اإلثنين  28آب  2017العدد 3261

مجتمع وإقتصاد

7

ردود

الهندسة المالية الجديدة:
سالمة غارق في خطاياه
محمد زبيب

(مروان طحطح)

الـعـقــاريــة ،عـلــى أن تـقــوم ه ــذه الشركة
تباعًا بإعادة تكوين العقارات وإسقاط
األمالك العمومية من ملكيتها الخاصة
ً
«ع ـم ــا بــال ـقــوانــن امل ــرع ـي ــة اإلج ـ ـ ــراء».
وه ــذا يـعـنــي مــن جـمـلــة مــا يعنيه «إن
العقار  /1500املرفأ تم وضعه بملكية
سوليدير عند تأسيسها في عام 1994
«مــؤقـتــا» ريـثـمــا تـقــوم بتنفيذ أشـغــال
الطرقات والبنى التحتية وثــم تعيده
إل ــى ال ــدول ــة بــوصـفـهــا املــالــك الـنـهــائــي
للعقار»!
الــافــت أن مجلس الـ ــوزراء ي ــدرك هــذه
الـحـقـيـقــة بــاسـنــاد قـ ــراره إل ــى املخطط
ال ـت ـف ـص ـي ـلــي مل ـن ـط ـقــة وس ـ ــط بـ ـي ــروت،
الــذي يكرس العقار املــذكــور كجزء من
األمــاك العامة والخاصة للدولة .كما
أن مجلس الوزراء يدرك أنه «قد بوشر
بالفعل باألعمال التحضيرية لتنفيذ
مشروع املتحف» قبل وقــت طويل من
قراره قبول «هبة» من شركة سوليدير،
وه ــو مــا يـطــرح إشـكــالـيــة مـهـ ّـمــة :كيف
بوشر باألعمال قبل نقل ملكية العقار
من شركة سوليدير الى وزارة الثقافة؟
تتبع وضعية العقار املذكور في السجل
العقاري يعطي جوابًا مثيرًا ،فقد جرى
إسقاط العقار  /1500املرفأ الى ملكية

الدولة بتاريخ  ،2016/12/31أي قبل 6
أشهر تقريبًا مــن صــدور قــرار مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـق ـب ــول «الـ ـهـ ـب ــة» امل ــزع ــوم ــة.
وق ــد ج ــرى ال ـت ــدوي ــن ع ـلــى الـصـحـيـفــة
الـعـقــاريــة «تصحيح الــوضــع العقاري
ال ـقــائــم عـلــى ه ــذا ال ـع ـقــار عـبــر إسـقــاط
الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  /1500امل ــرف ــأ ملـصـلـحــة
األمالك العمومية» .إن استعمال مفردة
«تـصـحـيــح» يعني إع ــادة الــوضــع الــى
نـصــابــه ال ـقــانــونــي ،أي إن ال ـع ـقــار هو
ً
أص ــا بملكية ال ــدول ــة ،ويـشـمــل أيضًا
«إع ــادة تكوين عـقــار خــاص آخــر على
املـســاحــة امل ـح ـ ّـددة ب ــاألرق ــام مــن  1إلــى
 .»6أي إن سوليدير ،وبطلب من وزارة
الثقافة ،ستعمل على اقتطاع مساحة
م ــن ال ـع ـق ــار  1500وحـ ــدودهـ ــا مـبـنـيــة
على الخريطة باألرقام من  1إلى  6من
أج ــل تـكــويــن ع ـقــار جــديــد يـبـنــى عليه
متحف تاريخ مدينة بيروت .يثير قرار
مجلس الوزراء الريبة ،ويطرح عالمات
اس ـت ـف ـهــام ك ـث ـيــرة ح ــول م ــا ُي ـخ ـطــط له
عـلــى ال ـع ـقــار  /1500امل ــرف ــأ ومـحـيـطــه.
لــم يحصل ســابـقــا ّ
االدع ـ ــاء ب ــأن إع ــادة
األمــاك العامة إلى الدولة هي بمثابة
ّ
«هـبــة» .فالعقار املــذكــور يشكل الجزء
األهــم مــن منطقة التل الكنعاني الــذي
كــان مــوضــوعــا مــن قبل وزارة الثقافة
ضمن الئحة الجرد العام بقرار الوزير
كابي ليون رقم  ،71أي أنه عقار ال ينتج
ّ
أي مساحة مبنية .وهــذا األمــر واضح
على الخريطة املرفقة باملرسوم 16163
للقطاع ( )Hالتي تشير إلى أنه «يمكن
ّ
املحدد باألرقام من 1
تخصيص الجزء
إلى  6من األمالك العامة لبناء متحف
شـ ــرط أال ي ـت ـج ــاوز ارت ـف ــاع ــه األق ـصــى
عــن مـسـتــوى الـطــريــق املـحــاذيــة لــه من
الجنوب باستثناء مساحة ال تتجاوز
 %30م ــن م ـس ــاح ــة هـ ــذا الـ ـج ــزء حـيــث
يمكن زيــادة االرتـفــاع األقصى إلــى 15
مـتـرًا ف ــوق مـسـتــوى الـطــريــق املـحــاذيــة
ل ـ ــه ،وي ـخ ـض ــع ت ـص ـم ـيــم الـ ـبـ ـن ــاء عـلــى
ه ــذا ال ـجــزء ملــوافـقــة الـشــركــة الـعـقــاريــة
(ســول ـيــديــر) وم ــن ثــم املـجـلــس األعـلــى
للتنظيم املــدنــي وال تحتسب مساحة
البناء هذا من ضمن املساحات املبنية
الصافية للوسط التجاري».
هـ ــل ال ـ ـهـ ــدف ي ـن ـح ـصــر ف ـق ــط بـتـلـمـيــع
صورة سوليدير؟ هل انطلى األمر على
مجلس ال ــوزراء مجتمعًا رغــم وضوح
األمــر وسهولة االستقصاء عن ملكية
العقار األصلية؟

