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سياسة

سياسة
قضية اليوم

إضاءة

المصرف الذي كان على وشك السقوط

صرف جماعي:
عمليات ّ
«تنظيف» بنك «السنة»ِ ...من أهله!

مجموعة البحر المتوسط :أصبح للحريري شركاء
ّ
َ
لم يسلم «بنك ميد» من تهاوي إمبراطورية الحريري المالية .منذ نهاية الثمانينيات كان رفيق الحريري مسيطرًا على المصرف .اليوم بات لدى وريثه سعد شريكان .تخلى
شقيقه أيمن عن ّ
حصته الوازنة لعالء الخواجة (رجل األعمال األردني وحامل الجنسية اللبنانية منذ بضع سنوات) ،وأخيرًا استحواذ شركاء الخواجة ريمون وتيدي رحمة،
على ّ
حصة في رأس المالُ .يقال إن أسهم الحريري مرهونة أيضًا .معاناة «بنك ميد» لم تقتصر على هذا الجانب ،فرغم أن حاكم مصرف لبنان أغدق عليه باألرباح من
المال العام ،لم ُيفلح المصرف في الخروج من أزمته .هكذا ّ
تقرر إعادة هيكلته .بموجب هذه العملية تم تعيين راوول نعمة مديرًا تنفيذيًا ّفي المصرف ،وانغمس
ّ
المستردة مقابل الديون المتعثرة
هذا األخير في صرف الموظفين و«شدشدة» َبنية التسليفات والودائع ،وتسييل محفظة االستثمارات والعقارات
محمد وهبة
م ــع اك ـت ـمــال عـمـلـيــة زيـ ــادة رأس امل ــال
قــريـبــا ،يصبح تـيــدي رحـمــة وشقيقه
َ
مساهمني في مجموعة البحر
ريمون،
س ــط الـ ـت ــي ت ـم ـلــك «بـ ـن ــك م ـي ــد».
املـ ـت ــو ّ
سيضخ الشقيقان نحو  100مليون
دوالر ف ــي رأس امل ـ ــال وي ـس ـت ـح ــوذان
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ع ـل ــى ّح ـ ّـص ــة ت ـص ــل إل ــى
ٍّ
 .%9.9وبــذلــك ت ـتــدنــى حـ ّـصــة ك ــل من
سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري مـ ــن  %42.23إل ــى
 ،%38.04وعالء الخواجة من %42.24
إلـ ــى  ،%38.05ونـ ـ ــازك ال ـح ــري ــري من
 %15.571إلى .%14
في آذار  2017استحوذ رجل األعمال
عــاء الـخــواجــة عـبــر مجموعته OLT
 ،Holdingعلى أسـهــم أيـمــن الحريري
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـ ــوازي بـحـجـمـهــا أسـهــم
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ال ـخ ــواج ــة كـ ــان ق ــد دخـ ــل أي ـض ــا على
مـجـمــوعــة ال ـحــريــري م ــن خ ــال ش ــراء
شــركــة «أوج ـي ــه إن ـتــرنــاش ـيــونــال» في
فرنسا .كما صار مساهمًا رئيسيًا في
شركة اشترت أكبر عقارات العائلة في
ك ـفــرفــالــوس ش ــرق ص ـي ــدا ،ول ــه أسـهــم
ف ــي ش ــرك ــات ك ــان ل ـل ـحــريــري ورجــالــه
الحصة الــوازنــة فيها ،باإلضافة إلى
حـصـتــه الـكـبـيــرة ف ــي م ـشــاريــع إنـتــاج
الـطــاقــة فــي دي ــر عـمــار وطــاقــة الــريــاح
في عكار.
دخـ ــول ال ـخــواجــة والـشـقـيـقــن رح ـمــة،
ي ـع ـك ــس ح ـج ــم األزمـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي ضــربــت
املـ ـجـ ـم ــوع ــة املـ ـص ــرفـ ـي ــة بـ ـع ــد تـ ـه ــاوي

شركات الحريري وأبــرزهــا «سعودي
أوجـ ـي ــه» .ف ـهــذهّ امل ـج ـمــوعــة املـصــرفـيــة
التي كانت تصنف في املرتبة السابعة
لـجـهــة تــرتـيــب األصـ ــول ب ــن مـصــارف
«أل ـف ــا» وف ــي املــرت ـبــة ال ـســادســة لجهة
ترتيب الــودائــع بــن مـصــارف «ألـفــا»،
كــادت أن تتهاوى مثلها مثل شركات
ال ـحــريــري ال ـتــي سـقـطــت قـبــل سـنــوات
وأبرزها «سعودي أوجيه» .فقد ظهرت
فـ ــي م ـي ــزان ـي ـت ـه ــا اخـ ـ ـت ـ ــاالت ب ـن ـيــويــة
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع بـ ــدء ان ـه ـي ــار ش ــرك ــات
الحريري نظرًا للترابط ّالعميق بينها.
وبحسب املستندات املوثقة ،فإن قيمة
الديون املتعثرة في «البحر املتوسط»

