
 2020-10-06النهار 
والعقوبات عمى المستفيدين من الهدر " الشرعية الفرنسية"الميرة بين سحب 

 التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان مدخل وحيد الستعادة الثقة الدولية
 

 معن البرازي
. تؤكد المعمومات المصرفية اف المصرؼ المركزي الفرنسي انيى تدقيقو في حسابات المصرؼ المركزي المبناني

، والمتيـ مف البعض "روتشيمد"قد يخطىء َمف يظف اف دور الرئيس الفرنسي إيمانويؿ ماكروف، صاحب السيرة الذاتية الالمعة في مصرؼ : والخالصة األولى ىي
وتفيد المصادر أف التدقيؽ الجنائي في حسابات مصرؼ لبناف . في الحكـ الفرنسي، ومممؿ مصالحيا، قد انتيى  لبنانيًا او  مى األقؿ مصرفياً " رجؿ المصارؼ"بأنو 

. في مواقؼ صندوؽ النقد الدولي تجاه لبناف وتغيير بعض ا ضاء الوفد المفاوض" تمييف"وقد تقاطعت المعمومات  ف . يشكؿ المدخؿ الوحيد الستعادة المقة الدولية
النظاـ القائـ  مى تحالؼ بعض العائالت السياسية مع القطاع المصرفي والريعي، " ف النظاـ المبناني، وىو " الشر ية الدولية"ىؿ ُسحَبت اليـو :  والسؤاؿ االىـ

 مى حد قوؿ ماكروف؟ " بغطاء حزبي وميميشيوي وطائفي
وتؤكد المصادر اىمية كالـ .  تجيب المصادر المطمعة باف التدقيؽ الجنائي في حسابات مصرؼ لبناف ىو القضية األـ اليـو في ا ادة رسـ مستقبؿ لبناف المالي

وبذلؾ، يمكف القوؿ إف الفرنسييف تبّنوا النقطة التي لطالما . ماكروف بضرورة إجراء تحقيؽ مالي في مجمؿ مؤسسات الدولة المبنانّية، وليس مصرؼ لبناف فحسب
طالب بيا صندوؽ النقد الدولي بأف يكوف التدقيؽ المالي في مصرؼ لبناف مجّرد مدخؿ إلجراء  مميات تحقيؽ مالّية موّسعة في حسابات السياسييف ومؤسسات 

. الدولة الرسمّية األخرى، التي استنزفت طواؿ العقود الماضية قدرًا كبيرًا مف األمواؿ العاّمة
والعقوبات المنتظرة  مى المستفيديف مف اليدر واليندسات " الشر ية الفرنسية"ما ىي النقاط األبرز ونقاط المساء لة في التدقيؽ الجنائي؟ وما مصير الميرة بيف سحب 

المالية؟ 
 

 الهندسات المالية :  والًال 
وأ مف ". يتمسؾ بو الجميع، ألنيـ يستفيدوف منو"الذي " نظاـ الفساد"َمف استفاد سياسيا مف ىذه اليندسات؟ الرئيس الفرنسي ىاجـ بشكؿ  نيؼ : السؤاؿ البدييي ىو

بالنصب واالحتياؿ خدمًة لمصالح "وتركز انتقاده الالذع  مى سياسة القطاع المصرفي، فاتيمو ". بضع  شرات مف األشخاص يقوموف اليـو بإسقاط البمد"أف 
. ، وندد بإخراج البعض أمواليـ مف المصارؼ المحمية"السياسييف

 مميارات دوالر تقاضتيا المصارؼ 5.6 سنوات، منيا 10 مميار دوالر  مى 15رتبت تكاليؼ باىظة قّدرت بنحو " اليندسات المالية"األرقاـ غير المؤكدة تفيد باف
. وكبار المود يف كأرباح استمنائية فورية

 2019وىذا يؤكد احقية اإلنتقاد الالذع الذي وّجيو صندوؽ النقد الدولي الى المصرؼ المركزي في بياف خبراء الصندوؽ في ختاـ بعمة مشاورات المادة الرابعة لعاـ 
مقاؿ كاىؿ ميزانيتو العمومية"الذي اكد  (2019 تموز 11) و مى مدار . اف سياسة مصرؼ لبناف جاءت  مى حساب تكميؼ الروابط بيف البنوؾ والمالية العامة وا 

