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مجتمع وإقتصاد
تقرير

زمن المصارف

عرضت
تجاوزات
عن
يعفو
سالمة
ّ
إبان أزمة استقالة الرئيس سعد
الحريري ،ارتكبت المصارف تجاوزات لمراكز
القطع العمالنية بقيمة مليار دوالر،
وامتنعت عن دفع اإليداع االحتياطي
وعن دفع الغرامات .إال أن حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة ،بد ًال من تطبيق
النصوص النظامية بحق المخالفين،
وعدهم بتخفيفها!
محمد وهبة
م ـ ـجـ ــددًا ،ت ـث ـبــت امل ـ ـصـ ــارف أن ـه ــا فــي
املوقع األقــوى .ففي إمكانها مخالفة
تعاميم مصرف لبنان ،وفــي الوقت
نـ ـفـ ـس ــه انـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزاع وعـ ـ ـ ــد مـ ـ ــن ح ــاك ـم ــه
ري ــاض ســامــة بتخفيف الـغــرامــات!
مـعــادلــة ّ
كرستها امل ـصــارف ،بالفعل
وامل ـم ــارس ــة ،ف ــي األس ــاب ـي ــع املــاضـيــة
لـ ـجـ ـه ــة ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوزات مـ ـ ــراكـ ـ ــز ال ـق ـط ــع
ال ـع ـمــان ـيــة ،ف ـي ـمــا ي ـت ـصــرف ك ــل من
«امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي» ولـ ـجـ ـن ــة الـ ــرقـ ــابـ ــة عـلــى
املـصــارف والهيئة املصرفية العليا
كحماة للمصارف ال كهيئات ناظمة
ورقابية تسهر على قمع املخالفات
ملـنــع لـتـكــرارهــا ول ـل ـحــؤول دون رفــع
املخاطر السوقية.

التعميم 32
ب ـح ـســب ال ـت ـع ـم ـيــم األسـ ــاسـ ــي ال ــرق ــم  32ال ـص ــادر
عــن مـصــرف لـبـنــان فــي  24نـيـســان  1997بعنوان
«عمليات القطع لدى املصارف واملؤسسات املالية»،
ّ
تحدد املادة الثانية نسب مراكز القطع العمالنية وفق
اآلت ــي« :يـسـمــح لـلـمـصــارف االح ـت ـفــاظ بـمــركــز قطع
عمالني صافي ،مدين أو دائن ،ال ّ
يتعدى في أي وقت
نسبة  %1مــن مـجـمــوع عـنــاصــر األمـ ــوال الخاصة
االســاسـيــة الـصــافـيــة ،على أال يـتـعـ ّـدى مــركــز القطع
اإلجمالي لديها في الوقت نفسه ما نسبته  %40من
مجموع األموال الخاصة االساسية الصافية ،وعلى
أن تكون املصارف املعنية ّ
متقيدة بصورة متزامنة
ومتالزمة بنسبة املالءة املتوجبة».