بلغت  461.5مليون دوالر فــي ،2017
منها  134.4مـلـيــون دوالر تسليفات
ُمنحت ملقاولني من الباطن مع شركة
«سـ ـع ــودي أوجـ ـي ــه» ،و 127.2مـلـيــون
دوالر تسليفات ُمنحت لشركة ،AGE
و 56.1مليون دوالر تسليفات ُمنحت
لشركة  ،BEATAو 39.8مليون دوالر
تسليفات ُمنحت لشركة  ،OTASو95
مـلـيــون دوالر هــي ع ـبــارة عــن خسائر
ع ـم ــاء املـ ـص ــرف ال ـنــات ـجــة ع ــن إعـ ــادة
جدولة ديون شركة .CELL C
في تلك السنة ،أي  ،2017كانت محفظة
تسليفات «الـبـحــر املـتــوســط» للقطاع
ال ـخــاص تـصــل إل ــى  4.4مـلـيــار دوالر،

وكانت أرباحه تبلغ  120مليون دوالر
(ال ـجــزء األكـبــر مــن هــذه األرب ــاح ناتج
من توظيف األمــوال في سندات الدين
الـحـكــومـيــة وش ـه ــادات إيـ ــداع مصرف
لبنان) ّ .لــذا ،فــإن الــديــون غير العاملة
(امل ـت ـعــثــرة) الـبــالـغــة  990مـلـيــار لـيــرة
( 656م ـل ـيــون دوالر) ،ك ــان ــت سـتــأكــل
أربـ ــاح  3س ـنــوات و 9أشـهــر بــالـكــامــل،
ّ
وه ـ ـ ــي تـ ـش ــك ــل  %14.7م ـ ــن م ـح ـف ـظــة
ّ
مرتفع جدًا
التسليفات ،وه ــذا مـعــدل
ّ
قياسًا على معدل الديون املتعثرة في
القطاع املصرفي.
ك ــان واض ـحــا ال ـتــرابــط الـتـمــويـلــي بني
الـبـحــر امل ـتــوســط وت ـســاقــط الـشــركــات

الخواجة والشقيقان رحمة شركاء الحريري في مجموعة البحر المتوسط (مروان طحطح)

ّ 461مليون دوالر ديون
متعثرة من أربع شركات
تابعة لـ«أوجيه تيليكوم»
ش ـق ـي ـقــه س ـع ــد ف ــي م ـج ـمــوعــة الـبـحــر
املـ ـت ــوس ــط .الـ ـخ ــواج ــة الـ ـ ــذي تـنـشـغــل
األوسـ ــاط الـسـيــاسـ ّـيــة والـتـجــاريــة في
لبنان باسمه وتسأل عن ّ
كيفية بروزه
ّ
بقوة وحجم ثروته وهوية من يعمل
ّ
م ـعــه ،ص ــار عمليًا أول شــريــك لــورثــة
رفـيــق الـحــريــري فــي مجموعة البحر
املتوسط ،مذ اشترى رفيق الحريري
املـ ـ ـص ـ ــرف ف ـ ــي الـ ـثـ ـم ــانـ ـيـ ـنـ ـي ــات .ب ـعــد
سنتني ،صــار للحريري شريك ثالث:
الشقيقان رحـمــة .هما يتشاركان مع
ً
ال ـخ ــواج ــة أعـ ـم ــاال واس ـت ـث ـم ــارات في
ّ
لبنان ،واسـتـحــوذا على حصة وازنــة
فــي املـجـمــوعــة مــن خ ــال االسـتـحــواذ
ع ـلّــى ك ــام ــل زيـ ـ ـ ــادة رأس املـ ـ ــال ال ـتــي
تنفذها املجموعة.

