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قضاء

قنوات الهدر
دأب مصرف لبنان على تنفيذ ما
يسمى «هندسات» مالية ونقدية
منذ فترة طويلة متزامنة مع بدء
تثبيت سعر صرف الليرة .ليس
هناك هدف واحد من هذه العملية،
بــل هـنــاك أه ــداف عــديــدة ،إذ إنها
أداة يستعملها م ـصــرف لبنان
ل ـت ـغــذيــة ال ـن ـظ ــام امل ــال ــي وال ـن ـقــدي
والدفاع عن سياساته .الهدف من
هذه األدوات ،جمع ال ــدوالرات من
السوق ووضعها في احتياطات
م ـصــرف لـبـنــان حـيــث تستعمل
لـلــدفــاع عــن تثبيت سعر صرف
ال ـل ـي ــرة ،م ــع فـ ــرق واح ـ ــد ،ه ــو أن
مـصــرف لبنان استهلك األدوات
ال ـس ــاب ـق ــة ح ـت ــى ب ــات ــت ج ــدواه ــا
ال ـس ــوق ـي ــة ض ـح ـل ــة جـ ـ ـ ـدًا .فـعـلــى
هــامــش تـنـفـيــذ ه ــذه الـهـنــدســات،
بقديمها وجديدهاّ ،
تبي أن الرابح
األكبر هو القنوات التي ّ
تمر فيها
ال ـع ـم ـل ـيــات امل ــال ـي ــة وال ـن ـق ــدي ــة ،أي
املـ ـص ــارف ال ـت ــي راك ـم ــت رؤوس
أموال ضخمة ،واستقبلت قاعدة
واس ـ ـعـ ــة مـ ــن الـ ـ ــودائـ ـ ــع وح ـق ـقــت
أرباحًا هائلة على ّ
مر السنوات.

املطروحة فــي األس ــواق ،أو تلك التي
تصدرها وزارة املــال بصورة دوريــة.
املـ ـص ــارف ب ــاع ــت ال ـس ـن ــدات مل ـصــرف
لبنان ثم اشترت السندات من السوق
وباعتها بعد يــوم أو اثـنــن ملصرف
ل ـب ـنــان لـتـحـقـيــق امل ــزي ــد م ــن األرب ـ ــاح.
وبــالـنـسـبــة إل ــى ال ـخ ـيــار ال ـث ــال ــث ،أي
اإلي ـ ـ ـ ــداع ل ـ ــدى مـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان ،ف ــإن
هــذا األم ــر ليس خـيــارًا بالنسبة إلى
املصارف الساعية إلى تحقيق املزيد
من األرباح.
إزاء هــذا الــواقــع ،ق ـ ّـرر مـصــرف لبنان
أن ي ـض ـيــف إلـ ــى «بـ ــدعـ ــة» ال ـه ـنــدســة
التي خلقت كل هذه السيولة ،منتجًا
للودائع املصرفية لديهّ .
قرر مصرف
لبنان أن يتيح للمصارف إيداع مبالغ
لديه بالليرة اللبنانية في حسابات

ّ
مجمدة على فترات استحقاق من 5
س ـنــوات إل ــى  7س ـنــوات و 9سـنــوات
و 10س ـ ـنـ ــوات .الـ ـف ــوائ ــد ع ـل ــى ه ــذه
اإليـ ـ ــداعـ ـ ــات امل ـت ــوس ـط ــة وال ـط ــوي ـل ــة

القطاع الخاص يعيش
أزمة مديونية هائلة
تبلغ  105%من الناتج
المحلي اإلجمالي

األمد ،تراوح بني  %4.5و.%5.5
ه ــذا امل ـن ـتــج ،أو ه ــذا ال ـت ـعــديــل على
الهندسة املالية ،يتيح ملصرف لبنان
امتصاص القسم األكـبــر مــن املبالغ
ّ
ال ـتــي ضــخـهــا فــي ال ـســوق مــن خــال
عملية تسييل السندات بالليرة .لكن
قيامه بهذه العملية ،يأتي في إطار
ام ـت ـص ــاص أي م ـفــاع ـيــل تـضـخـمـيــة
لهذه السيولة ،وهــو بمثابة مرحلة
انـتـقــالـيــة قـبــل أن تـعـيــد وزارة امل ــال
إصـ ـ ـ ــدار س ـ ـنـ ــدات خ ــزي ـن ــة ب ــأح ـج ــام
كـبـيــرة ت ـتــاءم مــع حــاجــات الـســوق.
أمـ ــا ال ــراب ــح األكـ ـب ــر ،ف ـهــو امل ـص ــارف
دائمًا ،التي ستحقق أرباحًا إضافية
مــن هــذه العمليات ،بما يــوازي 850
مـلـيــار ل ـيــرة سـنــويــا ك ـحـ ّـد أدنـ ــى ،أو
 990مليار ليرة ّ
كحد أقصى.

