6

األربعاء  22تشرين الثاني  2017العدد 3331

مجتمع وإقتصاد
تقرير

المتهور
«مكافأة» جديدة على سلوكها
ّ

سالمة يفتح للمصارف
«مزراب» دعم الفوائد

لم يكتف حاكم مصرف لبنان رياض سالمة بمنح المصارف
غطاء واسعًا لرفع اسعار الفوائد على الودائع بالليرة،
وبتخفيف الغرامات المترتبة عليها بسبب تجاوزاتها في شراء
قرر أيضًا دعم الفوائد ،في خطوة ستكون لها تبعات
الدوالر ،بل ّ
خطيرة مع فتح هذا «المزراب»
محمد وهبة

قلق مصرفي
من العرب
يستغرب املصرفيون
تصريحات وزير الخارجية
السعودي عادل الجبير
التي أطلقها قبل يومني من
اسبانيا باإلشارة إلى أن
حزب الله اختطف النظام
املصرفي اللبناني .فهذا
التصريح يأتي موازيًا
للتعديالت املطروحة من
اإلدارة األميركية على
قانون تجفيف منابع
تمويل حزب الله والرامية
إلى توسيع العقوبات
املفروضة على القطاع
املصرفي .وبحسب
املصرفيني ،فإن مثل هذا
التصريح يتطلب مواجهة
كاملة مع اللوبي السعودي
الذي ينشط حاليًا لدى
اإلدارة األميركية ملنح
التعديالت املطروحة زخمًا
أقوى ،بعدما كان الجانب
اللبناني قد عمل ألشهر
من أجل تخفيف وطأة
التعديالت .ورغم «كذب هذا
الكالم» ،على ّ
حد تعبير
أحد املصرفيني ،ورغم أنه
«ليست لدى الجبير القدرة
على االطالع على حسابات
املصارف بسبب السرية
املصرفية» ،إال أنه يكتسب
بعدًا أخطر بعد صدور
بيان الجامعة العربية الذي
ربط بني حزب الله والقطاع
املصرفي اللبناني.

«دعـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـفـ ـ ــوائـ ـ ــد» هـ ـ ــو «املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزراب»
ال ـجــديــد ال ــذي فـتـحــه حــاكــم مصرف
ل ـب ـنــان ريـ ــاض ســامــة ل ـفــرش مـئــات
املليارات تحت أقدام املصارف وكبار
املـ ــودعـ ــن ،ب ـعــد ال ـه ـن ــدس ــات املــال ـيــة
امل ـن ـفــذة ف ــي  2016و .2017الــذري ـعــة
لتبرير هذا الدعم هي حماية الليرة
مــن موجة الطلب على ال ــدوالر التي
بــدأت بعد استقالة رئيس الحكومة
سعد الحريري في الرابع من الشهر
ال ـج ــاري واح ـت ـجــازه فــي الـسـعــوديــة
ّ
م ــع عــائ ـل ـتــه .ف ـقــد تـبــلـغــت امل ـص ــارف
من سالمة ،في اللقاء الشهري الذي
عقد أول من أمــس في حضور نواب
الحاكم وأعـضــاء لجنة الرقابة على
املـصــارف« ،اسـتـعــداد مصرف لبنان
لـتـحـمــل ال ـك ـل ـفــة اإلض ــاف ـي ــة لـلـفــوائــد
ال ـت ــي ق ــد ت ـتــرتــب ع ـلــى امل ـص ــرف في
حـ ــال ح ــاف ــظ امل ـ ـ ــودع ع ـل ــى ال ــودي ـع ــة
بــالـلـيــرة عـنــد اسـتـحـقــاقـهــا لـفـتــرة ال
تقل عن ثالثة أشهر».
وبحسب مـصــادر مصرفية مطلعة،
فإن مزراب سالمة غير قابل للضبط
ش ــأن ــه شـ ــأن ك ــل آلـ ـي ــات ال ــدع ــم الـتــي
ً
انطوت على هدر للمال العام ،فضال
عــن الكلفة الـكـبـيــرة ملــواجـهــة الطلب
عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر ف ـ ــي ظ ـ ــل مـ ـح ــدودي ــة
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـ ـت ـ ـخـ ــذة مـ ـن ــذ ب ــداي ــة
األزم ــة (مـنــع حـســم ال ـس ـنــدات ،الــدفــع
الـفــوري لـشــراء ال ــدوالر ،منع تحريك
الـ ـحـ ـس ــاب ــات امل ـ ـج ـ ـ ّـم ـ ــدة) .وت ــوض ــح
املصادر أن الحاكم أوعز الى مديرية
العمليات املالية بأن تدفع للمصارف
 %3عـ ـل ــى ك ـ ــل وديـ ـ ـع ـ ــة ت ـت ـم ـك ــن مــن
إبقائها ّ
مجمدة لثالثة أشهر ،في ظل
ّ
صعوبة التأكد مــن وجــود استفادة
غـ ـي ــر مـ ـش ــروع ــة مـ ــن الـ ــدعـ ــم بـسـبــب
خضوع الودائع للسرية املصرفية.
ّ
وبحسب محضر اللقاء املــوزع أمس
والـ ـ ـ ــذي ي ـح ـم ــل الـ ــرقـ ــم ،2017/412
جــاء عــرض سالمة في سياق نقاش
التطورات في السوق النقدية .وأشار
ّ
املحضر إلــى أن الـنـقــاش تــركــز حول
ّ
التطورات في أســواق النقد« ،وشــدد
الحاكم على استمرار سياسة تثبيت
ال ـل ـيــرة وع ـل ــى قـ ــدرة م ـص ــرف لـبـنــان
بـمــا لــديــه مــن إمـكــانــات عـلــى حماية
سعر صــرف الـلـيــرة .وأك ــد على هذه
السياسة في االتصاالت التي أجراها
مع رئيس الجمهورية (ميشال عون)
ودولة الرئيس (نبيه بري) ،كما أكد
بـنـتـيـجــة االت ـ ـصـ ــاالت ال ـت ــي أج ــراه ــا
أو ت ـل ــك ال ـت ــي ت ـل ـقــاهــا م ــن ال ـج ـهــات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ب ـم ــا ف ـي ـه ــا خ ـصــوصــا
الجهات األميركية ،حرصها جميعًا
ع ـلــى عـ ــدم ت ـعــريــض االسـ ـتـ ـق ــرار في
لبنان ألي اهتزاز ،ورأى أنه لم تخرج
أموال تذكر خالل فترة األزمة».
وأضاف املحضر أنه ُ
«يستخلص من
ال ـن ـقــاش امل ـط ــول ف ــي ش ــأن األوض ــاع