محمد نزال
التي ورثـهــا سعد الـحــريــري عــن أبيه.
فالشركات األرب ــع املــذكــورة أعــاه هي
شــركــات تأسست على يــد األب لتقوم
بأعمال مختلفة في قطاع االتصاالت.
 BEATA holdingsو AGE LTDهما
م ــن ال ـشــركــات املـســاهـمــة ف ــي «أوج ـيــه
تيليكوم» وفــق بـيــانــات بــورصــة دبي
امل ـن ـشــورة عـلــى مــوقـعـهــا اإللـكـتــرونــي.
أم ــا  OTASف ـهــي ش ــرك ــة مـمـلــوكــة من
شــركــة «أوج ـيــه تيليكوم» وتعمل في
تــرك ـيــا وتــرت ـبــت عـلـيـهــا ديـ ــون هــائـلــة
أعيدت جدولتها أكثر من ّ
مرة من دون
أن تتمكن من إيفائها .و CELL Cهي
الشركة التي ّأسسها رفيق الحريري
فــي  2001وتملكت شبكة خـلــويــة في
جنوب أفريقيا وكانت مملوكة بنسبة
 %75من «أوجيه تيليكوم» قبل إعادة
هيكلة هذه األخيرة.
ف ــي الـ ــواقـ ــع ،ك ــان ــت م ـج ـمــوعــة الـبـحــر
املتوسط التي تملك «بنك مـيــد» ،هي
ال ــذراع التمويلية لـشــركــات الحريري
األب .عبرها تـ ّـمــت الصفقات الكبرى.
ف ـهــذا امل ـص ــرف ح ـصــل م ـنــه ال ـحــريــري
األب عـ ـل ــى أول كـ ـف ــال ــة اللـ ـت ــزام ــات ــه
ف ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ث ــم اش ـ ـتـ ــراه ب ـعــدمــا
عرضه جــوزف الـخــوري للبيع .وهــذه
املجموعة كانت لديها شركة شقيقة
هــي «ع ـقــاريــة الـبـحــر امل ـتــوســط» التي
ّ
اقـتـصــر عـمـلـهــا عـلــى تـمــلــك ال ـع ـقــارات
ال ـت ــي يـتـخـلــف أص ـحــاب ـهــا ع ــن س ــداد
دي ــونـ ـه ــم ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة .وم ـ ــن ض ـمــن
م ــوج ــودات ـه ــا ،كــانــت «ع ـق ــاري ــة الـبـحــر
املتوسط» تملك عقارات ُالرملة البيضا
(املسبح الشعبي) والتي أثيرت حولها
ضـ ّـجــة كـبـيــرة ف ــي ال ـس ـنــوات املــاضـيــة
بـعــدمــا اشـتــراهــا رج ــل األع ـمــال وســام
عـ ــاشـ ــور .وب ـت ـم ــوي ــل م ــن «ب ـن ــك م ـيــد»
اش ـت ــرى ال ـحــريــري األب حـ ّـصــة وازن ــة
في البنك العربي (بيعت قبل سنتني)،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ث ـلــث ب ـنــك االسـتـثـمــار
السعودي .كذلك جرى تمويل تأسيس
ّ
 .CELL Cوتـ ـم ــل ــك عـ ـب ــر امل ـج ـم ــوع ــة
قصر قريطم .هذا العقار كان معروفًا
باسم قصر صالحة ،إال أن أبناء رجل
األعمال نجيب صالحة كانوا مدينني
مل ـج ـمــوعــة ال ـب ـح ــر امل ـت ــوس ــط بـمـبــالــغ
ّ
كـبـيــرة مـقــابـ ُـل ره ــن ،وعـنــدمــا تخلفوا
ع ــن الـ ـس ــداد أب ــرم ــت صـفـقــة اس ـت ــرداد
القصر وبقيت ّ
حصة في أسهم فندق
فينيسيا مرهونة للمجموعة أو «بنك
ميد».

ّ
«للحريرية» أن تكون في لبنان ،كظاهرة أبعد
لم يكن
ِمــن «مالية» (بمعنى تقديمات الحريري ملواطنني)،
لــوال امل ـصــارف .لــوال بنك البحر املـتـ ّ
ـوســط ،تحديدًا،
ال ــذي أصـبــح أخ ـي ـرًا «بـنــك م ـيــد» .هــو امل ـصــرف الــذي
اقترن اسمه باسم رئيس الحكومة السابق ،الراحل
رف ـيــق ال ـح ــري ــري ،مـنــذ مـنـتـصــف تـسـعـيـنــات الـقــرن
املاضي .كانت وكالة «رويترز» نشرت ،قبل  14عامًا،
إثر اغتيال الحريري ،تقريرًا يستعرض تراجع أرباح
ّ
املصرف .نقل التقرير عن مصرفيني أنه ال ّبد ،كواحد
ّ
العالجيةِ ،مــن «تقليص العمالة ّ الــزائــدة
ِمــن الحلول
عــن الـحــاجــة» .الحديث هنا عــن صــرف مــوظـفــن .لم
يكن سـ ّـرًا ّأن توظيفات ذاك املصرف ،إلى ّ
حد بعيد،
ّ
ّ
مذهبية ،على طريقة «التنفيعات»
سياسية -
كانت
ّ
ّ
الشعبوية الهادفة إلى مد نفوذ الزعيم وكسب الوالء
له .اليوم ،يبدو أن الفقاعة وصلت إلى ّ
حد االنفجار.
ّ
حقيقي في ما
وبدأت عمليات الصرف .ثمة تضارب
إعطاء
ترفض
املصرف
خص عدد املصروفني .إدارة
ّ
ّ
يتحدثون عــن  400مــوظــف،
رقــم واض ــح .العاملون
والنقابة تقول بأن الرقم يتجاوز املئة بقليل.
ُبداية ،ارتفع صوت بعض املصروفني علنًا ،وبعض
امل ـهـ َّـدديــن بــالـصــرف تلميحًا ،على مــواقــع التواصل
ّ
يترحم على ّ رفيق الحريري،
االجتماعي .أحدهم راح
مغردًا ،في مقابل ّ
ّ
تأسفه على ما حل بعده« :يا ريت
ّ
أخدتنا معك .»...آخر غرد ،على طريقة «يحصل في
ّ
اللبنانية ،عــن الــرواتــب الهائلة لبعض
أحــد الـبـنــوك»
ّ
بموظفني آخــريــنّ .يتضح الحـقــا أنّ
امل ــدراء مـقــارنــة
ال ـصــرف ي ـطــال ،فــي أك ـثــره ،ال ـح ـ ّـراس َ
وم ــن يماثلهم
ّ
ّ
املوظفني» .هؤالء الذين ،بحسب
موقعية ِمن «صغار ّ
أحــدهــم ،هــم «الــذيــن مثلوا ،خــال السنوات املاضية،
البيئة الحاضنة الصلبة للحريري وتيار املستقبل...
مــا بعرف إذا الشيخ سعد (الـحــريــري) بيعرف ّإنو
هـيــدي البيئة هــي الـلــي عــم تنضرب ال ـيــوم» .موظف
غــاضــب آخــر يكتب« :ســائــق املــديــر يـقــول ّإن مديره
يملك فيال في شانيه تكلفتها ما يقارب  6ماليني
دوالر ،من أين لك هذا؟ مديرة تملك شقة سعرها 3
ماليني دوالر .من املسؤول عن إخــراج موظفني من
لون واحــد ،هو لون ابن بيروت فقط؟» .نشر األخير
صورة إلحدى أشهر الناشطات في تيار املستقبل،
على املستوى الشعبي ،وإلى جانبها صورة الرئيس
ً
الـحــريــري ،قــائــا« :دول ــة الرئيس هيدي نسما ،أكثر
وحـ ــدة ب ـت ـحـ ّـبــك ب ـل ـب ـنــان» .ي ـب ــدو ّأن ال ـص ــرف يـطــال
نسماّ ،إيــاهــا ،التي ظهرت في الصورة حاملة للعلم