العبرة في النتائج

ّ
ُ
التحقيق مستمر مع
«سوكلين» وأخواتها
هديل فرفور

واصـ ـ ـ ـ ــل ق ـ ــاض ـ ــي الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق األول فــي
بـ ـي ــروت ال ـق ــاض ــي غ ـس ــان عـ ــويـ ــدات ،فــي
ً
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،اس ـت ـجــوابــه ك ــا مــن:
شــركــة "س ــوك ـل ــن"" ،س ــوك ــوم ــي" ،الـشــركــة
االس ـ ـت ـ ـش ـ ــاري ـ ــة "الس ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــو" وال ـ ـشـ ــركـ ــة
االستشارية "دي جاي جونز"ُ ،مستكمال
بذلك التحقيقات التي افتتحت في شهر
نيسان املاضي.
هذه التحقيقات جاءت على خلفية ادعاء
النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم
ع ـل ــى هـ ــذه الـ ـش ــرك ــات ،ف ــي ُش ـه ــر ش ـبــاط
املــاضــي ،نتيجة الــدعــوى امل ّ
قدمة ضدها
من قبل بعض البلديات والنائب سامي
الـجـمـ ّـيــل وال ــوزي ــر الـســابــق وئ ــام وه ــاب.
وكـ ــان ال ـقــاضــي ابــراه ـيــم ق ــد ّ
ادع ـ ــى على
ال ـشــركــات األرب ــع بــالـجــريـمــة املنصوص
عليها في املادة  363من قانون العقوبات
ّ
واملادتني  359و( 219تتعلق باالختالس
واسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ــوظـ ـيـ ـف ــة) ،ط ــالـ ـب ــا إجـ ـ ــراء
التحقيقات االسـتـنـطــاقـيــة ،وإصـ ــدار كل
مذكرة يقتضيها التحقيق.
في ختام الجلسة ،أمهل القاضي عويدات
ال ـفــرقــاء مـهـلــة  15يــومــا لـتـقــديــم الــدفــوع
ال ـش ـك ـل ـيــة ولـتـعـلـيـقـهــم ع ـلــى اس ـت ـجــواب
املــدعــى عليهم ،على أن يتم الـتـبــادل في
الـقـلــم وتـعـيــن مــوعــد للجلسة فــي وقــت
الحـ ــق .ي ـقــول امل ـحــامــي ال ـنــا ُشــط واص ــف
حــركــة إن مـحــامــي الـجـهــة املــدع ـيــة زي ــاد
بيطار ّ
قدم طعنًا في صحة تمثيل شركة
" ُســوكــومــي" ،الفتًا الــى أن بقية الشركات
امل ّدعى عليها تم استجوابها.
يــوضــح املـحــامــي بـيـطـ ُـار فــي ات ـصــال مع
"األخ ـ ـبـ ــار" ،أن الـجـهــة املــدع ـيــة أرادت أن
ُيستجوب ُممثل عن مجلس إدارة شركتي
ســوكـلــن وســوكــومــي أو رئ ـيــس مجلس
اإلدارة م ـي ـســرة س ـك ــرة" ،أي األش ـخــاص
ال ــذي ــن ت ــول ــوا إدارة ال ـش ــرك ــة ،وذلـ ــك كي
ن ـت ـم ـكــن م ــن ال ـح ـص ــول ع ـل ــى م ـع ـلــومــات
دقـيـقــة"ُ .يضيف بيطار فــي هــذا الـصــدد:
"ح ـضــر االس ـت ـج ــواب مـمـثــل ع ــن مجلس
اإلدارة ُع ّي خالل الفترة التي أقمنا فيها