مركز القطع العمالني
مراكز القطع العمالنية هي ،بتعريف
ّ
مبسط ،املبالغ بالعمالت األجنبية
ُ
التي يسمح لكل مصرف ومؤسسة
مــال ـيــة بــاسـتـعـمــالـهــا ف ــي الـعـمـلـيــات
الـيــومـيــة (غــالـبـيـتـهــا عـمـلـيــات شــراء
لعمالت أجنبية وبيعها للزبائن).
يجري الزبائن عمليات تحويل ّمن
الليرة إلى الدوالر وبالعكس ،وتنفذ
املـ ـ ـص ـ ــارف ال ـ ـجـ ــزء األك ـ ـبـ ــر مـ ــن ه ــذه
الـعـمـلـيــات مــع مـصــرف لـبـنــان ،لذلك
ت ـح ـتــاج إلـ ــى س ـيــولــة كــاف ـيــة إلت ـمــام
عمليات التحويل .ويتم تكوين هذه
ّ
محددة من
السيولة بناء على نسب
رأس املال أو األموال الخاصة.
عمليًا ،وبذريعة الطلب املتزايد من
ال ــزب ــائ ــن ع ـلــى ال ـت ـحــويــل م ــن الـلـيــرة
إل ـ ــى الـ ـ ـ ــدوالر أثـ ـن ــاء أزمـ ـ ــة اس ـت ـقــالــة
الــرئ ـيــس سـعــد ال ـح ــري ــري ،ت ـجــاوزت
امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف الـ ـنـ ـس ــب امل ـ ـس ـ ـمـ ــوح ب ـهــا
لتنفيذ العمليات اليومية ُ .وبحسب
مصادر مصرفية مطلعة ،قـ ّـدر حجم
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاوزات ب ـن ـح ــو م ـل ـي ــار دوالر،
ّ
مـ ــا يـ ــرتـ ــب عـ ـل ــى امل ـ ـص ـ ــارف ن ــوع ــن
م ــن الـ ـغ ــرام ــات م ـن ـص ــوص عـلـيـهـمــا
فــي امل ــادت ــن الـثــامـنــة والـتــاسـعــة من
الـتـعـمـيــم ( 32أن ـظ ــر االطـ ــار امل ــرف ــق).
إذ تشير املــادة الثامنة إلى أن «على
املـ ـ ـص ـ ــارف الـ ـت ــي تـ ـتـ ـج ــاوز ال ـس ـقــف
امل ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـدد ملـ ــركـ ــز الـ ـقـ ـط ــع ال ـع ـم ــان ــي
الـ ـص ــاف ــي ( )%1إي ـ ـ ـ ــداع اح ـت ـي ــاط ــي
خ ـ ـ ــاص ب ــال ـع ـم ـل ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ل ــدى
مصرف لبنان بقيمة التجاوز وذلك
ملــدة شهر عــن كــل يــوم ت ـجــاوز» .كما
ع ـل ـي ـه ــا ،عـ ـن ــدم ــا تـ ـتـ ـج ــاوز ال ـس ـقــف
ّ
املحدد ملركز القطع اإلجمالي (،)%40
«إيداع احتياطي خاص لدى مصرف
لبنان بما يوازي قيمة هذا التجاوز
بالدوالر األميركي بتاريخ حصوله
بعد تنزيل قيمة الـتـجــاوز ،فــي حال
وجوده ،على مراكز القطع العمالني
الصافي ،وذلك ّ
ملدة شهر عن كل يوم
تجاوز» .أما املــادة التاسعة ،فتنص
على أن «يستوفي مصرف لبنان من
امل ـص ــارف واملــؤس ـســات املــالـيــة التي
ّ
تتقيد بموجب إيــداع االحتياطي
ال
الـخــاص املـنـصــوص عليه فــي املــادة
ال ـث ــام ـن ــة ،ف ــائ ــدة ج ــزائ ـي ــة محتسبة
وف ـق ــا ألحـ ـك ــام املـ ـ ــادة  77م ــن قــانــون
ال ـن ـق ــد وال ـت ـس ـل ـي ــف ،وذل ـ ـ ــك ب ـم ـعــدل

عرضت ودائع الزبائن لمخاطر (مروان طحطح)
تجاوزات المصارف إبان أزمة «استقالة الحريري» ّ

الفائدة املطبقة على التسليفات التي
يمنحها مصرف لبنان لقاء سندات
تجارية».

مخاطر التجاوز
تندرج طريقة احتساب مراكز القطع
العمالنية والـغــرامــات املترتبة على
الـ ـتـ ـج ــاوزات ض ـمــن األم ـ ــور الـتـقـنـيــة
امل ـع ـقــدة .لـكــن االه ــم أن األم ــر يتعلق
بــالـهــدف مــن احـتـســاب مــراكــز القطع
وال ـغ ــرام ــات .وبـحـســب عـضــو سابق
في لجنة الرقابة على املصارف ،فإن
تنظيم العمليات اليومية للمصارف

واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات امل ــالـ ـي ــة ل ـي ــس م ـج ـ ّـرد
روتـ ــن ي ـقــوم ب ــه «املـ ــركـ ــزي» ،ب ــل هو
عـلــى درج ــة عــالـيــة مــن األهـمـيــة ألنــه
يتعلق باملالءة املصرفية وباملخاطر
التي تنتج عن أي تجاوزات تحصل
في السوق .بمعنى آخر« ،فإن فقدان
الـ ـسـ ـي ــول ــة ل ـ ـ ــدى امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ب ـس ـبــب
ق ـيــام ـهــا بــال ـع ـم ـل ـيــات ال ـي ــوم ـي ــة أم ــر
خ ـط ـيــر ،وال ي ـجــب ف ــي أي وقـ ــت من
االوق ـ ــات االسـتـهـتــار ب ـهــذا االم ــر ألن
عــواق ـبــه ق ــد ت ـكــون وخ ـي ـمــة .وإذا لم
ّ
ي ـت ــرت ــب ع ـنــه شـ ــيء هـ ــذه امل ـ ـ ـ ّـرة ،فــإن
ّ
ت ـكــراره قــد يـشــكــل خـطـرًا كـبـيـرًا على

الـ ـقـ ـط ــاع املـ ـص ــرف ــي بـ ـك ــامـ ـل ــه» وف ــق
املصدر نفسه .ويضيف أن تجاوزات
املـ ـص ــارف مل ــراك ــز ال ـق ـطــع الـعـمــانـيــة
نــات ـجــة ع ــن ض ـعــف سـيــولـتـهــا الـتــي
أشــار إليها حاكم مصرف لبنان في
اللقاء الشهري املنعقد في  21تشرين
ال ـث ــان ــي .يــوم ـهــا ق ــال ســامــة أن ــه لن
يـمـ ّـد امل ـص ــارف بــالـسـيــولــة مــن خــال
عمليات حسم السندات وأنــه الحظ
«أن املصارف أقرضت أكثر من %80
بــالـلـيــرة اللبنانية فــي أواخ ــر الـعــام
 2016وع ـ ــام  ...»2017ث ــم شـ ّـجـعـهــم
على «تــوسـيــع هــوامــش الـفــوائــد بني

تقرير

محمية صور الطبيعية
«محمي» على
تعد
ٍّ
َّ
ّ
أمال خليل
ّ
ت ــوقـ ـف ــت ن ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي
األشـ ـغ ــال ف ــي ورشـ ــة تـشـيـيــد مبنى
عـ ـن ــد الـ ـجـ ـه ــة الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة مل ـح ـم ـ ّـي ــة
صـ ــور ال ـط ـب ـي ـع ـيــة بـ ـمـ ـح ــاذاة مـخـيــم
الـ ــرش ـ ـيـ ــديـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي تـ ـشـ ـك ــل ت ـع ــدي ــا
ع ـل ــى امل ـح ـم ـ ّـي ــة ال ـت ــي ي ـن ـظــم عـمـلـهــا
ويصونها قانون صادر عن مجلس
الـ ـن ــواب عـ ــام ( ١٩٩٨ق ــان ــون إن ـشــاء
املـحـمـ ّـيــة رق ــم  ٧٠٨ال ـصــادر فــي أيــار
ّ
 .)١٩٩٨صــاحــب املـبـنــى امل ــؤل ــف من
طبقة واحــدة ويحيط به ســور على
م ـســاحــة أك ـث ــر م ــن دونـ ــم ف ــي نـطــاق
املـ ـحـ ـم ـ ّـي ــة ،ش ـ ــرع م ـن ــذ ش ـه ــري ــن فــي
ال ـب ـنــاء ،بــرغــم الـحـمـلــة االعـتــراضـيــة