الـسـعــودي .يصعب متابعة هــذا املشهد ،وتغريدات
ّ
موجعة أخ ــرىِ ،مــن غير أن يـخــرج بـخــاصــة :إنهم
ّ
ـ«الحريرية» ّإياها «أخدتونا لحم ورميتونا
يقولون ل
عظم».
أكثر ِمــن ذلــك .الصرف ،بحسب بعض املصروفني،
ّ
لــم يـكــن «أخــاقـ ّـيــا» ّحــتــى فــي الـشـكــلُ .ع ـ ِـرض على
بعضهم ،كصفقة ،أل ُيـصــرفــوا ولـكــن فــي املقابل
ً
سـيـتـغـ ّـيــر مــوقـعـهــم الــوظ ـي ـفــي .م ـث ــاُ ،ي ـع ـ َـرض على
الحارس ،الذي حمى سائر العاملني لسنوات طوال،
َ
وم ــن كــان هــو فــي دائ ــرة الـخـطــر ،أن ُيصبح «مـقـ ّـدم
ُ
ق ـهــوة» أو «عــامــل تـنـظـيـفــات» .أحــدهــم ع ـ ِـرض عليه

ّ ُع ِرض على بعض
َالموظفين قبل صرفهم أن
تقديم القهوة
يعملوا في
ّ
أو تنظيف الحمامات

«تنظيف الـحـ ّـمــامــات» تـحــديـدًا .عـ ّـزت عليه واختنق.
ّ
عن قانون هنا ،حتمًا،
هــذا صــرف مقنع .ال ُيحكى
ّ
ّ
حتى عن وفاء لهؤالء ،بل أقله عما ّ
يسمى لباقة
وال
ّ
ّ
ّ
نتحدث عن مصرف.
«إنسانية» .آهّ ،نسينا أننا
أو
عمومًا ،أليس ملوظفي املصارف نقابة؟ بلى ،يوجد.
ّ
رئـيــس هــذه النقابة ،أســد خ ــوري ،يخبرنا أن ــه على
علم بما يجريّ ،
وأن املصرف «أجــرى إعــادة هيكلة،
ّ
فطلع في موظفني زيادة ،وعم يدفعولهم تعويضات
إض ــاف ـ ّـي ــة ب ـت ــوص ــل ،بــأح ـســن ال ـ ـحـ ــاالت ،لـ ـح ــدود 3
سنوات» .هذه أحسن الحاالت .يجزم خوري ،بحسب
علمهّ ،أن عدد املصروفني «لم يصل إلى  400موظف،
بل الحديث عن أكثر ِمن  100موظف ،ولكن ِمن غير
الــواضــح إلــى أي عــدد ُيــريــد املـصــرف أن يـصــل .هل
ً
يصل إلــى صــرف  400فـعــا ...ما بعرف»ُ .يخبرنا
النقيب أن بعض املصروفني تواصلوا معه ،لذا «عقدنا
اجتماعات مع إدارة املـصــرف ،وحاولنا أن ّ
نحسن
للمصروفني ال ـع ـطــاءات» .م ــاذا عــن حـكــايــة تنظيف
ال ـحـ ّـمــامــات وم ــا ش ــاك ــل؟ ُيـجـيــب خ ـ ــوري« :حــاولـنــا
ّ
التدخل لفرملة هــذه املسألة .يبدو أنها توقفت .في
ّ
نتحدث عن قانون ،القانون
مسألة العطاءات نحن ال

