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لبنان

لبنان

ّ
الدولة أمام «فخ» سالمة
المشهد السياسي

سندات «اليوروبوندز» هي الشغل الشاغل للسلطة .هل تدفع أم ال تدفع؟ ال قرار لدى الحكومة حتى اليوم .لقاء القمة
أي نتيجة .وحده رياض سالمة سعى إلى إيقاع الجميع
الذي عقد في بعبدا وتبعه اجتماع الحكومة لم يتوصل إلى ّ
بالفخ .يريد أن يستمر بالسياسات التي أوصلت البلد إلى االنهيار ،متجنبًا إعادة هيكلة الدين .آخر ألعابه دفع الديون الخارجية
والتوافق مع المصارف المحلية على تمديد آجال ديونها مقابل أرباح عالية
لم ُيسفر اجتماع بعبدا عن ّ
أي حلول.
ال ي ـ ــزال ال ـن ـق ــاش ع ـلــى ح ــال ــه :نــدفــع
استحقاق آذار من الدين أو ال ندفع؟
لكن صورة رئيس جمعية املصارف
س ـل ـي ــم ص ـف ـي ــر ف ـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع يـضــم
َ
ورئيسي مجلس
رئيس الجمهورية
النواب ومجلس الوزراء ،إضافة إلى
ع ــدد مــن ال ـ ــوزراء ،تثير االسـتـغــراب.
ل ـيــس ه ــو ص ــاح ــب مـنـصــب رس ـمــي،
ب ـ ــل ه ـ ــو يـ ـمـ ـث ــل ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـخـ ــاص،
وتـحــديـدًا حملة س ـنــدات الــديــن .هل
بهذه الصفة ُيـشــارك؟ إن كــان كذلك،
فـلـمــاذا لــم ُي ـ َ
ـدع دائ ـن ــون أجــانــب إلــى
اج ـت ـم ــاع ال ـق ـص ــر الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري؟ فــي
األسـ ـ ـ ـ ــاس ،دور ص ـف ـي ــر ال يـخـتـلــف
عـ ــن دور ريـ ـ ـ ــاض سـ ــامـ ــة .كــاه ـمــا
ي ـتــول ـيــان مـهـمــة إق ـن ــاع الـسـيــاسـيــن
بـخـطــورة التخلف عــن س ــداد الــديــن.
كــرر الطرفان األمــر نفسه أمــس :عدم

اقتراح سالمة يعني
عمليًا إهدار نحو  10في
المئة من الموجودات
القابلة لالستخدام
الدفع يؤدي إلى ضرب املصارف .أما
ال ـحــل «ال ـف ــخ» ال ــذي يـطــرحــه ســامــة
وي ــواف ــق عـل ـيــه أصـ ـح ــاب املـ ـص ــارف،
ف ـه ــو دف ـ ــع مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ل ـلــديــون
ال ـت ــي يـحـمـلـهــا دائـ ـن ــون أج ــان ــب في
استحقاق آذار  ،2020املقدرة قيمتها
بـ  700مليون دوالر ،مقابل استبدال
للدين املحمول من املصارف املحلية
(تمديد آجال التسديد) ،والذي ُي ّ
قدر
بنحو  500مـلـيــون دوالر .بالنسبة
إلـيــه ،فــإن هــذا االس ـت ـبــدال ،ذا الكلفة
سيؤدي إلى حماية القطاع
العالية،
ّ
مــن خـطــر تــوقــف امل ـصــارف املــراسـلــة
عــن التعامل معه أو تعريض لبنان
ملــزيــد م ــن الـتـخـفـيــض ف ــي تصنيفه.
تـلــك الــوص ـفــة ال ـتــي س ـت ـ ّ
ـدر ،م ـجــددًا،
أرب ــاح ــا طــائ ـلــة ع ـلــى امل ـ ـصـ ــارف ،لن
تؤدي عمليًا إال إلى شراء الوقت ،إذ
ســرعــان مــا سيتالشى تــأثـيــرهــا مع
االستحقاقات املقبلة ،حيث ستكون
قد ازدادت مخاطر انخفاض مجموع
احتياطي مصرف لبنان من العمالت
األجنبية.