الـقــائـمــة فــي س ــوق الـقـطــع والـفــوائــد،
ث ـ ــاث ـ ــة أمـ ـ ـ ـ ــور ن ـ ــأم ـ ــل أن ت ــدرسـ ـه ــا
امل ـص ــارف ج ـي ـدًا وأن تـتـصــرف على
أساسها:
ـ ـ أولـهــا أن مصرف لبنان لــن يجري
عمليات حسم لسندات الخزينة مع
امل ـص ــارف ،وتـعـلــم امل ـصــارف أن مثل
هــذه العمليات قــد توقف منذ 2005
 .2006/والحــظ سالمة أن املصارف
أقــرضــت أكثر مــن  ٪80مــن ودائعها
بالليرة في أواخر  2016وطيلة 2017
ما خلق فجوة في اآلجال.
ـ ـ ـ ـ ثــان ـي ـهــا أن م ـص ــرف ل ـب ـنــان عـلــى
استعداد لتحمل الكلفة اإلضافية
ب ــالـ ـف ــوائ ــد الـ ـت ــي قـ ــد ت ـت ــرت ــب ع ـلــى
املـ ـص ــرف ف ــي ح ـ ــال ح ــاف ــظ امل ـ ــودع
ع ـلــى ودي ـع ـت ــه بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة
عند استحقاقها ،لفترة ال تقل عن
ثالثة أشهر .ويمكن للمصارف أن
ت ــراج ــع ب ـه ــذا ال ـخ ـصــوص مــديــريــة
العمليات املالية في مصرف لبنان
لــا تـفــاق مـعـهــا عـلــى آلـيــة مساهمة
مصرف لبنان في الكلفة اإلضافية
لـ ـك ــل م ـ ـصـ ــرف .ب ـ ـكـ ــام آخـ ـ ــر ش ـجــع
الـ ـح ــاك ــم املـ ـ ـص ـ ــارف عـ ـل ــى تــوس ـيــع
هـ ـ ــوامـ ـ ــش ا لـ ـ ـف ـ ــوا ئ ـ ــد بـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـ ــدوالر
والليرة ،وشدد على ضرورة التزام
م ــدراء الـفــروع بتعليمات واضـحــة
مـ ــن إدارات املـ ـ ـص ـ ــارف ل ـت ـش ـج ـيــع
منحى احتفاظ العمالء بودائعهم
امل ـح ـ ّـر رة بــال ـل ـيــرة ،وملـ ــدراء ال ـفــروع

على هذا الصعيد دور أساسي.
ـ ـ ثالثها أن املجلس املركزي ملصرف
لـبـنــان س ـيــدرس فــي جلسته املقبلة
مـ ــوضـ ــوع ال ـ ـغـ ــرامـ ــات ال ـ ـتـ ــي ن ـ ّـص ــت
عليها التعاميم واإلجراءات املعمول
بـ ـه ــا ف ـ ــي م ـ ــا خ ـ ــص تـ ـ ـج ـ ــاوز م ــراك ــز
القطع العمالنية في اتجاه تخفيفها
والتعامل املــائــم مــع الـتـجــاوزات ما

للقرار تبعات خطيرة ،فمع
الوقت ستبدأ المصارف برفع
أسعار الفوائد على التسليفات
والقروض بالليرة