السنوات القميمة الماضية، وفرت العمميات النقدية التي يقـو بيا مصرؼ لبناف  ائدات كبيرة بالميرة المبنانية  مى الودائع الجديدة لمبنوؾ بالدوالر األميركي لدى 
كذلؾ . وأدى ذلؾ إلى زيادة حيازات المصرؼ بالدوالر األميركي مف دوف التأمير  مى أسعار الفائدة  مى الودائع القديمة لديو و مى الديف الحكومي. المصرؼ

ومف ناحية . سا دت ىذه العمميات البنوؾ  مى تقديـ أسعار فائدة مرتفعة لمود ييا بيدؼ جذب تمويؿ جديد أو االحتفاظ بالتمويؿ القائـ مع المحافظة  مى ربحيتيا
،  مى الترتيب، مف أصوؿ البنوؾ، حيث يبمغ حجـ %55و% 14أخرى، ونتيجة لذلؾ، أصبحت األوراؽ المالية الحكومية والودائع لدى مصرؼ لبناف تشكؿ اآلف 

". ( أضعاؼ رأس الماؿ األساسي8أكمر مف )مف األصوؿ % 68,5االنكشاؼ الكّمي  مى الديوف السيادية 
ىذا التدقيؽ سيسا د  مى تقييـ تمويؿ البنؾ المركزي لمحكومة وسياسة اليندسات "اشارة الى اف الناطؽ باسـ صندوؽ النقد الدولي جيري رايس ابمغ الصحافة أف 

". رويترز"، وفؽ ما أفادت وكالة "المالية التي كاف ينتيجيا، وىما  نصراف ميماف لفيـ الخسائر المتكبدة في السابؽ
 أربعة قرارات نشر مضمونيا  مى شكؿ تعاميـ وسيطة في الجريدة الرسمية و مى الموقع 2016المجمس المركزي لمصرؼ لبناف كاف قد أصدر باإلجماع  اـ 

اإللكتروني الخاص بمصرؼ لبناف، وتضمنت ىذه التعاميـ الخطوط العريضة لميندسات المالية والشروط الواجب توافرىا في كؿ المصارؼ التي ترغب في االستفادة 
. منيا
  

. اشارة الى اف اليندسات المالية لـ تشمؿ المصارؼ فحسب، إنما وزارة الماؿ كذلؾ، اي الحكومة المبنانية
وكاف ترويج باف ىذه اليندسات ستعزز موجودات مصرؼ لبناف بالعمالت األجنبية وستمّتف رأس ماؿ المصارؼ مف خالؿ إلزاميا بتخصيص قسـ مف  ائداتيا مف 
ىذه اليندسات لرأس ماليا تمبية لممعايير الدولية الممزمة لممصارؼ لتتماشى مع ىذه المعايير، وستزيد السيولة بالميرة المبنانية لتأميف تمويؿ القطا يف العاـ والخاص، 



 يجد اف كؿ ىذه األمور لـ 2020والناظر الى ارقاـ . وتؤدي الى تحسيف وضعية الديف الحكومي مف خالؿ خفض كمفة الديف وتحسيف وضعية ميزاف المدفو ات
! تحصؿ

 " المركزي"العمميات االستثمارية التي قام بها : ثانياًال 
ينبغي "؟ "المركزي"؟ وما صحة اإلنتقاد الالذع مف صندوؽ النقد الدولي الى "المركزي"ما ىي حقيقة حسابات الربح والخسارة في العمميات االستممارية التي قاـ بيا 

 ميو أف يتراجع  ف شراء السندات الحكومية والسماح لمسوؽ بتحديد . أف يعمؿ مصرؼ لبناف  مى تقميص العمميات شبو المالية تدريجًا وتقوية ميزانيتو العمومية
ذلؾ أف شراء أدوات الديف الحكومية المقترحة ذات الفائدة المنخفضة مف شأنو إضعاؼ الميزانية العمومية لممصرؼ وتقويض . العائد  مى أدوات الديف الحكومية