)بالل جاويش(

مـ ـق ــاب ــل رأي سـ ــامـ ــة وامل ـ ـ ـصـ ـ ــارف،
بـ ــدأ يـتـشـكــل رأي غ ــال ــب ب ــن الـكـتــل
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة .إن ك ـ ـ ــان م ـ ــن مـ ـك ــروه
س ـي ـص ـيــب الـ ـقـ ـط ــاع املـ ـص ــرف ــي فـهــو
ً
ً
سيصيبه ع ــاج ــا أو آجـ ــا .وبعنى
آخر ،إن كانت إعادة الهيكلة ستكون
حـتـمـيــة ب ـعــد أش ـه ــر ،ف ـل ـمــاذا تـبــديــد
مـ ــوجـ ــودات م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ال ـي ــوم؟
فــاقـتــراح ســامــة يعني عمليًا إهــدار
ن ـح ــو  10ف ــي املـ ـئ ــة م ــن م ــوج ــودات ــه
الـقــابـلــة لــاسـتـخــدام ،وال ـتــي ينبغي
الـ ـحـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى ك ـ ــل «سـ ـ ـن ـ ــت» مـن ـهــا
لـتــأمــن اس ـت ـيــراد املـ ــواد األســاس ـيــة،

كــالـقـمــح وال ـ ـ ــدواء واملـ ـح ــروق ــات .مع
ذلـ ـ ــك ،ف ـ ــإن خ ـل ـ ّـي ــة أزمـ ـ ــة ي ـف ـت ــرض أن
ُ ّ
تشكل ،مهمتها األساسية تبدأ منذ
اليوم الــذي يلي يــوم االستحقاق (9
آذار) ،وخاصة أن ألي قــرار ُ
سيتخذ
تــداعـيــاتــه ال ـتــي يـفـتــرض التحضير
لها .لكن التركيز على الـ َّـديــن وحــده
مـقـلــق .االقـتـصــاد مـنـهــار ،بــاإلضــافــة
إلـ ـ ــى الـ ـقـ ـط ـ َ
ـاع ــن املـ ــالـ ــي والـ ـنـ ـق ــدي،
ولذلك ال حلول بــدون البدء بمداواة
االقتصاد ،بالتوازي مع شطب جزء
من الديون .لكن مع ذلك ،فإن «اجتماع
القمة» الــذي استضافه قصر بعبدا

انـتـهــى كـمــا ب ــدأ .ال قـ ــرارات حاسمة،
بل مزيد من هدر الوقت ريثما تشكل
لجنة تقنية ،مــن القطاعني الخاص
والـعــام ،تكون مهمتها االتـفــاق على
اإلج ــراءات التي ستتخذ قبل نهاية
ش ـب ــاط ،عـلـمــا ب ــأن ت ـ ّ
ـوج ــه الـحـكــومــة
ص ــار شـبــه مـحـســوم ،بـعــدمــا طلبت،
بـشـكــل رس ـم ــي ،م ـســاعــدة تـقـنـيــة من
صـنــدوق النقد الــدولــي (إرس ــال وفد
ت ـق ـنــي ل ـل ـم ـســاعــدة ف ــي إع ـ ـ ــداد خـطــة
اق ـت ـصــاديــة ون ـقــديــة ومــال ـيــة شاملة
إلنـ ـ ـق ـ ــاذ الـ ـ ـب ـ ــاد م ـ ــن األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة) .وه ــو
ال ـط ـل ــب ال ـ ــذي س ــرع ــان م ــا ّ
رد عـلـيــه

عودة العالقة بين السعودية والحريري

ُ
آل دندش يستنكرون ما ن ِشر عن الشهيد خضر

لم تكن زيــارة السفير السعودي وليد البخاري إلــى بيت الوسط ،أمــس ،سياسية .الذكرى
السنوية الستشهاد الرئيس رفيق الحريري هي السبب املباشر للزيارة .مع ذلك ،يصعب
عزلها عن السياسة ،فهي تأتي في سياق الحرارة التي عادت إلى العالقة بني الرياض وسعد
الحريري .وهي يفترض أن تستكمل بزيارة يقوم بها األخير للسعودية ،بعد  14شباط ،بدأ
التحضير لها عبر أخذ عدد من املواعيد.
عــودة الـحــرارة إلــى العالقة تعود إلــى أمــريــن :تيقن السعودية بــأن ال زعيم لــدى السنة غير
الحريري ،وإثبات محمد بن سلمان لصحة نظرته إلى الحكومة املاضية بوصفها حكومة
حزب الله ،وإثباته بأن الشراكة معه كانت خطأ ،وهو ما يبدو ان الحريري صار مقتنعًا به
أيضًا .وبهذا املعنى ،فإن السعودية ال مشكلة لديها مع الحكومة الحالية ،وتعتبرها أفضل
من السابقة لعدم ّ
ضمها وزراء من الحزب.
(األخبار)

