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سياسة

سياسة
قضية اليوم

تقرير

شقير يفتتح «االنجازات»:
رفع تسعيرة االتصاالت على جدول الحكــومة
أراد وزير االتصاالت محمد شقير إنجازًا سريعًا يميزه عن أسالفه ،فوجده .بكامل الثقةّ ،
قدم طلبًا إلى مجلس الوزراء يطلب
ً
فيه رفع أسعار االتصاالت الخلوية مجددًا ،بدال من تخفيضها أو ترشيدها لمصلحة تعزيز الخدمات المرتبطة بالداتا!
إيلي الفرزلي
يـشـيــر الـبـنــد  26عـلــى جـ ــدول أعـمــال
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء إلـ ـ ــى ط ـل ــب وزارة
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت «املـ ــواف ـ ـقـ ــة ع ـل ــى إل ـغ ــاء
ال ـس ـت ــن دق ـي ـق ــة امل ـج ــان ـي ــة امل ـع ـط ــاة
لـلـمـشـتــركــن ف ــي ال ـخ ـطــوط الـخـلــويــة
الالحقة الدفع  .»Post Paidوللتذكير،
فإن تلك الدقائق املجانية كان مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ق ــد أق ــره ــا ف ــي ع ـ ــام ،2014
بــال ـتــوازي مــع خـفــض سـعــر الدقيقة
للخطوط املسبقة الدفع.
فــي اقـتــراح شقير ثقة تامة بــأن هذه
ال ـخ ـط ــوة «ت ـ ّ
ـؤم ــن إيـ ـ ـ ــرادات إضــاف ـيــة
ل ـل ـخــزي ـنــة» .وه ـ ــذا أمـ ــر ص ـح ـيــح ،إال

 200م ـل ـيــون دوالر ،فـ ـم ــاذا سـتـكــون
ال ـف ــائ ــدة امل ــرج ــوة م ــن اس ـت ـع ــادة 14
مليون دوالر من مشتركيها؟
لـ ـلـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،إن مـ ـسـ ـت ــوى ت ــراج ــع
اإليـ ــرادات عند «تــاتــش» يـطــرح أكثر
م ــن عــامــة اسـت ـف ـهــام ،خــاصــة إذا ما
ق ـ ــورن ب ـت ــراج ــع إيـ ـ ـ ــرادات «ألـ ـف ــا» (لــم

ي ـصــل إل ــى  50م ـل ـيــون دوالر) .علمًا
أن الفارق البسيط في عدد مشتركي
«تــاتــش» ال يبرر الـفــارق الضخم في
التراجع.
وأك ـ ـثـ ــر مـ ــن ذل ـ ـ ــك ،إذا ك ــان ــت ش ــرك ــة
«تاتش» قد بــررت اقتراحها بتراجع
ال ـ ـ ـعـ ـ ــائـ ـ ــدات مـ ـ ــن خـ ـ ـط ـ ــوط الـ ـخـ ـل ــوي

الــاح ـقــة ال ــدف ــع ب ـ ــ 13ف ــي امل ـئــة خــال
خمس سنوات ،فإن هذا التراجع في
معظمه ال يعود إلى الساعة املجانية
بل إلى تغير أنماط استعمال الهاتف،
واالع ـت ـم ــاد الـكـبـيــر عـلــى االت ـص ــاالت
عبر اإلنترنت ،والتي أدت ،في املقابل،
إلــى زي ــادة واردات الــدولــة مــن قطاع

اإلنترنت.
ل ـي ـســت امل ـش ـك ـلــة ف ــي الـتـخـفـيــض من
عدمه ،بل في الذهنية التي ُيدار فيها
ق ـط ــاع االت ـ ـصـ ــاالت ،واإلصـ ـ ـ ــرار على
اعتباره منجم ذهب ال قطاع خدمات
أولـ ــوي ـ ـتـ ــه ت ــأم ــن الـ ـخ ــدم ــة األفـ ـض ــل
للمواطن بالتوازي مع تأمني إيرادات