هنا بيسوى ( ،)...ولكن عمومًا التعويضات مقبولة
بالحدود الدنيا».
تواصلت «األخبار» مع إدارة املصرف ،ملعرفة رأيها
فــي مــا يـحـصــل .املــديــر ال ـعــام الـتـنـفـيــذي للمصرف،
راوول نعمة ،أخبرنا عن مسألة إعــادة الهيكلةّ ،
وأن
أخرى،
فروع ّ
«هناك أيضًا بعض الفروع القريبة ِمن ّ
هذه نعمل على إقفالها .لقد راعينا حالة كل موظف
ّ
على انفراد ،كنا كرماء معهمّ ،قدمنا لهم «باكيدج»
متكاملة» .يوضح نعمة ،الذي لم ُيكمل عامه األول بعد
في اإلدارةّ ،أن بعض املوظفني «كان ال بد ِمن إرسالهم
إلى بيوتهم .هــؤالء لم يكونوا يعملون واقعًا ،نبحث
ً
عــن أحــدهــم فـنـجــده نــائـمــا م ـثــا ،أم ــا الـبـعــض اآلخــر
طبعًا ،مدير البنك
فشملته إعــادة الهيكلة
ببساطة»ً .
ّ
ليس هو صاحب البنك ،هو تسلم تركة بما فيها من
ّ
تضخم التوظيف الزبائني ّإي ــاه ،ومعلوم ّأن بعض
ّ
املوظفني الذين لم ُتعد تتسع لهم مؤسسات أخرى
للحريري ،على مدى السنوات املاضية ،كانوا ُي َّ
حولون
إلــى املـصــرف .بناء على ذلــك يأتي ســؤال :هل سعد
الحريري على علم بمسألة صرف املوظفني أخيرًا؟
ُيجيب نعمة« :بالتأكيد ،كل املساهمني في املصرف
(الحريري أحدهم) على علم بذلك».
م ــاذا عــن حـكــايــة تـقــديــم الـقـهــوة وأع ـمــال التنظيفات؟
ال تنفي إدارة امل ـ ّصــرف ذل ــك بــاملـطـلــق ،وت ـس ــأل« :هــل
ّ
يخجل أحد أن ُينظف منزله؟ عمومًا كنا نفكر بطريقة
إيجابية حتى ال ُيصبح املعروض عليهم ذلك بال عمل.
ُيمكننا أن نتعاقد مع شركة تنظيفات ،وبتكلفة أقل،
ولكن قررنا أن ندفع أكثر مقابل عدم صرف موظفني
إضافيني».
ُ
إلى ذلك ،ترفض اإلدارة أن تفصح عن الرقم الحقيقي
ل ـل ـم ـصــروفــن ،م ــع اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى «ت ــوظ ـي ـف ــات جــديــدة
حـصـلــت» .يعلم املـعـنـ ّـيــون فــي امل ـصــرف بــوجــود حالة
امـتـعــاض ِم ــن جــانــب امل ـصــروفــنِ ،م ــن جــانــب بيئتهم
أيضًاّ ،
ّ
ّ
حزبيًا .بديهي
مذهبيًا -
وأن املسألة تأخذ ُبعدًا
أن يكون املصروفون ،في أكثريتهمِ ،من أهالي بيروت
ّ
الس ّنة ،ذلك ّ
ومن ُ
«ألن املصرف ُسني وأكثر موظفيه ِمن
ُِ ّ
السنة ،فبطبيعة الحال أن يكون أكثر املصروفني كذلك».
فــي أرشـيــف صفحات بعض املـصــروفــن ،على مواقع
ّ
التعصب
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،الكثير ِمــن م ـفــردات
و«االستعداد للتضحية» ِمن أجل الشيخ سعد .بعضهم
يصمت اآلن خــوفــا ِمــن الـشـمــاتــة .بـعــض «املــرتــاحــن»
ينصحون بذلك .لو أن أعتى كارهي الحريريِ ،من ّأي
جهة ،أرادوا اإلضرار به في العمق ،ملا فعلوا بحقه أكثر
ّ
مـمــا يفعل هــو بـحــق نـفـســه .أت ــراه لـيــس لــديــه خـيــارات
أخرى؟ ّربما .هكذا تكون النهايات.

مهمة مدعومة بالمال العام…
محمد وهبة
إعادة هيكلة في «بنك ميد» .هذه هي
املـهـمــة ال ـتــي أت ــت بــاملـصــرفــي راوول
نعمة مــدي ـرًا تنفيذيًا للمصرف في
ل ـب ـن ــان .ت ـن ـط ــوي امل ـه ـم ــة ع ـل ــى أك ـثــر
مـ ـ ــن م ـ ـ ـسـ ـ ــار :تـ ـقـ ـلـ ـي ــص امل ـ ـصـ ــاريـ ــف
التشغيلية ،زيــادة الربحية .مساران
يعنيان بلغة أه ــل امل ـصــارف صــرف
املـ ـ ــوظ ـ ـ ـفـ ـ ــن وت ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــص املـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــآت
وخفض النفقات األخ ــرى ،وتحويل
م ـح ـف ـظ ــة ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــارات إلـ ـ ـ ــى س ـي ــول ــة
قــابـلــة للتوظيف ،ووق ــف ال ـنــزف من
الخسائر س ــواء عبر تخفيف أعباء
التسليفات املشكوك بتحصيلها أو
عـبــر االن ـخ ــراط أكـثــر فــي الهندسات
املالية التي يجريها مصرف لبنان.
ال يـ ـح ـ ّـب ــذ ن ـع ـم ــة اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال ك ـل ـمــة
«تـنـظـيــف» ،إال أن ــه فــي الــواقــع كانت
هـ ـ ــذه املـ ـهـ ـم ــة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة لـ ــوجـ ــوده
كـمــديــر تنفيذي فــي املـجـمــوعــة .قيل
الكثير عــن املــرجـعـيــة الـتــي اقترحت