أصدرت عشيرة آل دندش بيانًا ،أمس ،تعليقًا على «الحادثة املؤملة التي حصلت في منطقة
املعلقة ـ ـ الهرمل» األسبوع الفائت ،والتي ّأدت إلى استشهاد ثالثة عسكريني من استخبارات
الجيش ومدنيّ ،
تبرأت فيه من «السائق الذي كان يقود السيارة املسروقة» ،وطالبت «بإنزال
أشد العقوبات به وبأمثاله».
وتابع البيان« :أما املرحوم الشهيد خضر َدندش ،الذي قتل أمام منزله وفي مركز عمله ،فإننا
نستنكر كل ما ذكر عنه بالسوء ،وهو علم من األعالم االجتماعية في الهرمل ومشهود
له بحسن السيرة واألخــاق الطيبة وحسن املعاملة ،وال يوجد قطعًا ّأي شبهات أمنية أو
مذكرات حوله ،ال من قريب وال من بعيد»ّ .
وعبرت العشيرة في بيانها عن ثقتها «بالقضاء
التحقيقات التي ستؤول الى كشف كامل الحقيقة ،التي هي النهاية الوحيدة التي
الذي يجري
ّ
لكل العائالت التي فجعت بخسارة ال ّ
تعوض ،بما فيها عائلتنا».
تبلسم الجراح
(األخبار)

املـتـحــدث الــرسـمــي بــاســم الـصـنــدوق
غ ـ ـ ــاري راي ـ ـ ـ ــس ،مـ ــؤك ـ ـدًا ت ـل ـق ــي طـلــب
م ــن الـسـلـطــات الـلـبـنــانـيــة للحصول
على االستشارة والخبرات التقنية.
وق ـ ـ ــال :إنـ ـن ــا جـ ــاهـ ــزون ل ـل ـم ـســاعــدة،
م ــوض ـح ــا أن «أي قـ ـ ــرار بـخـصــوص
الديون السيادية يجب أن يؤخذ من
السلطات اللبنانية نفسها».
ه ــذا األم ـ ــر ،تـنــاولـتــه أم ــس مؤسسة
ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـبــري ـطــان ـيــة «كــاب ـي ـتــال
إيكونوميكس» ،إذ أش ــار باحثوها
إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ق ـ ــد ي ـت ـع ــن عـ ـل ــى ح ــائ ــزي
السندات اللبنانية شطب  70باملئة
من استثماراتهم ،وخفض قيمة عملة
البالد للنصف بموجب خطة إنقاذ
من صندوق النقد الدولي .وسيلتهم
ذلك ،بحسب املؤسسة ،رؤوس أموال
ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ،إذ س ـت ـص ــل ك ـل ـف ــة إعـ ـ ــادة
رسملتها إلــى حــوالــى  25باملئة من
الناتج املحلي اإلجـمــالــي .وقــد تفيد
م ـس ــاع ــدة فـنـيــة م ــن صـ ـن ــدوق الـنـقــد
فــي الـحـ ّـد مــن الضغوط .كما أشــارت
الـ ــدراس ـ ــة إلـ ــى أنـ ــه «س ـت ـك ــون ه ـنــاك
ح ــاج ــة أي ـض ــا إل ــى تـقـلـيــص اإلن ـف ــاق
الحكومي بني ثالثة وأربعة باملئة من
الناتج املحلي اإلجمالي ملنع ّتصاعد
عبء الديون» .وسيتركز التقشف في
كبح الزيادة في رواتب القطاع العام
وإص ـ ــاح شــركــة ال ـك ـهــربــاء بــالـبــاد.
خ ــاص ــة األم ـ ـ ــر أن ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـقــد
صار حاضرًا بقوة .ومن غير املفهوم
ً
أص ـ ــا س ـبــب ط ـلــب اس ـت ـش ــارت ــه ،ألن
مشورته الدائمة معروفة ،ويكررها
عـلــى مـســامــع امل ـس ــؤول ــن ،ويعلنها

3

تقرير
باسيل يستدعي
مزيدًا من التدخل
األميركي!
غــريــب أم ــر ال ـل ـقــاء الـ ــذي جـمــع الـنــائــب
ج ـبــران بــاسـيــل بالسفيرة األميركية
إلـيــزابـيــث ري ـت ـشــارد ،فــي مـقــر الـتـيــار
الــوطـنــي الـحــر فــي مـيــرنــا الـشــالــوحــي،
أمــس .ليس مصدر الغرابة هــو تناول
األوض ــاع االقـتـصــاديــة املالية الصعبة
الـ ـت ــي يـ ـم ـ ّـر ب ـه ــا لـ ـبـ ـن ــان .ل ـك ــن تـشـيــر
املعلومات إلــى أن الـلـقــاء ّال ــذي استمر
نـحــو ث ــاث س ــاع ــات ،تـخــلـلــه طـلــب من
بــاسـيــل أن يشمل الـقــانــون األمـيــركــي
ال ـ ـخـ ــاص ب ـم ــاح ـق ــةالـ ـفـ ـس ــاد امل ــال ــي
خــارج حــدود لبنان .اعتبر باسيل أن
ذل ــك سـيـســاعــد عـلــى كـشــف الحقائق
املـتـعـلـقــة بعملية تـهــريـب األم ـ ــوال إلــى
ّ
فيتبي منها مــا هــو شرعي
ال ـخــارج،
وما هو غير شرعي .وفيما اعتبر طلبه
ه ــذا ّ بـمـثــابــة دع ــوة صــريـحــة ألمـيــركــا
لتدخل إضافي في الشؤون اللبنانية،
اعتبرت وجهة نظر أخرى أن هذا اللقاء
يندرج في إطــار استباق ما تـ ّ
ـردد عن
سعي السلطات األميركية إلى إصدار
ّ
تتضمن أسماء لبنانية متهمة
الئحة
بالفساد.
(األخبار)