نـشــرت «االخ ـب ــار» ،السبت املــاضــي ،مـقــاال تحت عـنــوان «ريــاض
ســامــة يطلق هـنــدســة ج ــدي ــدة« ،كشفت فـيــه عــن عملية جــديــدة
واسعة اطلقها حاكم مصرف لبنان يوم الجمعة املاضي تعطي
املصارف املزيد من االربــاح ،ولفتت الى ان هذه العملية تأتي في
ظــل ضجة كبيرة اثــارهــا ق ــرار ســابــق للمجلس املــركــزي قضى
بمنح بنك البحر املتوسط تسليفات استثنائية لتغطية خسائر
مساهمه االكبر ،سعد الحريري ،في السعودية وتركيا وجنوب
افريقيا.
ّ
رد املكتب االعالمي في مصرف لبنان للمرة الثالثة ،معتبرا ان
«هــذا املقال أمعن مجددًا في اطــاق تحليالت واستنتاجات غير
صحيحة ،ومـنـهــا مـنــح بـنــك الـبـحــر املـتــوســط ش.م.ل .تسليفات
استثنائية بقيمة  1000مليار ليرة لبنانية ليعيد توظيفها في
شهادات ايــداع .ان هذا الخبر عار عن الصحة ولم يتخذ املجلس
املركزي قرارًا بهذا الصدد .كما ان املقال تضمن ذكر مراسالت
مشمولة بــالـســريــة املـصــرفـيــة ،ويحتفظ مـصــرف لـبـنــان مـجــددًا
بجميع حقوقه القانونية لهذه الجهة».
م ـجــددًا ،يصر حــاكــم مـصــرف لـبـنــان ،ري ــاض ســامــة ،على نفي
«خـبــر بنك البحر املـتــوســط» مــن دون اي توضيح .يكتفي فقط
بالقول« :ان الخبر عــار عن الصحة» وعلينا ان نصدقه .ونقطة
على السطر.
سبق ان طالبنا سالمة في ردنا على رده االول ان يخبرنا «الخبر
الصحيح» :ما الــذي قــرره املجلس املــركــزي؟ فكهذا قــرارات ،على
ف ـكــرة ،لـيـســت مـشـمــولــة بــالـســريــة املـصــرفـيــة ،الـتــي يتحجج بها
سالمة في كل ردوده .فما الذي يحاول ان يخفيه؟
في املقال االخير الذي يرد عليه سالمة باسم «املكتب االعالمي»،
تم الكشف عن معلومات مهمة تجاوزها الــرد الجديد كليا ،ولم
يـشــر الـيـهــا ال مــن قــريــب وال مــن بـعـيــد .ه ــذه املـعـلــومــات تتعلق
باطالق سالمة عملية واسعة جديدة مع املصارف ،تنطوي على
نقل كمية من املال العام الى املال الخاص ،في اطار ما درج على
تسميته «هندسات مالية» .تتلخص آلية العملية الجديدة باآلتي:
كل مصرف يودع او يجدد ايداع دوالر لدى مصرف لبنان ،على
مدى  5سنوات ،يربح فائدة تصل الى  %7سنويا ،كما يربح ما
يعادل هذا الدوالر بالليرة اللبنانية (اي  1507.50ليرة لكل دوالر)
كـقــرض ميسر مــن مـصــرف لـبـنــان بـفــائــدة  %2يعيد املـصــرف
املستفيد توظيفه في شراء سندات الخزينة (الصادرة عن وزارة
املال) من السوق االولية او السوق الثانوية بفائدة تصل الى %7
سنويا ايضا .هذا يعني ان العملية الجديدة ستؤمن للمصارف
ربحا استثنائيا بمعدل  %12وسطيا على كل دوالر ،وهي كلفة
تقل عن كلفة «الهندسة املالية» في العام املاضي ،التي بلغت ،%40
اال انها ال تزال مرتفعة بكل املقاييس وال تبررها الحجج املعلنة
حول «نقص الدوالر» و«املنافسة عليه».
