال
جمعية
رئيس
ُ
املالي املجازين  -فرع لبنان

تقرير

وب ـح ـســب الـتـعـمـيــم رق ــم 2018/159
املـ ـ ـ ّ
ـوجـ ـ ــه لـ ـ ــرؤسـ ـ ــاء م ـج ـل ــس إدارات
املصارف ،فإن املواضيع التي نوقشت
في إطار هذا البند هي ثالثة:
ـ ودائــع املصارف اللبنانية في فرع
البنك املــركــزي فــي أربـيــل كردستان
ـ ـ ال ـع ــراق .ال ي ــزال مــوضــوع تسديد
ّ
ه ــذه ال ــودائ ــع مـعــلـقــا ع ـلــى رغ ــم كل
امل ـ ــراج ـ ـع ـ ــات الـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة م ـ ــع ال ـب ـن ــك
املركزي والسلطات العراقية األخرى
وآخــرهــا زي ــارة رئـيــس الجمهورية
(م ـي ـش ــال ع ـ ــون) .وب ـع ــد مـ ــرور نحو
ث ــاث ــة أش ـ ـهـ ــر ،عـ ـل ــى هـ ـ ــذه الـ ــزيـ ــارة
وموافقة املسؤولني العراقيني على
ّ
حلها ،لم يتحقق أي تطور إيجابي
فـ ـ ــي شـ ــأن ـ ـهـ ــا ،مـ ـ ــا ألـ ـ ـ ـ ــزم املـ ـ ـص ـ ــارف
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ب ـت ــدوي ــن هـ ــذه ال ــودائ ــع
كخسائر في خانة الديون املشكوك
بتحصيلها.
ـ يجري إلزام املصارف اللبنانية في
العراق ،بالدخول في استثمارات قد

ال ترغب بها ،كما هي الحال بدعوة
ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي ال ـع ــراق ــي امل ـص ــارف
فــي الـعــراق إلنـشــاء صـنــدوق إقــراض
م ــن دون أن ي ـك ــون ل ـه ــا خ ـي ــار ع ــدم
املـ ـش ــارك ــة ف ـي ــه وق ـب ــل االط ـ ـ ــاع عـلــى
نظامه األساسي وكذلك على أنظمة
وقواعد إدارتــه وعمله ما يــؤدي إلى
أخ ـطــار جـ ّـمــة يصعب تـحــديــدهــا في
حال استنفذ رأس ماله.
ـ ـ إن إن ـشــاء مــؤسـســة ضـمــان الــودائــع
ّ
فــي ال ـعــراق يـشــكــل بـحـ ّـد ذات ــه ،تـطــورًا
إيجابيًا لبنية السوق املصرفية ،غير
أن عــدم إطــاع املـصــارف على النظام
األســاســي لضمان الــودائــع ،على رغم
ك ــون ـه ــا الـ ـش ــري ــك األسـ ــاسـ ــي ل ـلــدول ــة
ال ـعــراق ـيــة ف ــي ه ــذه امل ــؤس ـس ــة ،يجعل
املـ ـ ـص ـ ــارف غ ـي ــر ق ـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى تـقـيـيــم
حجم األخطار التي ّقد تترتب عليها
ً
مستقبال نتيجة تعثر أحد املصارف
أو توقفه عن الدفع ،كما يصعب على
امل ـصــارف مـعــرفــة سـقــف األخ ـطــار في

حــال استهلك رأس مــال املؤسسة ،ما
يعرض رساميلها (املصارف) للتآكل
والذوبان .كذلك تجهل املصارف نظام
االش ـت ــراك الـسـنــوي والـ ــذي ي ـكــون في
غالبية أنظمة ضـمــان الــودائــع نسبة
مـئــويــة مـتــدنـيــة مــن ال ــودائ ــع ل ــدى كل
مصرف.
ن ـق ــاش ــات ال ـل ـق ــاء بـ ّـي ـنــت أن مـصــرف
لبنان سيفرض اتخاذ مؤونات على
ـذت م ــن لـبـنــان
ك ــل األمـ ـ ــوال ال ـت ــي أخـ ـ ّ
ك ــإج ــراء احـ ـت ــرازي يـجــنــب امل ـصــارف
ف ــي ل ـب ـن ــان م ــن األخ ـ ـطـ ــار ف ــي س ــوق
الـعــراق (املـصــارف اللبنانية الكبرى
موجودة في العراق) .وفي املحصلة
«جـ ـ ـ ــرى ال ـ ـتـ ــوافـ ــق عـ ـل ــى أن ت ـت ـ ّ
ـري ــث
امل ـص ــارف قـبــل ات ـخــاذ ق ــرار جماعي
ف ــي ش ــأن االس ـت ـم ــرار أو االن ـس ـحــاب
من السوق العراقية ،وعلى أن يسافر
وفد من لجنة الرقابة على املصارف
ل ـل ـت ـبــاحــث مـ ــع الـ ـسـ ـط ــات ال ـع ــراق ـي ــة
املوازية».

)الوكالة الوطنية لإلعالم(

إطالق مناقصة الغاز ُ
المسال

ُ
أطلق وزير الطاقة سيزار أبي خليل دفتر الشروط الستقدام بواخر الغاز املسال
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس ،عرض أبي خليل دفتر الشروط الفني
ِ .LNG
ملشروع استقدام بواخر الغاز ،مشيرًا إلى أن «املشروع تأخر منذ عام  2010بسبب
أجندات البعض ،والدولة ّ
تكبدت  27مليار دوالر منذ التسعينيات بسبب الخيارات
ّ
والقرارات الخاطئة سابقًا» .وأشار إلى أن  96شركة سحبت دفاتر الشروط ،فيما
ّ
تأهل  13ائتالفًا دوليًا لخوض املناقصة ،موضحًا أن أمام الشركات  120يومًا إلعداد
ّ
ملفاتها ،على أن ترفع بعدها ملجلس الوزراء لتقييمها واملوافقة عليها ،وأشار إلى أن
«دفتر الشروط يسمح بوجود فائز أو أكثر حسب املواقع».
ّ
وشدد ،في هذا السياق ،على «(أننا) نحمل مشروع بناء الدولة وتطبيق القانون،
وملنشآت النفط قانونها الخاص» .ورأى أن «الدعوة من بعض األطراف لتجاوز
القانون جريمة ،ونحن حراس الدولة ونتبع القوانني وال نسمح بتجاوزها».
من جهة ثانية ،أعلن أبي خليل املصادقة على مناقصة إنشاء مجمع نفطي دولي في
منشآت النفط في طرابلس «سيكون من األكبر على شاطئ املتوسط ،فازت به شركة
روزنفت الروسية العمالقة» ،معتبرًا أن ذلك «سيشكل مخزونًا دوليًا استراتيجيًا
مهمًا للدولة اللبنانية».
(األخبار)