نعمة لـهــذا املـنـصــب ،وه ــو املـعــروف
بـسـلــوكــه غـيــر الـتـقـلـيــدي ف ــي العمل
ّ
املصرفي ،إل أنــه يعلن بوضوح أنه
ّ
ت ـس ــلــم م ــوق ـع ــه ف ــي امل ـج ـم ــوع ــة ب ـنــاء
على اتفاق مع الشريك الجديد عالء
ال ـخ ــواج ــة .ي ــؤك ــد نـعـمــة أن «عـمـلـيــة
إعادة الهيكلة كانت قد بدأت بالفعل
ّ
قبل تسلمي مهامي في البنك» ،لكنه
يشير إلى أن الهدف منها أن «ينمو
ّ
املصرف» .هذا األمــر يتطلب «صرف
املوظفني وإعادة التوظيف بناء على
هيكلية إدارية مختلفة ومسالك عمل
أكثر فعالية».
ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  2010كـ ــانـ ــت املـ ـص ــاري ــف
اإلداريـ ـ ــة ملـجـمــوعــة الـبـحــر املـتــوســط
تبلغ  106ماليني دوالر ،وقد ازدادت
فــي عــام  2012لتبلغ  ،%110وقفزت
في  2017إلى  138مليون دوالر .وفي
امل ـق ــاب ــل ك ــان ــت أربـ ـ ــاح امل ـص ــرف 105
مــايــن دوالر فــي  2010ثــم ارتفعت
إلــى  128مليون دوالر ،وع ــادت إلى
االنـ ـخـ ـف ــاض فـ ــي  2017إل ـ ــى 104.5

مليون دوالر.
هـ ـ ــذا االخـ ـ ـت ـ ــال فـ ــي الـ ـتـ ـن ــاس ــب ّبــن
املصاريف اإلدارية واألرباح املحققة،
كان ّ يمكن أن يكون أكبر بكثير لوال
ت ــدخ ــل م ـصــرف لـب ـنــان ف ــي أك ـثــر من
م ـنــاس ـبــة ل ـت ـعــويــم امل ـ ـصـ ــرف ،ول ــوال
عمليات تسييل األصول.
ففي عــام  2009حصل املصرف على
قـ ـ ــرض مـ ـي ـ ّـس ــر مـ ــن م ـ ـصـ ــرف ل ـب ـنــان
بقيمة  91مـلـيــار لـيــرة تــم توظيفها
في سندات خزينة بالليرة اللبنانية
ُ
واســتـخــدمــت األرب ــاح الناتجة منها
بـقـيـمــة  19.5مـلـيــار ل ـيــرة ف ــي إطـفــاء
الخسائر املترتبة على الـبـنــك .وفي
ال ـس ـن ــوات ال ـتــال ـيــة ،ح ـصــل امل ـصــرف
ّ
على أكثر مــن سلة إم ــداد بالسيولة
مــن مـصــرف لـبـنــان ،ك ــان أبــرزهــا في
 2014و 2015ح ــن أق ــرض ــه مـصــرف
ل ـب ـنــان ن ـحــو  600م ـل ـيــون دوالر من
أجل شراء شهادات إيداع صادرة عن
مـصــرف لـبـنــان بقيمة  1070مليون
دوالر ،وأجـ ــرى الـكـثـيــر مــن عمليات

امل ـ ـبـ ــادلـ ــة م ـ ــع م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان بــن
سندات يوروبوندز كان يحملها في
محفظته بشهادات إيداع صادرة عن
مصرف لبنان .هذه العمليات كانت
تحقق له الكثير من األربــاح السهلة
والسريعة نظرًا إلى الفرق الكبير بني
م ــردود الـسـنــدات ومـ ــردود شـهــادات
اإلي ـ ــداع .وم ــن أوق ــح العمليات التي
أجــراهــا مـصــرف لـبـنــان مــع املـصــرف
كـ ــانـ ــت ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  2014ح ـ ــن ب ــاع ــه
ُ
شهادات إيداع قيمتها السوقية 500
مـلـيــون دوالر بـسـعــر  458.8مليون
دوالر ،م ــا أتـ ــاح لـلـمـصــرف تسجيل
أرباح فورية من هذه العملية بقيمة
 41.9مليون دوالر.
اس ـت ـمـ ّـرت ه ــذه الـعـمـلـيــات املــالـيــة بني
م ـصــرف لـبـنــان وامل ـص ــرف عـلــى مــدى
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن خـ ـم ــس سـ ـ ـن ـ ــوات ،وإنـ ـم ــا
بأشكال مختلفة .األربــاح املحققة في
 2015بلغت ،بحسب التقرير السنوي
ملـجـمــوعــة الـبـحــر املـتــوســط املـنـشــورة
على املوقع اإللكتروني 236.9 ،مليار