ربما من املفيد انعاش الذاكرة بخصوص هذا النوع من الحجج،
ففي آذار املاضي ،عندما اقفل حاكم مصرف لبنان هندسته املالية
السابقة على كلفة فورية بقيمة  5.6مليار دوالر وكلفة تراكمية
تتجاوز  15مليار دوالر على  10سنوات مقبلة ،كانت وزارة املال
تعلن أنها تلقت طلبات بقيمة  17.8مليار دوالر لالكتتاب في
سندات «اليوروبوندز» بعائد  ،%7وأنها قبلت  3مليارات دوالر
منها 600 ،مليون دوالر مصدرها خارجي ،فيما  2.4مليار دوالر
مـصــدرهــا امل ـصــارف املحلية! هــذا يعني ان الـ ــدوالرات مــوجــودة
بالفعل ،وتفيض عن الحاجة الفعلية ،فموجودات املصارف اليوم
تبلغ اكثر من  207مليارات دوالر ،اي اربعة اضعاف مجمل الناتج
املحلي ،منها نحو  19مليار دوالر كــامــوال خاصة للمصارف
معظمها بالدوالر ،ونحو  171مليار دوالر ودائع للمقيمني وغير
املقيمني ،نسبة  %67منها تقريبا مــدولــرة ،اي ان ما ال يقل عن
 135مليار دوالر من موجودات املصارف العاملة في لبنان هي
مــدولــرة .ملــاذا علينا اذا ان ندفع كلفة اضافية باهظة لالحتفاظ
بهذه الدوالرات والحصول على املزيد منها؟ جواب الحاكم نفسه
ّ
يسجل عجزا
وحلقة الـخـبــراء مــن حــولــه« :ان مـيــزان املــدفــوعــات
تراكميا منذ عام  ،2010اي ان االموال الداخلة الى لبنان هي اقل
من االمــوال الخارجة منه ،وبالتالي تساهم هذه الهندسات بدعم
ميزان املدفوعات وجعله يبدو ايجابيا بدال من ان يكون سلبيا».
ولكن في الحقيقة ّ
يعد هذا الجواب تجميليا ،فميزان املدفوعات،
في حالته الراهنة ،ال يعكس اال جانبا من الصورة الكاملة ،وهذا
مصدر شكوى عارمة من صندوق النقد الدولي ،كونه ال يشمل
كل العناصر املتعلقة بميزان عالقات لبنان مع الخارج ،بما فيها
كل عناصر حساب امليزان الجاري وعناصر حساب راس املال
والـسـهــو والـخـطــأ ال ــى جــانــب صــافــي الـتـغـيـيــرات فــي املــوج ــودات
الخارجية ملصرف لبنان واملصارف (الذهب والعمالت األجنبية)
التي ُيفترض ان تعكس صافي املبادالت مع العالم الخارجي في
فترة مـحــددة .لذلك ال يجدر عـ ّـد ميزان املدفوعات مؤشرا كامل
االوصـ ــاف لتبرير اك ــاف هــائـلــة تـتــرتــب عـلــى املجتمع مباشرة
وبطريقة غير مباشرة .ولكن لندع هذا السجال التقني ملناسبة
اخ ــرى ،ولنفترض ان العجز التراكمي ملـيــزان املــدفــوعــات املعلن
ّ
من مصرف لبنان يدق ناقوس الخطر ويستدعي تدخالت البنك
املركزي لضخ املزيد من االرباح الى املصارف ،من اجل تحفيزها
على املحافظة على ودائـعـهــا بــالــدوالر واسـتـجــاب املــزيــد منها
واغراء املودعني بفوائد مرتفعة وبضمانات غير قانونية تكفل كل
الودائع وال تسمح بافالس او تعثر اي بنك مهما كانت اوضاعه
ومهما بلغت مـخــاطــره ،ومهما بلغت كلفة ذلــك على االقتصاد
واملجتمع وال سيما املال العام.