الــدعــوى ،ما يعني أن اإلجــابــات التي قد
ّ
ُيعطيها ربما تكون ُمــركـبــة"ُ ،مستطردًا:
"القاضي يأخذ األقوال من ميسرة سكرة
مش متل ملا يستجوب حدا تعني من كم
شهر".
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،يـ ـق ــول ح ــرك ــة إن إحـ ــالـ ــة مـلــف
ال ـق ـض ـي ــة ال ـ ــى ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة امل ــال ـي ــة
تـمـهـيـدًا ل ـصــدور ال ـق ــرار الـظـنــي متوقف
عـلــى ب ـ ّـت صـحــة الـتـمـثـيــل .يـصــف حــركــة
هــذه التحقيقات بــ"الـجــديــة"ُ ،مشيرًا الى
أن ــه ،ب ـخــاف بـقـيــة الـتـحـقـيـقــات ،لــم تجر
م ـ ـحـ ــاوالت ل ـتــأج ـيــل ال ـت ـح ـق ـي ـقــات بـغـيــة
"تـنــويـمـهــا" ،لـكـنــه ســرعــان مــا يستطرد:
"ال ـع ـب ــرة ف ــي ال ـن ـت ــائ ــج" ،ف ــي إشـ ـ ــارة الــى
التحدي الذي يواجهه القاضي عويدات
في مسألة إدانــة الشركات بشكل واضح
وصــريــح "انسجامًا مــع مــا ورد فــي قــرار
القاضي ابراهيم".
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ـك ـت ـف ــي املـ ـكـ ـت ــب اإلع ــام ــي
لـشــركـتــي ســوك ـلــن وس ــوك ــوم ــي بــالـقــول
إن الـشــركـتــن مـلـتــزمـتــان سـقــف الـقـضــاء
اللبناني ولديهما كامل الثقة في األحكام
التي يصدرها.
وك ــان نـ ّـص اإلحــالــة ال ــذي قـ ّـدمــه القاضي
اب ــراه ـي ــم ق ــد ل ـفــت الـ ــى "حـ ـص ــول تــاعــب
وأخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء ومـ ـم ــاطـ ـل ــة ف ـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ ع ـقــد
الجمع والكنس من قبل شركة سوكلني
وتقاضي أمــوال عن أعمال لم تنجز ،في
ظل غياب الرقابة الفاعلة والتقصير في
إتـمــامـهــا وف ـقــا لـلـعـقــد" .كــذلــك ذك ــر نص
اإلح ــال ــة "ح ـص ــول م ـخــال ـفــات ف ــي تنفيذ
أعـ ـم ــال امل ـع ــال ـج ــة وال ـط ـم ــر الـ ـت ــي ُيـثـبــت
ع ــدم إن ـجــازهــا وف ـقــا ل ـش ــروط الـعـقــد مع
شركة سوكومي واستنادًا إلى الكميات
امل ـت ـفــق ع ـل ـي ـهــا ،م ــع امل ـطــال ـبــة واإلصـ ـ ــرار
عـلــى تـقــديــم فــواتـيــر وقـبــض مـبــالــغ غير
ً
مستحقة" ،فضال عن "عــدم تنفيذ طريق
ال ـنــاع ـمــة ـ ـ ـ ع ــن درافـ ـي ــل ـ ـ ـ ب ـعــورتــه وفـقــا
ل ـل ـشــروط الـفـنـيــة امل ـن ـصــوص عـلـيـهــا في
ال ـع ـقــد" .واعـتـبــر نــص اإلح ــال ــة أن كــل ما
تـ ـق ـ ّـدم "ي ــؤل ــف ش ـب ـهــة ب ـح ـصــول ض ــروب
الحيلة املقصودة في تنفيذ هذه العقود
واإلشراف على تنفيذها".

تقرير

أزمة موز تلوح في األفق
ّ
بعد التفاح ،تلوح في األفق أزمة جديدة:
ّ
إنها أزمة تصدير املوز .أما السبب املباشر
لها ،فهو إغــاق الـحــدود الـسـ ّ
ـوريــة بوجه
اللبنانية ،كـ ّ
ّ
ـرد فعل على قرار
الـصــادرات
وزير الزراعة أكرم شهيب الذي اتخذه في
نـيـســان املــاضــي وال ـقــاضــي بـمـنــع إدخ ــال
شــاح ـنــات ال ـخ ـضــار وال ـفــاك ـهــة مــن منشأ
سوري إلى لبنان لغاية شباط .2017
ت ـس ـت ـق ـطــب ال ـ ـسـ ــوق الـ ـس ــوري ــة  %90مــن
ص ــادرات املــوز اللبناني ،التي بلغت عام
 ،2010قـبــل ب ــدء ال ـح ــرب ال ـس ـ ّ
ـوري ــة ،نحو
ّ
 95أل ــف ط ــن .تــراجـعــت ه ــذه الـكــمـيــة بعد
عــام  2010نتيجة انخفاض سعر العملة
وتـ ـن ــام ــي الـ ـهـ ـج ــرة ال ـ ـسـ ـ ّ
ـوريـ ــة ،ف ـحــاولــت
ال ـح ـكــومــة ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة إيـ ـج ــاد أو تـطــويــر
ّ
املحلي ،من ضمنها
أسواق جديدة للموز
السوق األردنـ ّـيــة التي استوردت نحو 10
آالف طن سنويًا فقط ،فلم ّ
تعوض السوق
ّ
الـسـ ّ
جمعية املــزارعــن
ـوريــة .يقول رئيس
اللبنانني أنـطــوان الحويك لــ"األخـبــار" إن
"ق ــرار شـهـ ّـيــب بمنع ال ـص ــادرات الـسـ ّ
ـوريــة
الـلـبـنــانـ ّـيــة سـيــف ذو ح ـ ّـدي ــن ،يــدفــع ثمنه
ال ـي ــوم م ــزارع ــو املـ ــوز ف ــي ل ـب ـنــان ،نتيجة
س ـي ــاس ــة ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ب ــامل ـث ــل الـ ـت ــي تـنـتـهـجـهــا
ّ
الحكومة السورية بامتناعها عن إعطاء
إجازات الستيراد املوز اللبناني".