العالم يتجه إلى مجانية االتصاالت الصوتية ...ولبنان ّ
يصر على اعتبارها أهم موارد الخزينة (هيثم الموسوي)

وزير االتصاالت يطلب من
مجلس الوزراء استعادة الساعة
المجانية من المشتركين
أن تـ ـق ــدي ــر هـ ـ ــذه اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات هـ ــو مــا
ليس دقيقًا .فبحسب دراس ــة مقدمة
م ــن ش ــرك ــة «ت ـ ــات ـ ــش» ،الـ ـت ــي تـطــالــب
مـنــذ ال ـع ــام امل ــاضــي بــإل ـغــاء الــدقــائــق
امل ـجــان ـيــة ،جــزئ ـيــا أو كـلـيــا (بـحـســب
ك ـ ـت ـ ــاب م ـ ــرس ـ ــل مـ ـنـ ـه ــا إل ـ ـ ـ ــى وزارة
االتصاالت بتاريخ  27تشرين الثاني
 ،)2018فــإن قيمة الــوفــر ستصل إلى
 14.2مليون دوالر عن كل شركة .إال
أن دراس ــة أخ ــرى أعــدتـهــا شــركــة ألفا
تــوضــح أن الــوفــر لــن يــزيــد عـلــى 7.8
ماليني دوالر في كل شركة.
ح ـت ــى م ــع اع ـت ـم ــاد ال ـ ــدراس ـ ــة األك ـث ــر
ً
تـفــاؤال ،يتبني أن اإلي ــرادت قد ترتفع
نحو  30مليون دوالر ،فهل هذا املبلغ
سيعوض انخفاض إيرادات الخلوي؟
شــركــة «أم ت ــي س ــي ت ــات ــش» نفسها
سبق أن أبلغت وزارة االتصاالت عن
تراجع إيراداتها في عــام  2018نحو

للخزينة .كما فات الــوزارة أن الدولة
اللبنانية مـســؤولــة عــن أكـبــر عملية
سرقة للمشتركني منذ التسعينات،
حـ ــن ف ـ ــرض ع ـل ــى كـ ــل م ـش ـت ــرك دف ــع
 500دوالر للحصول على الخط ،من
دون وجه حق .أضف إلى أن الساعة
املجانية ،إنما كانت تعويضًا بسيطًا
ع ــن ق ـي ـمــة االش ـ ـتـ ــراك ال ـش ـه ــري الـتــي
يدفعها املشترك حتى لو لم يستعمل
هاتفه ،التي تصل إلى  20دوالرًا من
دون الضريبة.
كــل ذل ــك لــم يــأخــذه وزي ــر االت ـصــاالت
بـ ــاالع ـ ـت ـ ـبـ ــار .لـ ـكـ ـن ــه ق ـ ـ ــرر االن ـ ـطـ ــاق
بــالـقـطــاع عـكــس الـسـيــر .فــالـعــالــم كله
ينحو باتجاه اعتبار خدمة االتصال
الصوتي خدمة هامشية باملقارنة مع
الداتا (اإلنترنت) .وهــو ما بــدأ ُي ّ
عبر
عنه بتقديم خدمة االتصال الصوتي
مجانًا مــع بــاقــات اإلنـتــرنــت .لكن في
لبنان ،أراد وزير االتصاالت أن يحقق
إنـ ـج ــازًا ســري ـعــا ،فــاكـتـشــف إمـكــانـيــة
زيادة اإليرادات من خالل سلب خدمة
الدقائق املجانية ،وفاته أنه هو نفسه
أعلن وجود  500موظف في الشركتني
ال يعملون (علمًا بــأن نقابة موظفي
الشركتني تنفي ذلك تمامًا) .وفاته أن
الــوزارة تتحمل املسؤولية األكبر عن
توظيفهم ،كما تتحمل هي مسؤولية
هدر أموال الخزينة من جراء تحكمها
بــاملـصــاريــف التشغيلية للشركتني،
وأصلف وجوهها عقود الرعاية التي
كـلـفــت ال ــدول ــة  16مـلـيــون دوالر عــام
ِّ
 ،2018التي وزع ــت بحسب الــوالءات
واملصالح السياسية واالنتخابية.
الــافــت أن رســالــة «ألـفــا» إلــى ال ــوزارة
تــوضـ ّـح أن إل ـغ ــاء ال ـســاعــة املـجــانـيــة،
ستحفز املشتركني على االنتقال من
الخطوط الالحقة الدفع إلى الخطوط
املسبقة الدفع (خاصة أن طلب الوزير
ال يتطرق إلــى التخفيض الــذي لحق
بأسعار االتصال في هذه الخطوط)،
بما يؤدي إلى خسارة جزء كبير من
الوفر الذي يمكن تحقيقه .لكن األهم
في رسالة «ألفا» ،إشارتها إلى أن هذا
التغيير في سوق الخطوط الخلوية
سيكون انعكاسه سلبيًا على سمعة
ش ــرك ــات ال ـخ ـل ــوي ،ك ـمــا ع ـلــى وزارة
االتصاالت.