فــي تـقــاريــره ،وتـتــركــز على التقشف
وال ـخ ـص ـخ ـص ــة وزي ـ ـ ـ ــادة ال ـض ــرائ ــب
امل ـبــاشــرة عـلــى االس ـت ـهــاك وخـفــض
حـجــم الـقـطــاع ال ـع ــام ،وأي إجـ ــراءات
تؤمن استدامة الدين العام.
ب ـع ــد االجـ ـتـ ـم ــاع امل ــال ــي الـ ـ ــذي سـبــق
اجتماع الحكومة ،قال الوزير غازي
وزنـ ـ ــي ،ف ــي ت ـص ــري ــح ،إن االج ـت ـمــاع
تـ ـن ــاول اس ـت ـح ـقــاق «الـ ـي ــوروب ــون ــد»،
والـ«كابيتال كونترول» .أضــاف :في
مــا خــص استحقاق «الـيــوروبــونــد»،
هناك خيارات متعددة طرحت ،وقد
تـ ّـمــت دراس ــة كــل خـيــار بعمق ،ســواء
ُّ
لناحية الدفع أو عدمه ،واتـفــق على
اسـتـمــرار البحث فــي املرحلة املقبلة
التـخــاذ الـقــرار املـنــاســب ،ألن املسألة
م ـه ـمــة ل ـل ـغــايــة بــالـنـسـبــة إلـ ــى الـبـلــد
وامل ــودع ــن وامل ـص ــارف ،كـمــا للقطاع
االق ـت ـص ــادي وعــاقــات ـنــا الـخــارجـيــة
ع ـلــى ح ــد سـ ـ ــواء .أمـ ــا بــالـنـسـبــة إلــى
«الكابيتال كــونـتــرول» ،فــأوضــح أنه
«تــم التوصل الــى تفاهم يقضي بأن
ي ـصــدر تـعـمـيــم واضـ ــح ف ــي الـيــومــن
امل ـق ـب ـلــن م ــن ق ـب ــل م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
ل ـ ــوض ـ ــع ح ـ ـ ــد ل ــاسـ ـتـ ـنـ ـس ــابـ ـي ــة ف ــي
ال ـت ـعــاطــي ب ــن املـ ـص ــارف وال ـع ـمــاء،
وبـ ـم ــا ي ــؤم ــن ح ـم ــاي ــة ل ـل ـع ـم ــاء فــي
ال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى ،س ـ ــواء املـقـتــرضــن
منهم أو املودعني».
والـنـقــاش انتقل إلــى جلسة مجلس
الوزراء ،حيث أكد رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون أن «املطلوب من
الجميع الـعـمــل بــوتـيــرة ســريـعــة في
ك ــل الـ ـظ ــروف االق ـت ـص ــادي ــة واملــال ـيــة
والـنـقــديــة واملـصــرفـيــة االستثنائية
ال ـ ـتـ ــي ن ـع ـي ـش ـه ــا ،وال ـ ـ ـبـ ـ ــدء ب ـت ـن ـف ـيــذ
مضمون البيان الوزاري لجهة إعداد
َ
خ ـط ــة الـ ـ ـط ـ ــوارئ وخـ ـط ــت ــي املــرح ـلــة
األولى واملرحلة الثانية».
م ــن ج ـه ـتــه ،ط ـلــب رئ ـي ــس الـحـكــومــة
م ــن الـ ـ ـ ــوزراء «إع ـ ـ ــداد م ـلــف يتضمن
امل ـشــاريــع امل ـلـ ّـحــة وال ـض ــروري ــة التي
ي ـف ـتــرض أن ت ـع ــرض خـ ــال زي ـ ــارات
إلـ ــى الـ ـخ ــارج أو م ــع ال ـ ـ ــزوار ال ـعــرب
واألج ــان ــب ع ـنــدمــا ي ـ ــزورون لـبـنــان،
وك ــذل ــك م ــع ال ـج ـه ــات امل ــان ـح ــة ،على
أن تـكــون هــذه املـلـفــات جــاهــزة خالل
األسبوع املقبل».
(األخبار)