ّ
لنفكر بهذه الطريقة ونركز على النتيجة .فقد ساهمت الهندسة
املالية في العام املاضي بتحويل عجز متراكم في ميزان املدفوعات
منذ عام  2010الى فائض ظرفي بقيمة  1238مليون دوالر ،اال ان
تأثيرات هذه الهندسة املالية سرعان ما اضمحلت ليعود ميزان
املدفوعات ويسجل عجزا تراكميا في النصف االول من هذا العام
بقيمة  1116مليون دوالر! وكذلك ارتفعت مــوجــودات مصرف
لبنان بالعمالت االجنبية من  32مليار دوالر في ايار عام ،2016
اي عشية اطالق الهندسة املالية املذكورة ،الى  34مليار دوالر في
نهاية العام املــذكــور ،اي ان الهندسة املالية ساهمت بــزيــادة هذه
املــوجــودات بقيمة ملياري دوالر ،اال انها عــادت وانخفضت بني
كانون الثاني وايــار من هذا العام الى  32.7مليار دوالر ،اي انها
عادت الى ما كانت عليه قبل الهندسة املالية السابقة!
اآلن يطرح سالمة تكرار العملية نفسها بآليات مختلفة ،وهو لن
يجيب عن السؤال املهم املتعلق بالعملية السابقة :هل النتائج املحققة
على صعيد ميزان املدفوعات واملوجودات بالعمالت االجنبية لدى
مـصــرف لـبـنــان ،وهـمــا مــا يتحجج بهما ،ي ـبــرران تدفيعنا كلفة
ستصل الى  15مليار دوالر على  10سنوات ،تضاف كأرباح الى
املصارف وكبار املودعني وما يتصل بهما؟ هل ما يعتبره سالمة
«شراء الوقت» يبرر كل هذه الكلفة؟ ان جميع الوقائع تشير الى
ان الهدف الفعلي والحقيقي للعمليات التي ينفذها رياض سالمة
مــع امل ـصــارف بالجملة وامل ـفــرق هــو لــدعــم اربــاحـهــا عبر تحميل
الخسائر املحققة في محافظ توظيفاتها وتوسعها الخارجي،
وال سيما في مناطق الصراع والتوتر ،الى املــال العام وتمكينها
من زيادة رساميلها باطراد وتكوين مؤوناتها ورفع مالءتها من
دون تحميل ارباحها السنوية اي قسط من الكلفة او املسؤولية
عن املخاطر .وهذا الهدف مخالف للقانون ،باقرار مديرية الشؤون
القانونية في مصرف لبنان ،ولذلك هو يحتاج الى تمويه واخفاء.
ال ــرد الـجــديــد مــن حــاكــم مـصــرف لبنان ال يــريــد لـهــذا الـنـقــاش ان
يقوم ،لذلك يتجاهله كليا ،ويذهب ّ
مرة اخرى الى اثارة الغبار عبر
محاولة نفي صــدور قــرار املجلس املــركــزي املتعلق ببنك البحر
املتوسط ،هل يرغب سالمة ان نعرض له ما دار في «اجتماع الربع
ساعة» ،الذي دعا اليه الهيئة املصرفية العليا ،التي ال صفة لها في
هذا املوضوع ،للبحث في قضية تسريب املعلومات واملستندات
من مصرف لبنان؟ هل يريد ان يذهب الى القضاء ليتذرع بذريعة
واهية تدعى «السرية املصرفية» كي يحجب املعلومات ويتستر
ُ
عليها ويــدعــي ان مــا نـشــر منها هــو انـتـهــاك لــ«ســريــة» يتوجب
احترامها؟ أليس في هذه الذريعة نفسها اقرارًا بوجود تسريبات
صحيحة ،منها ما يطال بنك البحر متوسط نفسه الــذي حظي
بـعـمـلـيــات مـمــاثـلــة ســابـقــة؟ ثــم الـيـســت مـهــزلــة ان ت ـكــون الـســريــة
املصرفية منتهكة من كل العالم  ،وبموجب تعاميم صــادرة عن