تنسيق قومي ـ قواتي ضد رئيس بلدية كفرحزير:

مخالفات قانونية و«تواطؤ» مع شركات االسمنت
ليا القزي
تــواجــه بـلــديــة كـفــرحــزيــر ،أكـبــر بـلــدات
ال ـك ــورة ع ـقــاريــا ،صــراعــا بــن رئيسها
ف ـ ــوزي امل ـع ـل ــوف (ت ــرش ــح ع ـلــى الئـحــة
دع ـم ـت ـه ــا ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة وح ــزب
الـ ـكـ ـت ــائ ــب) وب ـ ــن ف ــري ــق مـ ــن امل ـج ـلــس
ال ـب ـلــدي ي ـضــم ثــاثــة أع ـض ــاء قــومـيــن
ّ
«الريس»
وواح ـدًا قواتيًا .يتهم هــؤالء
ب ـم ـخــال ـفــات قــانــون ـيــة وب ــ«ال ـت ــاع ــب»
ب ـف ــوات ـي ــر و«الـ ـ ـت ـ ــواط ـ ــؤ» مـ ــع ش ــرك ــات
االسمنت .ووصــل األمــر حـ ّـد التحقيق
مع رئيس البلدية أمام محافظ الشمال
رم ـ ـ ــزي نـ ـه ــرا بـ ـن ــاء ع ـل ــى كـ ـت ــاب ح ــول
«ارتـ ـك ــاب م ـخــال ـفــات إداريـ ـ ــة ومــال ـيــة»
رفعه إليه األعـضــاء القوميون الياس
درويش وفرج يعقوب ويعقوب وهبه.
يتألف املجلس الـبـلــدي فــي كفرحزير
( 12ع ـض ـوًا) مــن  9أع ـضــاء مــن الئحة
ض ـ ّـم ــت املـ ـعـ ـل ــوف وح ـ ـ َ
ـزب ـ ــي ال ـك ـتــائــب
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ،وثـ ــاثـ ــة ُي ـم ـث ـل ــون ال ـح ــزب
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري ال ـ ـ ـقـ ـ ــومـ ـ ــي االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي.
ي ـضــع «ال ــري ــس» م ــا ي ـجــري ف ــي خــانــة
ّ
«االفتراءات» ،مشيرًا إن «البلدية كانت
ّ
ب ـت ـج ــن ــن» ق ـب ــل ان «ت ـن ـخ ــره ــا ســوســة
االنتخابات النيابية» في أيار املاضي.
ّ
إذ أن «األعـ ـ ـض ـ ــاء الـ ـ ـ ــ 8الـ ــذيـ ــن ك ــان ــوا
ُمرشحني على الئحتي اتهموني بعدم
دعــم (الـنــائــب الـقــواتــي الـســابــق) فــادي
كرم إلى االنتخابات .يريدون مني أن
أحمل راية وأركض بها في كفرحزير».
أما «مشكلة الحزب القومي معي أنني
لـســت مـعـهــم ،فــاعـتـبــروا تلقائيًا أنني
ّ
ضدهم».
ال ينفي املعلوف أنــه كــان هناك توجه
لـ ـع ــدم ال ـت ـج ــدي ــد لـ ــه ل ـن ـص ــف ال ــوالي ــة
الثاني نهاية أيار املقبل بني األعضاء
املحسوبني على «الـقــومــي» والعضو
ه ــان ــي جـ ـح ــى ،م ـ ـسُـ ــؤول الـ ـ ـق ـ ــوات فــي
ّ
ّ
كـفــرحــزيــر .إال أن «املـخــطــط فـشــل بعد
ت ـف ــاه ـم ــي مـ ــع ج ـ ـحـ ــى» .األخ ـ ـيـ ــر ك ــان
م ــن أوائ ـ ـ ــل ال ــذي ــن ف ـت ـح ــوا الـ ـن ــار ض ـ ّـد
«الــريــس» ،وكــان بني األعضاء السبعة
الذين راسلوا رئيس البلدية ،في نهاية
« ،2018بعدما مـ ّـر ما يزيد على ثالثة
أشهر على قرار املجلس بإيقاف أعمال
الـحـفــر ف ــورًا تـحــت فــي مـقــالــع شركتي
االسمنت» .واتهموه بعدم التعاطي مع
ال ـقــرار بـجــديــة ،ورف ــض تقديم شكوى
أم ــام مـجـلــس ش ــورى ال ــدول ــة .بـعــدهــا،
تــوالــت االت ـهــامــات لـلـمـعـلــوف بتنفيذ
«مـ ـش ــاري ــع ل ــم تـ ـص ــدر ف ـي ـهــا ق ـ ـ ــرارات،