تعميم جديد من مصرف لبنان:
تخفيض الفوائد ال يشمل القروض!
ليا القزي
أصـ ـ ــدر ح ــاك ــم مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،ري ــاض
سالمة ،أمس ،قرارًا جديدًا (قرار وسيط
رق ــم  )13195يـطـلــب ف ـيــه م ــن امل ـصــارف
ّ
ّ
ّ
الفائدة
«التقيد بالحد األقـصــى ملـعــدل ّ
ال ــدائ ـن ــة ع ـلــى الـ ــودائـ ــع ال ـت ــي تـتـلــقــاهــا
أو تـ ـ ـق ـ ــوم بـ ـتـ ـج ــدي ــده ــا ب ـ ـعـ ــد تـ ــاريـ ــخ
 .»2020/2/12وق ــد ح ـ ّـدد ال ـفــائــدة على
الــودائــع بالعمالت األجنبية (دوالر أو
عـمــات أخ ــرى) عـلــى الـشـكــل اآلت ــي%2 :
ع ـلــى الـ ــودائـ ــع ل ـش ـهــر واحـ ـ ــد %3 ،على
الــودائــع لستة أشـهــر %4 ،على الــودائــع
لسنة وما فوق .أما بالنسبة إلى الودائع
بــال ـل ـيــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ف ـقــد ح ـ ـ ّـدد ال ـق ــرار
فــائــدتـهــا بـ ـ  %5.5عـلــى ال ــودائ ــع لشهر
واحــد %6.5 ،على الــودائــع لستة أشهر،
و %7.5عـلــى ال ــودائ ــع لـسـنــة وم ــا فــوق.
تـعـمـيــم م ـصــرف لـبـنــان ه ــو ال ـثــانــي من
نوعه ،بعد اندالع االنتفاضة وانكشاف
األزمة االقتصادية التي يواجهها البلد
ـت ب ـتــاريــخ 4
رس ـم ـيــا .املـ ــرة األول ـ ــى كــانـ ّ
كــانــون األول  ،2019يــوم خفض سالمة
الفوائد على الودائع بالليرة إلى %8.5
ّ
بالحد األقصى.
وعلى الدوالر إلى ،%5
ُ
ّ
الفوائد املرتفعة على الــودائــع تـعــد من
«سمات» النظام االقتصادي اللبناني،
وال ــوس ـي ـل ــة األولـ ـ ــى الجـ ـت ــذاب األمـ ـ ــوال،
وال س ـ ّـي ـم ــا م ـن ـهــا الـ ـعـ ـم ــات ال ـص ـع ـبــة.
ي ـس ـم ــح ذل ـ ــك ل ـل ـم ـص ــارف بــام ـت ـصــاص
السيولة مــن ال ـســوق ،عــوض التشجيع
ع ـل ــى االس ـت ـث ـم ــار وت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــاد،
ويتيح ألصحاب الحسابات ،وال ّ
ُ
سيما
«الكبار» منهم ،مراكمة أرباح كبيرة من
دون أي ع ـمــل ،وع ـلــى حـســاب الطبقات
الـعــامـلــة .ل ـس ـنــوات ،ك ــان ري ــاض سالمة
ّ
ّ
ي ـت ـ ّ
ـذرع بـ ــأن «ال ـس ــوق يـتـحــكــم بــأسـعــار
ال ـفــوائــد» ،وبــالـتــالــي ال ق ــدرة لــديــه على
تخفيضها .تمامًا ،كما يستخدم سالمة
ّ
«السوق» ّ
كشماعة لكل إجراءاته ،ومنها
ّ
عدم ضبط سعر الدوالر لدى الصرافني،