ي ـس ـمــح ل ـل ـم ـصــارف ب ــات ـخ ــاذ مــراكــز
قطع مكشوفة ومؤقتة ،ويصب هكذا
تدبير في استقرار سوق القطع».
إذًا ،امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــارف ل ـ ـ ــن ت ـ ــدف ـ ــع ق ــرش ــا
واحـ ـدًا للمساهمة فــي الـحـفــاظ على
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار الـ ـنـ ـق ــدي ،بـ ــل سـتـتـلـقــى
«ه ـ ــدي ـ ــة» مـ ــن مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان عـلــى
الـسـلــوك املـتـهـ ّـور ال ــذي قــامــت بــه من
خ ـ ــال ت ــوظ ـي ــف  %80مـ ــن أم ــوال ـه ــا
ً
بالليرة ،فضال عن أنه ستكون لديها
الـفــرصــة لــاسـتـفــادة غـيــر املـشــروعــة
من آلية الدعم ّ
املقرة.
وخـطــورة مثل هــذا الــدعــم أنــه يــؤدي
إل ــى شــرعـنــة ال ـس ــوق الـ ـس ــوداء الـتــي
ب ـ ـ ــدأت مـ ــع انـ ـفـ ـج ــار أزم ـ ـ ــة اس ـت ـقــالــة

تقرير

اإلعدام لطارق يتيم :الحياة لن ت
محمد نزال

أركاديو
إيسكويفيل ـ
كوستاريكا

لــن تحصل جــرائــم قـتــل بـعــد اآلن في
ل ـب ـنــان .ص ــدر ال ـح ـكــم ،أمـ ــس ،بــإعــدام
طارق يتيم .كثيرون ِمن الذين أرادوا
لــه هــذه العقوبة ،على مــدى أكثر ِمن
ّ
ع ــام ــن ،ك ــان ــوا ُي ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرددون أن الـحـكــم
ّ
ّ
ـوقــف ،أو أقــلــه سيقلل،
ب ــاإلع ــدام س ـيـ ِ
ج ـ ــرائ ـ ــم الـ ـقـ ـت ــل ف ـ ــي املـ ـجـ ـتـ ـم ــع .اآلن
ُ
ســت ـص ـبــح ال ـح ـي ــاة أجـ ـم ــل؟ ال حــاجــة
ّ
هنا للدخول في نقاش ُأخالقية هذه
ّ
الجدلية املستهلكة ،بال
العقوبة ،هذه
نتيجةّ ،إنما ال ّ
بد ِمن اإلشارة إلى أن
ّ
تنفيذ اإلع ــدام ُمـعــلــق فــي لبنان منذ
نـحــو  14عــامــا .وكـيــل الــراحــل جــورج
ال ــري ــف ي ـع ــرفّ ،أك ـثــر ِم ــن س ـ ــواه ،هــذا
األم ــر جـ ّـي ـدًا ،لكنه مــع ذلــك كــان ُي ّ
صر
ّ
فــي كــل جلسات املحاكمة على طلب
ّ
اإلع ــدام .السجن املــؤبــد ال يكفي ،رغم

ّ
ك ــون امل ـح ـكــوم عـلـيــه ،فــي ظ ــل تعليق
ال ـت ـن ـف ـي ــذ ،س ـي ـق ـضــي واق ـ ـعـ ــا ع ـقــوبــة
ّ
ّ
شكليًا.
أصبحت عرفًا
املؤبد.
املسألة ُ ّ
ُ
ّ
لــم يـعـ ُـد م ـهــمـ ّـا أن ت ـنــفــذ ال ـع ـقــوبــة ،أن
َ
ُيقتل املدان ،إنما يكفي أن يصدر ذلك
ّ
عــن املحكمة ،لفظًا ،ليخرج املتضرر
م ـن ـت ـص ـرًا :ل ـق ــد ح ـص ـل ـنــا ع ـل ـي ـهــا .مــا
معنى أن يستمر الحكم باإلعدام في
لـبـنــان ،بــل املـطــالـبــة بــه ول ــو صـ ّ
ـوريــا،
ّ
في ظل تعليق التنفيذ؟ إنــه جــزء ّ ِمن
ّ
يوميات ّبالدنا .إنها
مشهد العبث في
مرحلة وسط «ما بني الجنة والنار».
ُ
هـكــذا ُيمكن ّأن تفلسف عــاملـ ّـيــا ،ولها
َمــن ُيـشـجــع ،إنـمــا فــي لـبـنــان ،حصرًا،
ّ
إضافية :طائفة
ستكون لها فلسفات
ُاملحكوم عليه .هذا حكاية طويلة.
امل ـ ـه ـ ــم ،أص ـ ـ ـ ــدرت م ـح ـك ـم ــة ج ـن ــاي ــات
بـ ـ ـي ـ ــروت ،ب ــرئ ــاس ــة الـ ـق ــاض ــي طـ ــارق
ّ
وعضوية املستشارين ميراي
بيطار