(مروان طحطح)

وع ــدم تسجيل إي ـ ــرادات فــي صـنــدوق
ال ـب ـلــديــة ،وتـلـبـيــس م ـن ــازل مـنــاصــريــه
ب ــالـ ـحـ ـج ــر…» ،ب ـح ـس ــب أح ـ ــد أع ـض ــاء
الفريق املعارض .في  17كانون الثاني
املــاضــي أرس ــل األع ـض ــاء املـحـســوبــون
على «القومي» كتابًا الى نهرا اتهموا
فيه املعلوف باالمتناع عن تسليمهم
نسخة عــن قطع الـحـســاب لـعــام 2017
ال ــى مــا بـعــد انـتـهــاء املـهـلــة الـقــانــونـيــة
ّ ّ
تبي ُ أن قطع الحساب
للبت فيه« ،وقد
أنجز دون علمنا ،ونسب إق ــراره زورًا
إلى جلسة للمجلس لم تكن مخصصة
لدرسه ،وبرئاسة املعلوف بما يخالف
ال ـق ــان ــون ال ـ ــذي ي ـف ــرض ت ـ ــرؤس نــائــب
ال ــرئ ـي ــس ل ـل ـج ـل ـس ــة» .واتـ ـه ــم ال ـك ـتــاب
رئ ـيــس ال ـب ـلــديــة ب ــال ــدع ــوة ال ــى جلسة
إلق ـ ــرار م ــوازن ــة  ،2019قـبــل سـتــة أي ــام
من انتهاء املهلة القانونية ،وبإعطاء
مشروع قــرار املوازنة «رقمًا من سجل
الـ ـق ــرارات ق ـبــل درسـ ــه وإق ـ ـ ــراره ،وبـعــد