وات ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاذ إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات تـ ـحـ ـم ــي صـ ـغ ــار
املودعني .حتى بعد أسابيع على اندالع
ّ
انتفاضة  17تشرين األول ،ظــل ُمـصـ ّـرًا
عـلــى إل ـق ــاء امل ـســؤول ـيــة عـلــى «ال ـس ــوق».
ال ــاف ــت ف ــي ال ـق ــراري ــن ،ان ـت ـهــاء مـفــاعـيــل
كالم الحاكم ،بعدما باتت هذه ّ
«امليزة»
ّ
عبئًا على ميزانية املـصــارف ،التي أدى
عـ ٌ
ـدد م ــن أصـحــابـهــا ورؤس ـ ــاء مجالس
إدارت ـهــا دورًا فــي الــدفــع نحو تخفيض
الفائدة ،لتخفيف الكلفة عليهم وإتاحة
تـحــريــر بـعــض ال ــودائ ــع .عـلــى الــرغــم من
ذل ــك ،ال ت ــزال الـفــائــدة مرتفعة نــوعــا ما،
ّ
ـدول
وال ســي ـمــا إذا جـ ــرت م ـقــارن ـ ّت ـهــا بـ ـ ٍ
أخ ــرى بــاتــت تعتمد مـنــذ م ــدة مـعــدالت
فــائــدة منخفضة ج ـدًا (األردن والـعــراق
 ،%4قطر والبحرين  ،%2.4السعودية
 ،%2.3ال ـك ــوي ــت  ،)%1.5وس ـل ـب ـيــة فــي
بعض األح ـيــان ،كما فــي حــالــة االتـحــاد
ّ
األوروبي .ولكن مصادر مصرفية تقول
ّ
لـ«األخبار» إن أسعار الفوائد «لن تشهد
مزيدًا من التخفيض».
ُ
ب ـعــد ه ــذه ال ـخ ـط ــوة ،ي ـجــب أن ت ـصــدر

ّ
حدد مصرف لبنان
الفائدة األقصى على
الودائع بالعمالت
األجنبية بـ %4

ج ـم ـع ـي ــة مـ ـ ـص ـ ــارف لـ ـبـ ـن ــان ت ـع ـم ـي ـمــا
ي ـ ــوص ـ ــي بـ ـخـ ـف ــض أس ـ ـ ـعـ ـ ــار ال ـ ـفـ ــائـ ــدة
ّ
املــرج ـع ـيــة (ت ـش ــك ــل ق ــاع ــدة الح ـت ـســاب
الفوائد على القروض بعد إضافة كلفة
ُ
املخاطر والربحية .وعــادة ما تضاف
 %2أو  %2.5عـلــى ال ـفــائــدة املرجعية
ملعرفة الكلفة الفعلية على االقتراض
ال ـ ـتـ ــي ي ـت ـك ـب ـ ّـده ــا الـ ـسـ ـك ــان والـ ـقـ ـط ــاع
الـخــاص) في السوق على التسليفات

ّ
تقول مصادر مصرفية إن الفوائد لن تشهد مزيدًا من التخفيض (مروان طحطح)

ُ ّ
(خــف ـضــت ف ــي  17ك ــان ــون ال ـثــانــي إلــى
 %8.50عـلــى الـ ــدوالر ،و %11.50على
ً
الليرة) ،وذلك عمال بـ«توصية» سالمة
ف ــي ق ـ ــراره أم ــس أن تـعـكــس امل ـصــارف
تـخـفـيــض م ـعــدل ال ـفــوائــد الــدائ ـنــة في
اح ـت ـســاب م ـعــدالت ال ـفــوائــد املرجعية
تخفيض فوائد
لسوق بيروت (.)BRR
ّ
امل ــودع ــن «ي ـف ـتــرض أن ُي ـخــفــض كلفة
املـ ـص ــارف وأن يـنـعـكــس حـيـنـهــا على
فوائد املقترضني .إنما املصارف تعود
ُ
وت ـض ـي ــف اسـتـنـســابـيــا ال ـف ــائ ــدة فــوق
نسبة الفائدة املرجعية ـ ـ  ،BRRحتى
ولـ ــو ان ـخ ـف ـضــت ،أي أن ـه ــا ت ــرت ــاح في
ُ
كلفة املــودعــن دون أن تـســاعــد كفاية
امل ـق ـتــرضــن» ،كـمــا كـتــب أم ــس الـنــائــب
آالن ع ـ ــون عـ ـل ــى وس ـ ــائ ـ ـ ّـل الـ ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــيُ ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ـ ــه «ال يـجــوز
أن يـكــون املــواطــن مــودعــا أو مقترضًا
خـ ــاس ـ ـرًا ،وامل ـ ـصـ ــرف وح ـ ـ ــده راب ـ ـحـ ــا».
تتباطأ املـصــارف فــي تخفيض معدل
الفائدة املرجعية ،وتعمل على إبقائه
مرتفعًا قياسًا بالفوائد على الودائع،
ّ
كسب إضافي .إال أن
سعيًا منها وراء
ٍ
حجتها الرسمية هي «عدم القدرة على
تخفيض الـفــائــدة املــرجـعـيــة بالنسبة
نفسها ال ـتــي تنخفض فـيـهــا الـفــائــدة
على الــودائــع ،بسبب العقود القديمة
الـتــي ال ت ــزال كلفة تمويلها مرتفعة،
ويجب االنتظار إلى أن تستحق».
الـ ـس ــؤال الـ ــذي ُي ـط ــرح أي ـض ــا ،ه ــو حــول
عدم إقدام مصرف لبنان على تخفيض
ال ـف ــائ ــدة ال ـت ــي يــدف ـع ـهــا ع ـلــى ش ـه ــادات
اإليـ ـ ــداع وع ـل ــى ودائ ـ ــع املـ ـص ــارف لــديــه،
تحررًا من أعباء إضافية؟ تـ ّ
ّ
ـرد املصادر
ّ
املـ ـص ــرفـ ـي ــة ّب ــأنـ ـه ــا «عـ ــاقـ ــة م ـح ـكــومــة
بالعقود املوقعة بني الطرفني ،وال ُيمكن
تـغـيـيــر ش ــيء ف ــي ال ـش ــروط قـبــل انـتّـهــاء
العقود» .خالصة األمر أن سالمة خفض
األك ــاف الـتــي تدفعها امل ـصــارف ،وتــرك
لها إيراداتها عالية ،ما يؤمن لها نسبة
أعلى من األرباح!

