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ﻣﺜﺎل ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن و }ﺳﻴﺪروس اﻧﻔﺴﺖ ﺑﻨﻚ{
ﺣﺼﻠﺖ  ٦ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺜﻴﺮة ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ  ٢٤أﻳﺎر /ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١٧وﺑﻌﺪه

ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺒﻴﻊ ﺳﻨﺪات ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ »ﺳﻴﺪروس اﻧﻔﺴﺖ ﺑﻨﻚ« ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٠٩٫٨ﻣﻠﻴﺎرات ﻟﻴﺮة
ﺛﻢ اﺷﺘﺮاﻫﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﻮرﴽ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺑﻠﻐﺖ  ١٦٦٫٩ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ،وﻣﻨﺤﻪ رﺑﺤﴼ ﻣﺠﺎﻧﻴﴼ ﻣﻦ دون أي ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٥٧٫١ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ،أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  ٣٨ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
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تثبيت سعر الصرف
الدنمارك  VSلبنان

حقيقة الهندسة المالية :من يحاسب حاكم مصرف لبنان؟

ّ
يقدم مصرف لبنان هندساته
ّ
وعملياته الجارية
المالية
مع المصارف التجارية على
أنها ّ
الرد المناسب والضروري
على الضغوط التي ّ
تتعرض
لها الليرة .فهل هي كذلك
ّ
حقًا؟ بعض هذه العمليات
قد يكون ّ
مبررًا ،ألي سبب
كان ،ولكن بعضها اآلخر
وفق ما
ليس كذلك إطالقًاّ ،
تكشفه معلومات موثقة.
في ما يأتي مثال أو نموذج
عن ّ
عمليات تجري بين البنك
المركزي و«سيدروس إنفست
بنك» ،تنطوي على «شبهات»
كثيرة ،وأسفرت حتى اآلن عن
أرباح مجانية فورية ومن
دون أي مقابل ،على حساب
المال العام ،بقيمة تجاوزت
 57مليار ليرة ،أو ما يعادل 38
مليون دوالر ّ
عدًا ونقدًا

ف ــي س ـيــاق مـتــابـعــة ال ـه ـنــدســات املــال ـيــة الـتــي
يجريها البنك املركزي مع املصارف التجارية،
ّ
ت ـمــك ـنــت «األخ ـ ـبـ ــار» م ــن رصـ ــد وت ــوث ـي ــق 6
ّ
ع ـم ـلــيــات م ـث ـيــرة ف ــي مــواقـيـتـهــا وطبيعتها
وطريقة إتمامهاّ ،
تخص «سيدروس إنفست
بنك» ،بدأت في آذار /مارس من العام املاضي،
في ذروة الحملة لتجديد والية حاكم مصرف
ّ
واستمرت حتى كانون
لبنان رياض سالمة،
الثاني /يناير من هذه العام ،في ذروة األزمة
التي أعقبت احتجاز رئيس الحكومة سعد
الـحــريــري فــي الـسـعــوديــة وه ــروب نحو 2.7
مليار دوالر من الودائع إلى خارج لبنان!
ل ـه ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات ق ـ ّـص ــة ال ب ـ ّـد م ــن س ــرده ــا.
ّ
يعرف «سـيــدروس إنفست بنك» عن نفسه
ّ
عـلــى مــوقـعــه عـلــى اإلن ـتــرنــت بــأنــه «تــأســس
ف ــي ب ـي ــروت ع ــام  2011م ــن قـبــل اث ـنــن من
املصرفيني ،هما فادي العسلي ورائد خوري،
اللذان ّقررا العودة للعمل في لبنان ،وإنشاء
ّ
ّ
متخصصة ب ــإدارة الـثــروات
مؤسسة مالية
والشخصية».
العائلية
ً
ما يجب معرفته بداية ،أن خوري ُع ِّي وزيرًا
حصة ّ
لالقتصاد والتجارة من ّ
التيار الوطني
ّ
الحر في الحكومة األولى بعد انتخاب رئيس
ّ
الجمهورية ميشال عــون .وفي كانون األول/
ديسمبر مــن ع ــام  ،2016أعـلــن «س ـيــدروس
إنفست بنك» انتخاب العسلي محل خوري
فــي رئــاســة مـجـلــس اإلدارة ،وس ــرع ــان ُعـ ِّـن
ال ـع ـس ـلــي أي ـض ــا بـصـفــة م ـس ـت ـشــار لــرئـيــس
الجمهورية للشؤون العربية.