سجال

احتياطاته بالعملة األجنبية للحفاظ على
سياسة ثبات العملة الوطنية ،أطلق منذ
فترة طويلة وبطريقة علنية تشمل القطاع
امل ـص ــرف ــي ب ــرم ـت ــه ،مـنـتـجــا مــال ـيــا يمكن
التعريف عنه بالشكل التالي:
يقوم أي مصرف عامل في لبنان بإيداع
مـبـلــغ ب ــال ــدوالر األم ـي ــرك ــي ف ــي مـصــرف
لـبـنــان أو يكتتب بـسـنــدات الـيــوروبــونــدز
ب ــال ــدوالر األم ـي ــرك ــي ،وبــامل ـقــابــل يسلف
البنك املــركــزي هــذا املـصــرف  %125من
قيمة هذا اإليــداع بالليرة اللبنانية بفائدة
 %2يوظفها ل ــدى الـبـنــك املــركــزي أيضًا
بفائدة  %10.5وبنفس استحقاق الوديعة
األساسية بالدوالر.
ومل ــا ك ــان ــت ودائ ـ ــع مـجـمــوعــة س ـي ــدروس

ب ــال ــدوالر األم ـيــركــي قــد ارت ـف ـعــت حــوالــى
 240مليون د .أ .خالل عام  ،2018أودعنا
مــن ضمنها مــا ي ــوازي  130مـلـيــون د.أ.
لدى املصرف واكتتبنا بـ 100مليون د .أ.
في أدوات اليوروبوندز ،فكان من الطبيعي
أن يسري على مصرفنا ما يسري على
كــافــة املـصــارف األخ ــرى لجهة التوظيف
واالكـتـتــاب باملنتجات املــالـيــة املـعــروضــة،
وأن ن ـ ـشـ ــارك مـ ــن ج ـه ـت ـن ــا كـ ـم ــا تـفـعــل
امل ـص ــارف األخ ًـ ــرى يــومـيــا ضـمــن اتـجــاه
السوق ومواكبة ألدوات السياسة النقدية
التي يطرحها مصرف لبنان في سياسته
للمحافظة عـلــى ســامــة الـنـقــد واالدخ ــار
الوطني والتسليفات لألسر واملؤسسات،
كما ولتأمني احتياجات الدولة التمويلية.

نحو شهرين من انتهاء املهلة الرسمية
إلقــراره» .ولفت الكتاب الى أن «اإلدارة
املالية للمولدات الكهربائية التابعة
للبلدية منذ أواخ ــر  ،2017تتم خــارج
اإلطار الرسمي للبلدية ،لجهة الحركة
املــالـيــة للنفقات والـ ـ ــواردات» .وفــي 11

يتهم المعارضون
رئيس البلدية بعرقلة
قرار المجلس وقف
أعمال الحفر في مقالع
شركتي االسمنت