تقرير

ّ
ُ
كبار المودعين يصادرون أموال اللبنانيين:
سحب  27مليار دوالر في سنة
ن ـش ــر ال ـخ ـب ـي ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ــزم ـي ــل
مـ ـحـ ـم ــد زب ـ ـيـ ــب وثـ ـيـ ـق ــة صـ ـ ـ ـ ــادرة عــن
ُ
لـجـنــة الــرقــابــة عـلــى امل ـص ــارف ،تظهر
«التركيز في شرائح ودائــع الزبائن».
ُي ـق ـ ّـس ــم الـ ـج ــدول ال ـ ــوارد ف ــي الــوثـيـقــة
ّ
تـ ــوزع ال ــودائ ــع ب ــن مـجـمــوعـتــن« :أ»
ّ
تضم  2مليون و 847ألــف حساب ،أو
%99م ــن الــزبــائــن (ت ـت ـفــاوت ودائـعـهــم
ب ــن أقـ ــل م ــن  5م ــاي ــن ل ـي ــرة و1500
م ـل ـيــون لـ ـي ــرة) ،و«ب» ت ـض ـ ّـم  25ألـفــا
ّ
و 137حسابًاُ ،يشكلون طبقة ال ـ %1
(لديهم ودائــع بني  1500مليون ليرة
وم ــا ف ــوق ال ـ ـ  150000م ـل ـيــون ل ـيــرة).
ُ
وي ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـدد ال ـ ـ ـجـ ـ ــدول حـ ـج ــم الـ ـ ــودائـ ـ ــع،
بالعملة املحلية والعمالت األجنبية،
في الفترة املمتدة بني  31كانون األول
 2018و 28كانون األول  ،2019كاشفًا
ّ
كيف أن «طبقة ال ـ  »%1مـســؤولــة عن
ق ــراب ــة  %98م ــن س ـح ــوب ــات ال ــودائ ــع
بــالـعـمــات األجـنـبـيــة ،وق ــد بـلـغــت في
ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي وح ـ ـ ــده  15.3م ـل ـيــار
ّ
دوالر .ك ـمــا أن الـ ـج ــدول ُي ـب ـ ّـن نسبة
«ب» التي أقفلها
الحسابات في الفئة ّ
ّ
أصحابها ،ما يعني أنهم سحبوا كل
بلغت 2631
األموال املودعة فيها ،وقد َ ُ
ـذب
ـ
ك
ـف
حسابًا .مــاذا يعني ذلــك؟ كـشـ ّ ِ
تدعي
الجهات املصرفية التي كانت

ّ
بأنها «عمليات حسابية» ،وحسابات
يـسـتـخــدمـهــا ال ـت ـ ّـج ــار م ــن أج ــل إت ـمــام
ع ـم ـل ـيــات االس ـت ـي ــراد وال ـت ـص ــدي ــر .لو
ّ
ّ
ً
ُسـ ــلـ ــم ج ـ ـ ــدال ب ـ ـ ــأن ذلـ ـ ــك صـ ـحـ ـي ــح ،مــا
الداعي إلى إفراغ الحساب من األموال
وإق ـف ــال ــه؟ «الـ ـن ــزف» طـ ــاول حـســابــات
ّ
أخ ــرى يملكها كـبــار امل ــودع ــن ،ولـكــن
ّ
ال ـفــرق أن ه ــؤالء لــم «ي ـهــربــوا» بكامل

باعت المصارف
 15مليار دوالر أميركي
لكبار المودعين من
أموال الناس

أم ــوالـ ـه ــم ،وأب ـ ـقـ ــوا ع ـل ــى ح ـســابــات ـهــم
مفتوحة.
ً
ونشر زبيب جــدوال ثانيًا يظهر فيه
مجموع الــودائــع والـفــوائــد املدفوعة
وك ـي ـف ـي ــة تـ ـط ــوره ــا بـ ــن ن ـه ــاي ــة ع ــام
 2018ون ـهــايــة ع ــام  .2019وبـحـســب