لـ ـي ــرة .ث ــم ف ــي ص ـي ــف  2016ان ـخ ــرط
املـصــرف بالعمليات املالية املعروفة
باسم «هندسات مالية» وحقق منها
أربــاحــا بقيمة إجـمــالـيــة تبلغ 234.8
مليار لـيــرة ،علمًا بــأن نعمة يؤكد أن
امل ـصــرف «ل ــم يـسـتـفــد بــأكـثــر مــن 100
مـلـيــون دوالر م ــن ه ــذه ال ـه ـنــدســات».
ك ــذل ــك ي ـق ــول إن «ال ـه ـن ــدس ــات املــال ـيــة
ال ـتــي شـ ــارك فـيـهــا «ب ـنــك م ـيــد» كــانــت
يستفد من
مفتوحة لكل املصارف ولم
ِ
هندسات خاصة».
عـ ـل ــى ّ
ـف م ـص ــرف
ـ
ت
ـ
ـ
ك
ـ
ـ
ي
ـم
أي حـ ـ ـ ــال ،لـ ـ
ِ
لبنان باإلغداق على مجموعة البحر
ّ
واملمولة من
املتوسط باألرباح السهلة
املــال الـعــام .ففي  21آب  2017وصلت
طلبات املصرف إلى حدود «استبدال
الـ ـت ــوظـ ـيـ ـف ــات اإلل ـ ــزام ـ ـي ـ ــة ب ـ ــال ـ ــدوالر
األم ـي ــرك ــي ب ـش ـه ــادات إي ـ ــداع مـصــرف
ل ـب ـنــان» .عـنــدهــا ع ـ ّـدل م ـصــرف لبنان
في طريقته في التعامل مع مجموعة
ال ـب ـح ــر املـ ـت ــوس ــط ،ف ـل ــم ي ــواف ــق عـلــى
طلبها ،وإن ـمــا منحها مــوافـقـتــه على

االق ـتــراض مــن مـصــرف لبنان بفائدة
 %2مقابل رهن سندات خزينة بكافة
ّ
الـعـمــات ،واشـتــرط أل يتم استعمال
العمليات «لتحقيق مدخول آنــي ،بل
تغطية النقص في املؤونات املتوجبة
تدريجًا خالل عشر سنوات».
يـ ــوم ـ ـهـ ــا ط ـ ـلـ ــب مـ ـ ـص ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان مــن
املجموعة ،بما يشبه حفظ ماء الوجه،
أن ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى «ت ـح ـص ـي ــل ال ــدي ــون
املشكوك بتحصيلها بكافة الوسائل
ّ
تخصص القروض
القانونية على أن
ّ
املحصلة لتخفيض املــؤونــات» ،علمًا
ّ
بــأنــه ك ــان ق ــد وافـ ــق «ع ـلــى أن يتملك
امل ـصــرف ع ـقــارات اسـتـنــادًا إل ــى امل ــادة
 154من قانون النقد والتسليف سدادًا
لــديــون مشكوك بتحصيلها ،على أن
ّ
تخصص املــؤونــات املـكــونــة مقابلها
لــدعــم األم ـ ــوال ال ـخــاصــة غـيــر الـقــابـلــة
للتوزيع وأن تقوم لجنة الرقابة على
امل ـص ــارف بـتـحــديــد تـفــاصـيــل التملك
وقيمها وفقًا لألصول».
ليس هناك إيحاءات في كالم مصرف

لبنان أوضح من أن املصرف كان ّ
يمر
بأزمة قد تنسفه من أساسه .فهو ّ
قدم
دع ـمــا شـبــه مـطـلـ ّـق لـلـمـصــرف .بعض
العمليات التي نفذها مصرف لبنان
ملصلحة مـجـمــوعــة الـبـحــر املـتــوســط،
كانت مخفية عن عيون لجنة الرقابة
على امل ـصــارف ،إال أنها كانت تجري
ب ـع ـلــم رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة س ـم ـيــر حـمــود
الذي كان يعمل سابقًا في املجموعة.
اك ـت ـش ــاف ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات ّأدى إل ــى
نشوء خالف بني حمود وعضو لجنة
الرقابة أحمد صفا.
ّ
فــي ه ــذا الــوقــت ،ك ــان امل ـصــرف يحقق
مصرف لبنان
أرباحًا من عملياته مع ّ
ويـطـفــئ الـخـســائــر ويـخــفــض األع ـبــاء
ّ
امل ـتــرت ـبــة عـلـيــه ف ــي م ـيــزان ـي ـتــه ،إل أن
أوض ــاع ــه ك ــان ــت تـ ـ ــزداد ص ـعــوبــة وال
س ـي ـمــا ل ـج ـهــة ت ـس ـج ـيــل ّن ـس ــب م ــاءة
مقبولة فيما يــواجــه تعثرًا فــي ســداد
القروض بلغت قيمته في نهاية 2017
نـحــو  990مـلـيــار ل ـيــرة ،أي مــا ي ــوازي
 %14.7من مجمل تسليفات املصرف