ش ـبــاط امل ــاض ــي ،وص ـلــت مــراسـلــة إلــى
القائمقامية ،موقعة مــن جحى حول
فواتير تجديد زينة عيد امليالدُ ،يفيد
فيها ّأن «رئيس البلدية ّ
قدم لنا فواتير
إضافية بقيمة  25مليون ليرة ،وأرسل
ل ـكــم ف ــوات ـي ــر بـقـيـمــة  40م ـل ـيــون لـيــرة
موقعة مــن أربـعــة أعـضــاء… مــع العلم
ّ
أن الصرف لم يتم بقرار بلدي وجرى
بدون علمي وبقية األعضاء».
ّ
«ع ــم ي ـف ـتــرو» ،ي ـ ّ
ـرد امل ـع ـلــوف .يــؤكــد أن
امل ـع ـت ــرض ــن ك ــان ــوا ح ــاض ــري ــن خ ــال
جـلـســة قـطــع ال ـح ـســاب ،ووق ـع ــوا على
امل ـح ـض ــر« ،ول ـك ـن ـهــم ال ي ـع ــرف ــون على
ماذا يوقعون! وقد ّ
قدمت إلى املحافظ
ّ
ُ
كل املستندات الــازمــة» ،متهمًا هؤالء
«بـتــأخـيــر إقـ ــرار امل ــوازن ــة عـمـدًا لثالثة
أشهر .وعندما أبلغتهم بأنني سأعقد
جلسة إق ــراره ــا ،ح ـضــروا وناقشوني
بــاألس ـعــار ،وأدخ ـلــت الـتـعــديــات التي
يريدونها ولم يوقعوها».
أمـ ــا ف ــي م ــوض ــوع زي ـن ــة امل ـ ـيـ ــاد ،فـقــد
ّ
«وقــع لغط .ألن الجلسة كانت ُمكررة،
وبــالـتــالــي بــاالمـكــان اتـخــاذ ق ــرار فيها
بحضور  4أعضاء فقط» .ويبرز ورقة
ُمرسلة من جحى إلى القائمقام« ،يفيد
ّ
فيها بحصول سوء تفاهم ،وبأن قرار
الـصــرف مــوقــع مــن  6أعـضــاء ،وليست
بقيمة ما ذكــرت في الكتاب السابق».
ـدات
وع ــن سـبــب إج ــراء حـســابــات املــولـ ّ
خـ ــارج اإلط ـ ــار الــرس ـمــيُ ،يـجـيــب بــأنــه
«في البداية ضعنا ،إذ ال يوجد قانون
يسمح بإدخال األموال إلى الحسابات،
أو يـسـمــح ب ـص ــرف  50أو  60مـلـيــون
ل ـي ــرة م ـح ــروق ــات م ــن دون مـنــاقـصــة.
ب ـعــد اس ـت ـش ــارة امل ـحــافــظ والـقــائـمـقــام
ّواالتـ ـح ــاد ورؤس ـ ــاء ال ـب ـلــديــات علمنا
أنـ ـ ــه أص ـب ــح بــإم ـكــان ـنــا إدخ ــالـ ـه ــا إل ــى
الـحـســابــات ،كمداخيل غير ملحوظة،
وأخ ــرجـ ـن ــاه ــا ب ـ ـقـ ــرار م ـج ـل ــس ب ـل ــدي
كمحروقات».
وعن صحة صدور إذن بمالحقة بحق
أم ــن ال ـص ـن ــدوق ب ـعــد «اخ ـت ـف ــاء» 461
مليون ليرة ،أكد املعلوف ان تحقيقات
النيابة العامة املالية ّ
بينت صحة ذلك،
ُ ّ
ـام ملــاح ـقــة املـ ـس ــؤول عن
«وع ـ ـ ــن مـ ـح ـ ٍ
ُ
اختفاء األم ــوال .وقــد رفعت الحصانة
ع ــن أمـ ــن ال ـص ـن ــدوق ق ـبــل ش ـه ــر ،ولــم
أعـ ـ ــرف مـ ـ ــاذا ح ـص ــل بـ ـع ــده ــا» .ول ـك ــن،
ملاذا ال يزال يزاول مهامه في البلدية؟
ّ
يـ ّ
ـرد ب ــأن األم ــر فــي «عـهــدة املحافظة»،
ّ
ُمطمئنًا إلــى أن «الحسابات أصبحت
ممكننة ،والصندوق يراقب يوميًا».