ال يـقـتـصــر األم ـ ــر ع ـلــى خ ـ ــوري وال ـع ـس ـلــي،
فابنة رئيس الجمهورية ومستشارته ميراي
عــون ،كانت تشغل منصبًا إداري ــا في البنك،
وه ـ ــي ّأدت دورًا رئ ـي ـس ــا ف ــي ص ـعــوده ـمــا
ّ
تضم قائمة
األخير .ووفق السجل التجاري،
املساهمني النائب السابق عن ّتيار املستقبل
غازي يوسف ،وهو عضو في مجلس اإلدارة
أيضًا .وفي عام  ،2015استحوذ «سيدروس
إنفست بنك» على «ستاندرد تشارترد بنك»
في لبنان ،وأنشأ بنكًا جديدًا هو «سيدروس
ب ـن ــك» ،وضـ ـ ّـم إل ــى ق ــاع ــدة مـســاهـمـيــه نـقــوال
ّ
جمعية ّ
ّ
تجار بيروت الذي
الشماس ،رئيس
ّ
خاض االنتخابات األخيرة على الئحة التيار
الوطني ّ
الحر في األشرفية ،بعدما كان يسعى
ّ
ّ
لالنضمام إلى الئحة تيار املستقبل ،في ظل
القانون االنتخابي السابقّ .
وعي «سيدروس
بنك» محاميًا له هو شفيق أبي اللمع ،الصهر
السابق لحاكم مصرف لبنان ووسيطه في
ّ
العمليات.
الكثير من
فــي بــدايــة عــام  ،2017انطلقت حملة واسعة
للضغط مــن أج ــل الـتـجــديــد لــريــاض سالمة
لوالية خامسة ُمتتالية ُ(ع ِّي ّ
للمرة األولى في
ّ
عــام  ،)1993وذلــك قبل أشهر عــدة من نهاية
واليته الرابعة .وجاءت هذه الحملة بعد ترويج
مـعـلــومــات عــن نـ ّـيــة رئـيــس الـجـمـهــوريــة طــرح
بديل لسالمة .وفــي ذروة املساومات لفرض
ال ـت ـجــديــد ،ت ـق ـ ّـدم «سـ ـي ــدروس إنـفـســت بـنـ ّـك»
بتاريخ  13شباط /فبراير  2017بكتاب خطي
من سالمة يطلب منه تخصيصه بـ«هندسة

ّ
مالية مناسبة» ليتمكن من دعم «سيدروس
ُ
ُ
بنك» ،وتغطية خسائره املتراكمة املسجلة في
حساباته لـعّــام  2015والبالغة  14.8مليون
دوالر ،واملتوقع أن تبلغ  71.3مليون دوالر في
عام  ،2019في ضوء استراتيجيته ّ
التوسعية
الــرامـيــة إل ــى زي ــادة ودائ ـعــه بقيمة  1.2مليار
دوالر فــي  3س ـنــوات .ونتيجة الـضـ ّـجــة التي
أثارها هــذا الطلب ،أحــال سالمة الكتاب على
مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان،
التي ّردت في  3آذار /مارس  ،2017معتبرة أن
«الطلب غير قانوني» ،إذ «إن املهمات املنوطة
بمصرف لبنان ،بموجب القوانني النافذة ،هي
تأمني السيولة للمصارف ،عند الحاجة ،وفقًا
خاصة (ضـمــانــات ،)...وليس ّ
لشروط ّ
تعدي
ّ
ذلــك إلــى تعزيز األم ــوال الخاصة للمصارف
وتأمني مالءة هذه األخيرة».
ظن املتابعون أن األمــر انتهى عند هذا ّ
الحد،
وأن سالمة أوجــد مخرجه باللجوء إلى طلب
ال ــرأي القانوني كي ّ
يبرر رفضه االستجابة
ل ـط ـلــب «سـ ـ ـي ـ ــدروس إن ـف ـس ــت ب ـ ـنـ ــك» ،ول ـكــن
ّ
املعلومات املوثقة تكشف أن حاكم مصرف
لبنان لم يلتزم هذا الرأي ،وبدأ اعتبارًا من 23
آذار /مارس بإجراء ّ
عمليات ّ
سرية مع البنك،
ِّ َ
ُوثقت  6منها ،آخرها في كانون الثاني /يناير
املــاضــيّ ،
وأدت حتى اآلن إلــى منحه أربــاحــا
ّ
ّ
ّ
مجانية فورية من املال العام ،دون أي مقابل،
تجاوزت قيمتها املرصودة  57مليار ليرة (38
مليون دوالر).
جرت العمليات األولى والثانية والثالثة في آذار/

مارس وأيار /مايو من عام  ،2017أي قبل أيام
من التجديد لسالمة في جلسة مجلس الوزراء
ّ
العمليتان
املنعقدة في  24أيار /مايو .وجرت
الرابعة والخامسة بعد التجديد مباشرة في
حزيران /يونيو وتموز /يوليو من العام نفسه،
فيما جرت العملية األخيرة في الشهر األول
من هذا العام.
جميع هــذه العمليات جــرت وفــق الطريقة
ّ
اآلت ـيــة :ق ــام الـبـنــك املــركــزي فــي ك ــل عملية
بـبـيــع «س ـي ــدروس إنـفـســت ب ـنــك» سـنــدات
خــزي ـنــة (ب ـلــغ مـجـمــوعـهــا ال ـتــراك ـمــي نحو
 109.8مليار لـيــرة) ،وفــي اللحظة نفسها
(باملعنى الحرفي ،أي في الساعة نفسها)
أع ــاد البنك املــركــزي ش ــراء هــذه السندات
بسعر يــوازي  %152من سعر البيع (بلغ
مجموعها الـتــراكـمـ ّـي نـحــو  166.9مليار
ل ـيــرة) ،وبــالـتــالــي حــقــق البنك ربـحــا مــن ال
شيء ،مثل السحر تمامًا!
مهم كي تكتمل ّ
يبقى تفصيل ّ
القصة ،فقد
ّ
حــقــق البنك أربــاحــا فــي عــام  2017مــن هذه
العمليات بقيمة تتجاوز  42مليار ليرةّ ،
ّ
ووزع
أنصبة أرباح عن نتائج العام نفسه بقيمة 32
مليار لـيــرة! أي إن مــا كسبه مــن «الهندسة
املالية املناسبة» ذهــب إلــى جيوب املساهمني
وليس لتغطية خسائر وتنفيذ استراتيجية
ّ
التوسع كما زعم البنك في طلبه األصلي .األمر
كــان أفــدح من ذلــك وأكثر وقــاحــة .وهــذا ليس
سوى مثال أو نموذج ّ
عما يجري من دون أي
مساءلة أو حساب.