مصرف لبنان ،اال تجاه الــدولــة واملقيمني في كنفها فتبقى هي
الحجة الوحيدة ملنع الوصول الى املعلومات؟
لـقــد ام ـضــى ســامــة رب ــع ق ــرن حــاكـمــا لـلـبـنــك امل ــرك ــزي ،وه ــو لم
ّ
يتعرض يوما الي مساءلة او محاسبة او حتى استيضاح وفق
الطرق الرسمية ،على الرغم من الالئحة الطويلة ملخالفات قانون
النقد والتسليف واتـســاع صالحيات حاكم مصرف لبنان من
دون اي اجازة قانونية واختصار الهيئات بشخصه ،وفي مقدمها
املجلس املركزي ملصرف لبنان الــذي ينعقد كثيرا بصورة غير
شرعية تجعل الكثير مــن قــراراتــه باطلة .الــم يحن األوان ملجرد
ّ
وتوجه اليه
احتفال صغير في مجلس النواب ُيدعى اليه سالمة
االسئلة وتحفظ االجابات في محاضر موثقة ولو سرية؟ الم يحن
مصرف
ّ
ملجلس ال ــوزراء ان يستعيد صالحياته التي صــادرهــا ّ
لبنان مع الوقت وبات من خاللها يتحكم باالقتصاد كله ويغلب
وظيفته االساسية على كل وظائف الدولة ،عبر ّ
تحوله الى ادارة
توزيع الثروة ال خلق املزيد منها؟
مـنــذ ع ــام  1998يـمـتـنــع م ـصــرف لـبـنــان ع ــن نـشــر االح ـص ــاءات
ّ
املتعلقة بتركز الودائع كدليل على نتائج عملية اعادة التوزيع التي
يديرها منذ ربع قرن ويحظى بالتصفيق عليها ،ال يريد رياض
سالمة الحد ان يعلم ان انجازه االكبر يتمثل بوجود  %20من
الودائع لدى املصارف اللبنانية في اقل من  %0.1من الحسابات
املصرفية ،وان  %1من مجمل الحسابات تحتوي على اكثر من
 %50مــن مجمل الــودائــع .وان رساميل املـصــارف (املساهمني)
ارتفعت من  144مليون دوالر فقط ال غير في عام  1993الى 19
مليار دوالر حاليا .كيف ال تستميت «االس ــواق» في الدفاع عنه
وهو يغدق عليها بكل هذه االرباح.
كان الفتا حماس قناة  OTVالتابعة للتيار الوطني الحر في محاولة
تبرير الهندسة املالية الجديدة ومحاولة نفي واقـعــة بنك البحر
املتوسط ،اذ ان التقرير انطلق من املقال املنشور في «االخبار»
ليفتح مجاال رحبا لـ«مصدر مقرب مــن حاكم مصرف لبنان»
ليقول اي كالم من دون ان يكون اي احد مسؤوال عنه ،ومنه القول
ان كلفة الهندسة املالية الجديدة ال تتجاوز  %3فقط ال غير ،وان
وزارة املــال هي اكبر املستفيدين منها النها تؤمن لها االكتتاب
فــي سـنــدات الــديــن بالليرة لتمويل عجز الخزينة ،وان انتقادها
هو «كمن يطلق النار على نفسه» ...هل حقا هناك من يشك ان
لعبة «الروليت الروسية» الفعلية تجري عبر هذه «الهندسات» ال
عبر كشفها واعتراضها واثارة النقاش حولهاّ .اما من يستفيد
منها ،فوزير املال علي حسن خليل يقول لـ«االخبار» ان الطلب في
املزادات الدورية لالكتتاب في سندات الخزينة يفوق دائما العرض،
وتــرفــض وزارة املــال الكثير مــن طلبات االكتتاب لعدم حاجتها
اليها ،فــا حاجة لـلــوزارة الــى اي هندسة ربيحة للمصارف كي
تؤمن تمويل خدمة الدين العام ،وهي عملية نقل ثروة ايضا من
املال العام الى املصارف واصحابها وكبار مودعيها.