تقرير

سيدروس يرد :لسنا وحدنا في الهندسات!
ردًا على التقرير املنشور في «األخـبــار»
ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «هـ ـن ــدس ــة م ــال ـي ــة ج ــدي ــدة
لـ»سيدروس»» ،جاءنا من بنك سيدروس
الرد اآلتي:
طالعتنا جريدتكم بتاريخ 2019/04/10
وبعنوانها العريض في الصفحة األولــى
ع ــن ه ـنــدســة مــال ـيــة روت ـي ـن ـيــة صــورت ـهــا
بطريقة غير مهنية ،ولم تعمد إلى االطالع
ع ـلــى الـ ـ ــرأي املـ ـض ــاد ،أي رأي امل ـصــرف
،وقدمتها على أنها كشف لسر خطير.
ل ـ ــذل ـ ــك ،ن ـف ـي ــد الـ ـ ـ ـ ــرأي الـ ـ ـع ـ ــام وامل ـه ـن ـي ــن
وصحيفتكم الغراء بما يأتي:
إن م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،وض ـم ــن سـيــاسـتــه
امل ـع ـل ـن ــة ،وم ـ ــن أج ـ ــل اس ـت ـق ـط ــاب ودائ ـ ــع
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدوالر األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ب ـ ـهـ ــدف ت ـع ــزي ــز
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سرقة أموال من مؤسسة مياه لبنان الشمالي
أما األمــور املحاسبية والتجارية األخرى
التي أشرتم إليها ،فهي أمور تقنية تندرج
ضمن قــواعــد املحاسبة املتعارف عليها
عامليًا واملمارسات التجارية املعمول بها
ضمن قواعد السوق.
إن م ــا يـثـيــر االس ـت ـغ ــراب ه ــو الـتــركـيــز
أكثر من مرة على مصرفنا دون سواه،
بينما كل املصارف اللبنانية تقوم بهذه
الـعـمـلـيــات االسـتـثـمــاريــة بــوتـيــرة أســرع
وبـمـبــالــغ أكـبــر بكثير مــن مجموعتنا،
ونتمنى أن تــذكــروا لنا مصرفًا واحـدًا
لم يشترك في هــذه الهندسات ،فلماذا
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى سـ ـي ــدروس؟ ف ـهــل نــام
ع ـل ــى ق ــدرت ـن ــا ع ـل ــى اس ـت ـق ـط ــاب ودائـ ــع
ج ــدي ــدة م ــن ال ـ ـخـ ــارج وامل ـس ــاه ـم ــة فــي

تدعيم االقتصاد الوطني؟
م ــن ه ـن ــا ت ــرف ــض م ـج ـمــوعــة س ـي ــدروس
اإليـ ـح ــاءات الـ ـ ــواردة ف ــي مـقــالـكــم املــذكــور
وال ـتــي ت ـصــور امل ــوض ــوع وك ــأن ــه هندسة
خاصة بمجموعتنا في الوقت الذي تقوم
فيه املصارف األخرى بمثل هذه الهندسة
بطريقة دورية وروتينية.
إن إدارة امل ـصــرفــن تـطـلــب مـنـكــم نشر
ً
ً
ه ـ ــذا ال ـت ــوض ـي ــح ك ــام ــا عـ ـم ــا بــأح ـكــام
امل ــرس ــوم االش ـت ــراع ــي رق ــم  104تــاريــخ
 ،1977/06/30وال سيما املــواد  4و 6و8
منه .وهي تحتفظ بكافة حقوقها.
بكل تحفظ واحترام،
سيدروس إنفست بنك ش.م.ل.
وسيدروس بنك ش.م.ل.

رد من المحرر
ّ
ي ـق ــول «سـ ـ ـي ـ ــدروس» إنـ ــه وظ ـ ــف 130
م ـل ـيــون دوالر ك ــودائ ــع ل ــدى مـصــرف
لبنان و 100مليون دوالر كاكتتابات
في سندات اليوروبوندز ،وحصل في
امل ـق ــاب ــل ع ـلــى ت ـس ـل ـي ـفــات بــال ـل ـيــرة مــن
م ـص ــرف ل ـب ـن ــان تـ ـس ــاوي  %125مــن
قيمة هذه التوظيفات ،أي ما مجموعه
 433مـلـيــار ل ـيــرة ،بـفــائــدة  ،%2وأع ــاد
توظيف هذه التسليفات لدى مصرف
لبنان على  10سنوات بفائدة ،%10.5
وبــالـتــالــي ُيـفـتــرض أن يـكــون قــد حقق
رب ـح ــا بـقـيـمــة  37م ـل ـيــار ل ـي ــرة ،أو مــا
ي ـ ـعـ ــادل  24.4م ـل ـي ــون دوالر .إال أن