التي أطلقتها بلدية صور وعدد من
الجمعيات األهلية في املنطقة.
مـ ـ ـص ـ ــادر الـ ـن ــاشـ ـط ــن ف ـ ــي ال ـح ـم ـل ــة
ربطت «عــدم اكتراث صاحب املبنى
الفلسطيني املقيم في املخيم لكونه
ً
مـســؤوال فــي أحــد الفصائل النافذة
فـ ــي ال ــرشـ ـي ــدي ــة ،وت ــربـ ـط ــه ع ــاق ــات
جـ ـي ــدة مـ ــع مـ ـس ــؤول ــن ل ـب ـن ــان ـي ــن».
ولفت هــؤالء إلى أن «مــواد البناء ال
تــدخــل إل ــى املـخـيـمــات الفلسطينية
إال ب ـم ــوج ــب إذن م ــن اس ـت ـخ ـب ــارات
ال ـج ـي ــش ،ف ـك ـيــف دخ ـل ــت امل ـ ــواد إلــى
هذه الورشة؟».
الـ ـحـ ـمـ ـل ــة أث ـ ـ ـمـ ـ ــرت أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ت ــوق ـي ـف ــا
ل ــأعـ ـم ــال قـ ــد يـ ـك ــون م ــؤقـ ـت ــا .فـيـمــا
تقدمت البلدية بإخبار إلــى املدعي

صاحب التعدي
تربطه عالقات
جيدة مع
مسؤولين لبنانيين

ال ـ ـعـ ــام االس ـت ـئ ـن ــاف ــي فـ ــي ال ـج ـن ــوب
الـ ـق ــاض ــي رهـ ـي ــف رمـ ـ ـض ـ ــان ،ب ـش ــأن
الـ ـتـ ـع ــدي ع ـل ــى املـ ـحـ ـم ـ ّـي ــة .فـ ــي وق ــت

الحق ،تقدمت جمعية «الجنوبيون
الخضر» بإخبار إلــى النائب العام
املالي القاضي علي إبراهيم تطلب
وقف األشغال فورًا.
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات األه ـ ـل ـ ـيـ ــة فــي
ص ـ ــور وم ـم ـث ـل ــون عـ ــن ال ـب ـل ــدي ــة قــد
ع ـق ــدوا أول م ــن أم ــس اج ـت ـمــاعــا في
«ملتقى الشباب الثقافي» ،وناقشوا
قضية «التعدي السافر على حقوق
املدينة واملتنفس الطبيعي ألهلها»،
وت ـ ــوقـ ـ ـف ـ ــوا ع ـ ـنـ ــد «األداء اإلداري
والقضائي تجاه التعدي ،رغم مرور
شـهــريــن عـلــى ال ـبــدء بــالــورشــة التي
كان من الواجب إيقافها منذ البداية
قبل أن يرتفع املبنى».
ورأى رئـيــس جمعية «الجنوبيون

الخضر» هشام يونس ،أن «التعدي
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر يـ ـفـ ـت ــح املـ ـ ـج ـ ــال ل ـت ـع ــدي ــات
أخـ ـ ــرى م ـش ــاب ـه ــة ،ون ـخ ـش ــى أن كــل
تأخير بالتعامل معه يشجع على
مــواصـلــة ه ــذه االنـتـهــاكــات مــن قبل
آخرين» .ودعا إلى استثمار الحملة
«لتكون مقدمة إلعادة تقييم وضع
املحمية ككل والبحث في التعديات
والـ ـتـ ـج ــاوزات األخـ ــرى ال ـقــائ ـمــة في
أك ـث ــر م ــن م ــوق ــع ،وم ـن ـه ــا م ــا ي ـعــود
ل ـع ـق ــود وي ـل ـح ــق أض ـ ـ ـ ــرارًا جـسـمـيــة
بــامل ـح ـمـ ّـيــة» ال ـت ــي تـحـتـضــن بـعـضــا
مـ ــن آث ـ ـ ــار ص ـ ــور الـ ـب ــري ــة ال ـق ــدي ـم ــة،
وت ـ ـع ـ ــد واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ــن أه ـ ـ ـ ــم مـ ــواقـ ــع
ال ـت ـن ــوع ال ـب ـيــولــوجــي ف ــي ال ـحــوض
املتوسطي.