هـ ــذا امل ـس ـت ـن ــد ،ب ــاع ــت امل ـ ـصـ ــارف 15
مليار دوالر أميركي لكبار املودعني،
في الفترة بني  31كانون األول 2018
و 28كانون األول  ،2019ليتمكنوا من
تحويل قسم من ودائعهم من الليرة
إلى الدوالر .وبلغ االنخفاض الفعلي
ف ــي ال ــودائ ــع ن ـحــو  27م ـل ـيــار دوالر،
 %98مـنـهــا ق ــام ب ـهــا أغ ـنــى املــودعــن
ف ــي امل ـ ـصـ ــارف .ب ـتــوص ـيــف آخ ـ ــر ،إذا
ُ
ك ـن ــت م ــودع ــا ص ـغ ـيــرًا ت ـم ـلــك حـســابــا
بالدوالر ،فقد قامت إدارات املصارف
األجنبية،
ببيع مالك الخاص بالعملة
ّ
إلى أصحاب «طبقة الـ  ،»%1ليتسنى
ل ـهــم ت ـحــويــل ق ـســم م ــن ودائ ـع ـه ــم مــن
ال ـل ـيــرة إل ــى ال ـ ــدوالر ،وإخ ــراج ـه ــا من
ال ـب ـل ــد ل ـت ـج ـن ـيــب أن ـف ـس ـه ــم االن ـه ـي ــار
وخسارة الودائع .هي عملية جرمية،
مسؤولة عنها املصارف التي رهنت
نفسها ألمر املساهمني بها ،ورؤساء
مـ ـ ـج ـ ــال ـ ــس إدارتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا وأعـ ـ ـض ـ ــائـ ـ ـه ـ ــا،
واألغنياء ،الذين ما اغتنوا إال بفقر
ّ
عامة الشعب .غطت املصارف عملية
ّ
ن ـه ــب غ ـي ــر ش ــرع ـي ــة ،ف ـي ـمــا ه ــي ت ــذل
صغار املودعني وأصحاب حسابات
«ت ــوط ــن» ال ــروات ــب ،لـلـحـصــول عـلــى
 100دوالر أسبوعيًا ،قد ال يتمكنون
مـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـلـ ـيـ ـه ــا فـ ـ ــي م ـع ـظــم

ُ
األحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان .وت ـ ـك ـ ـشـ ــف ه ـ ـ ــذه ُاألرق ـ ـ ـ ــام،
بــال ـتــزامــن م ــع ّ«ال ـت ـه ــدي ــد» امل ـس ـت ـجـ ّـد
بــاقـتــراب الـتــوقــف نهائيًا عــن تــزويــد
املودعني بالدوالرات التي يملكونها،
وتـ ـح ــويـ ـلـ ـه ــا إلـ ـ ـ ــى لـ ـ ـي ـ ــرة لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة.
ّ
ول ـكــن امل ـص ــارف ،مــع الـبـنــك املــركــزي،
ُي ـح ــاض ــرون بــأهـمـيــة ال ـح ـفــاظ «عـلــى
س ـم ـع ــة لـ ـبـ ـن ــان» ل ـت ـس ــوي ــق ضـ ـ ــرورة
تسديد مليار و 200مليون دوالر من
سـنــدات الـيــوروبــونــدز التي تستحق
في آذار املقبل.
مبلغ  27مـلـيــار دوالر الـتــي أخرجها
ك ـب ــار امل ــودع ــن م ــن املـ ـص ــارف ،كــانــت
كــافـيــة لـتـســديــد ح ـســابــات م ــا ُي ـقــارب
املليونني و 300ألف زبون .على األقل،
 25مـلـيــار دوالر مــن املـبـلــغ املسحوب
ُ
مــن املـصــارف هـ ّـرب إلــى الـخــارج .ففي
 4ش ـب ــاط ال ـح ــال ــي ،قـ ــال م ــدي ــر شــركــة
ّ
ّ
مكتف لشحن األمــوال ،ميشال مكتف
ّ
ل ـ ـ «امل ــدن» إن «أرقــام ـنــا تـشـيــر إل ــى ما
ُيـ ـق ــارب م ـل ـيــار دوالر «ك ـ ــاش» (ن ـق ـدًا)
ّ
خــال عــام  ،2019ذلــك يعني أن حجم
الـ ـنـ ـق ــد اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ي ـب ـلــغ
َ
ملياري دوالر فقط .وكل الحديث عن
وجود  2أو  3أو  4مليارات دوالر في
أيدي الناس هو كالم غير صحيح».
(األخبار)