الوثائق التي اطلعت عليها «األخـبــار»
ّ
تبي أن «سيدروس» حقق ربحًا فوريًا
بقيمة  40.3مليون دوالر من عمليتني
نـ ـف ــذهـ ـم ــا م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان مـ ـع ــه فــي
الـشـهــر األول وفــي الـشـهــر األخـيــر من
العام املاضي ،من ضمنها  30مليون
دوالر في العملية األخـيــرة ،التي ذهب
منها  12.5مليون دوالر لـ «عمالء في
ال ـب ـنــك» ،وه ــذا الـقـســم األخ ـيــر تجاهله
بيان «سيدروس» كليًا.
يـعـتـبــر ب ـيــان «سـ ـي ــدروس» أن «األم ــور
امل ـحــاس ـب ـيــة وال ـت ـج ــاري ــة األخـ ـ ــرى» هي
«أمـ ـ ـ ــور ت ـق ـن ـيــة ت ـ ـنـ ــدرج ض ـم ــن ق ــواع ــد
املحاسبة املتعارف عليها واملمارسات
ال ـت ـجــاريــة امل ـع ـمــول ب ـهــا ض ـمــن قــواعــد

السوق» ،إال أن ذلك ال يتطابق مع تعميم
مـصــرف لـبـنــان رق ــم  ،143ال ــذي ينص
على عــدم جــواز تسجيل أرب ــاح فورية
عــن أي عمليات جــرت أو ستجري مع
مصرف لبنان.
ّ
يصر «سيدروس» على الحديث
أخيرًا،
ّ
عن «إيـحــاءات» تصور املوضوع وكأنه
هندسة خاصة .ولذلك نحيل البنك على
كتابه إلى حاكم مصرف لبنان بتاريخ
 13شـ ـب ــاط  ،2017ال ـ ـ ــذي ط ــال ــب فـيــه
بهندسة مالية خاصة ّ
تدر عليه أرباحًا
بقيمة  71مليون دوالر .ومـنــذ توجيه
الكتاب املذكور ُر َ
صدت  7عمليات حتى
اآلن ّ
درت عـلــى «س ـي ــدروس» نـحــو 68
مليون دوالر.

ُ
من طريق الصدفة ،اكت ِشفت عملية سرقة  300مليون ليرة من صندوق مؤسسة مياه
لبنان الشمالي  -مكتب املنية .وبعدما أقدم عدد من املشتركني على مراجعة الدائرة املالية
املكلفة تحصيل رسوم املياه ،تبني أن مبالغ مالية كبيرة اختلسها أحد املوظفني.
بحسب مـصــادر فــي املــؤسـســة ،تبني أن أحــد املــواطـنــن راجــع إدارة املؤسسة بــأن أحد
املوظفني «س ــرق» منه  40ألــف لـيــرة لبنانية .فعلى حــد قــول املشترك أن قيمة فــاتــورة
اشتراكه تبلغ  260ألف ليرة ،وأنه دفع  300ألف ليرة ،إال أن املوظف لم ُيرجع له  40ألف
ليرة .وتتابع املصادر« :بعد أيام ،تبني أن املحاسب يستعمل ختم أمني الصندوق ،من دون
أن يكون ذلك من صالحياته» .وبعد مراجعة حسابات املؤسسة لعام  ،2018تبني وجود
مبالغ مختلسة وصلت إلى نحو  300مليون ليرة من االمــوال التي يتقاضاها املوظف
نفسه من املشتركني.
مصادر أمنية قالت لـ«األخبار» إنه ً
بناء على دعوى رفعتها مؤسسة مياه لبنان الشمالي،
ُ
اســتــدعــي عــدد مــن املوظفني والـجـبــاة إلــى التحقيقُ ،ليخلى سبيل جميعهم باستثناء
املوظف املشتبه فيه الذي ال يزال موقوفًا ً
بناء على إشارة من النيابة العامة املالية.
(األخبار)