للقطاع الخاص ،ما دفعه إلى التركيز
عـلــى عـمـلـيــات تـسـيـيــل االس ـت ـث ـمــارات
والعقارات التي يحملها في محفظته.
مسار تسييل االستثمارات بــدأ منذ
ف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ب ـه ــدف إت ــاح ــة امل ـج ــال
لـ ـلـ ـمـ ـص ــارف ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مـ ــن ن ــات ــج

ّ
استرد عقارات مقابل الديون
من فريد مكاري ،وال يزال يحاول
استرداد ديونه من ابن السنيورة
املـ ـبـ ـيـ ـع ــات فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات م ــالـ ـي ــة مــع
م ـصــرف ل ـب ـنــان ّ تـحـقــق ل ــه امل ــزي ــد من
األربـ ـ ـ ــاح وتـ ـخ ــف ــف أعـ ـب ــاء امل ــؤون ــات
املتوجبة عليه فــي مقابل االحتفاظ
بــالـعـقــارات امل ـس ـتـ ّ
ـردة مـقــابــل الــديــون
ّ
امل ـت ـع ــث ــرة .امل ـش ـك ـلــة ف ــي ه ــذا امل ـج ــال،
أن أس ـعــار ال ـع ـقــارات واالس ـت ـث ـمــارات
ّ
مخمنة
األخ ــرى فــي ميزانيته كــانــت
بـنـحــو  450م ـل ـيــار ل ـي ــرة (ن ـح ــو 300

مليون دوالر) ،فيما كــانــت تقديرات
اإلدارة أن سعرها السوقي يصل إلى
مليار دوالر .إعــادة تخمني العقارات
يــرتـبــط عـضــويــا بـقـيـمــة التخمينات
ال ـت ــي ت ــواف ــق ع ـل ـي ـهــا ل ـج ـنــة ال ــرق ــاب ــة
ع ـل ــى املـ ـ ـص ـ ــارف .لـ ـ ــذا ،ف ـق ــد اخ ـتـل ـفــت
ال ـت ـخ ـم ـي ـن ــات بـ ــن امل ـ ـصـ ــرف ول ـج ـنــة
الـ ــرقـ ــابـ ــة ومـ ـ ـص ـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان إلـ ـ ــى أن
جرت تسوية األمر ملصلحة املصرف
مجددًا.
ّ
رغــم ذلــك ،اضطر املصرف أن يتخلى
عــن استثماراته فــي فـتــرات مختلفة.
باع ّ
حصته في شركة «اليــت ميتال»
لـصـنــاعــة األمل ـن ـيــوم بـقـيـمــة  7مــايــن
دوالر .وب ــاع أي ـضــا ،Beverly Hotel
ب ـق ـي ـم ــة  9.2مـ ـلـ ـي ــون دوالر .وب ـ ــاع
ش ــرك ــات تــاب ـعــة أخـ ــرى مـحـقـقــا نحو
 323مليار ليرة .كذلك باع ّ
حصته في
 CSC Bankوال ـتــي كــانــت تـبـلــغ %40
من األسهم ،بقيمة  527.7مليار ليرة.
كــذلــك اس ـتـ ّ
ـرد ع ـقــارات مـقــابــل الــديــون
ّ
م ــن ف ــري ــد م ـ ـكـ ــاري ،واسـ ـ ـت ـ ــرد دي ــون ــه

ّ
مــن مـيـســرة ســكــر… وال ي ــزال يـحــاول
استرداد ديونه من ابن فؤاد السنيورة
والتي تصل إلى  7ماليني دوالر.
يقول نعمة إن مصرف لبنان أجبره
ع ـل ــى ت ـس ـي ـيــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات املـ ـسـ ـت ـ ّ
ـردة
م ـق ــاب ــل دي ـ ــن م ــن أج ـ ــل خ ـف ــض قـيـمــة
امل ـ ــؤون ـ ــات فـ ــي م ـح ـف ـظ ـت ــه« ،كـ ـم ــا أن
ت ـجــارة ال ـع ـقــارات ال تـقــع ضـمــن عمل
امل ـص ــارف ،فيما يمكن تــوظـيــف هــذه
املبالغ وتحقيق أربــاح أعلى» .لذلك،
يــؤكــد نـعـمــة أن ــه ج ــرى ب ـيــع ع ـقــارات
«بــأسـعــار أعـلــى مــن التخمني وأعـلــى
م ــن األس ـ ـعـ ــار ال ــدف ـت ــري ــة .ف ــي الـسـنــة
امل ــاض ـي ــة ح ـق ـق ـنــا أرب ــاح ــا ج ـي ــدة مــن
ثانية،
تسييل العقارات» .ومن ناحية
ّ
«كانت عملية تسييل العقارات توفر
للمصرف سيولة بــالــدوالر فــي وقت
ت ـعــانــي ف ـيــه الـ ـس ــوق م ــن أزم ـ ــة ب ـهــذا
ال ـخ ـص ــوص ،م ــا س ـمــح ل ـنــا بــالـقـيــام
ب ـع ـم ـل ـيــات ت ـح ــوي ــل م ــن الـ ـلـ ـي ــرة إل ــى
الدوالر رغم أن بعض املصارف كانت
تماطل مع زبائنها في هذا األمر».