ّ
ب
شهي
الحويك :قرار
ّ
بمنع ّ الصادرات السورية
اللبنانية يدفع ثمنه اليوم
مزارعو الموز في لبنان

في املقابل ،ال تجد وزارة الزارعة أن هناك
ّ
أزمة ما في األفــق ،وتعلل مصادرها قرار
الوزير بأنه "أتى نتيجة مطالبات ّ
عدة من
نقابات مختلفة للمزارعني ،بهدف حماية
ّ
اللبنانية
مصالحهم ،ومنع إغراق السوق
َ
ّ
ّ
خلفية
السورية ،وهو ليس ذا
باملنتجات
ّ
سياسية".
وتشير مصادر الوزارة إلى "اجتماع عقد
مـنــذ يــومــن م ــع م ــزارع ــي امل ــوز وال ــوزي ــر،
ُّ
حـيــث ّ ات ـفــق عـلــى املـضــي بـحـلــول واقـعـ ّـيــة
ل ـت ـجــنــب أي ك ــارث ــة ع ـل ـي ـهــم ،وذلـ ـ ــك عـبــر
ال ـتــواصــل م ــن خ ــال ال ـج ـهــات الـلـبـنــانـ ّـيــة
ّ
ّ
السورية (حزب الله)
املقربة من الحكومة

لفتح الحدود للموز اللبناني" ،وتضيف
امل ـصــادر" :االت ـص ــاالت جــاريــة والـتـجــاوب
وارد من الجانب السوري".
يـ ـع ـ ّـد ه ـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع امل ـت ـن ــام ــي س ــر ّي ـع ــا،
حديثًا نسبيًا ،وبحسب حويك "بشرنا
ّ
كارثية له منذ عام  ،2007لكونه
بنهاية
ُب ـن ــي ع ـلــى رس ــم وض ـع ـتــه س ــوري ــا على
املــوز األجنبي املـصـ ّـدر إليها باستثناء
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ن ـت ـي ـجــة ات ـف ــاق ـي ــة الـتـيـسـيــر
العربية التي ّ
ّ
ميزته بتعامل تفاضلي،
ّ
أتاحت له املنافسة في السوق السورية.
اليوم ُينتج لبنان سنويًا نحو  250ألف
طــن مــن امل ــوز %60 ،لالستهالك املحلي
و %40للتصدير .يباع الكيلو راهنًا مع
ّ
املرجح
بدء املوسم بنحو  350ليرة ،من
أن ينخفض إلى  200ليرة إذا ُ
كسد ،وهو
ّ
األم ــر امل ـتــوقــع ،خـصــوصــا أن الحكومة
ال ـس ـ ّ
ـوري ــة فـتـحــت اع ـت ـم ــادات السـتـيــراد
املوز من دول أخرى غير لبنان" .ويتابع
الـ ـح ــوي ــك" :ت ـك ـم ــن الـ ـحـ ـل ــول اآلن ـ ـيـ ــة فــي
السوري
تكثيف االتصاالت مع الجانب ُ
أو التعويض على مــزارعــي املــوز أســوة
ّ
الجذرية
بمزارعي التفاح"ّ .أمــا الحلول
الـتــي تستلزم جـ ّ
ـديــة لتنفيذها فتكمن
ّ
عضوية
"فــي تحويل هــذه الــزراعــة إلــى
كما سبق لنا أن اقترحنا منذ أكثر من

عشر س ـنــوات ،واالسـتـفــادة مــن اتفاقية
الـشــراكــة مــع االتـحــاد األوروب ــي لتنويع
وجهات تصدير املوز".

اليوم ُينتج لبنان
سنويًا نحو 250
ألف طن من الموز
(مروان طحطح)