". صدقيتو
  

لـ يكف ما ورد بخصوص المصارؼ في خطاب ماكروف مفاجئًا بالنسبة إلى ضرورة تحديد الخسائر المترتبة  مى القطاع المالي بشكؿ صريح وواضح، مع تبياف 
أسبابيا، والبدء بتحميؿ ىذه الخسائر لرساميؿ القطاع، قبؿ تخصيص أي أمواؿ  امة إلنقاذه ولنو ّية الجبية السياسّية العريضة التي تمّكنت المصارؼ مف حشدىا 

. في مواجية ىذه المسألة، وىو ما يفّسر قسوة تعابير الرئيس الفرنسي في خطابو تجاه المصارؼ المبنانّية
خطاب ماكروف أ طى إشارة أخرى بالغة األىمّية الى كيفّية مقاربة الفرنسييف ليذه الخسائر، وتحديدًا  ندما تحّدث  ف الفوائد المجنونة التي جرى منحيا في القطاع 

و ممّيًا، ال يمكف فيـ . المصرفي قبيؿ االنييار، و القتيا بانييار النموذج المصرفي الحقًا، وارتباط كؿ ىذه التطّورات بالفساد الذي يسود مختمؼ القطا ات في البالد
وبذلؾ يكوف الرئيس الفرنسي قد تقاطع . ىذا الجزء مف حديمو إاّل بكونو إشارة إلى اليندسات والعممّيات االستمنائّية التي أجراىا مصرؼ لبناف في السنوات األخيرة

، والتي أشارت إلى  القة الخسائر المتراكمة في ميزانيات مصرؼ لبناف "الزار"مجددًا مع المقاربة التي قدمتيا خطة اإلصالح الحكومي السابقة التي أ دتيا شركة 
باليندسات المالّية السابقة التي قاـ بيا االخير، وتطّور حجـ ىذه الخسائر بالتوازي مع توّسع المصرؼ المركزي في إجراء ىذه العمميات، الستقطاب السيولة بالعممة 

. الصعبة
 مسؤولية مصرف لبنان عن هجرة األموال من القطاع: ثالثاًال 

، اضافة إلى تصريحات وأوراؽ رسمية مف مؤسسات الرقابة التابعة لوزارة الخزانة األميركية، كشفت أف منظمات إرىابية ودواًل "بازفيد"تحقيؽ صحافي لمؤسسة 
ديكتاتورية أو را ية لإلرىاب، تمكنت خالؿ  شريف سنة مف تحويؿ ما ال يقؿ  ف  تريميوَني دوالر أميركي  بر المصارؼ األميركية وغير األميركية، وتمكنت مف 

يصاؿ ىذه األمواؿ إلى تنظيمات ودوؿ فرضت  مييا الواليات المتحدة  قوبات جوناماف شانزر مف معيد الدفاع . غسؿ أمواؿ المخدرات وتيريب البضائع وغيرىا وا 
يراف خالؿ " ف الديموقراطية وىو مسؤوؿ سابؽ في وزارة الخزانة األميركية، صّرح لدى التعميؽ  مى ىذه األخبار بأف  كمية األمواؿ التي تـّ تحريكيا بيف تركيا وا 

ىذا المبمغ ال يشمؿ األمواؿ التي تـّ تحويميا بيف لبناف وأميركا الجنوبية لمصمحة "وأضاؼ أف ".  مميار دوالر وربما تكوف أقؿّ 20 مؿ شبكة رضا زاراب تقّدر بػ 
فريقيا، أنيـ تمكنوا مف تحويؿ المميارات " حزب اهلل"وكشفت أوراؽ د اوى سابقة بحؽ ناشطيف باسـ ". حزب اهلل ُوجيت إلييـ تيـ بتحويؿ أمواؿ مف أميركا الجنوبية وا 

 مف تحويؿ 2016 و2009و مى سبيؿ المماؿ، تقوؿ أوراؽ االتياـ الموجية الى قاسـ تاج الديف إنو تمكف خالؿ السنوات ما بيف . لمصمحة التنظيـ التابع إليراف
 مميوف دوالر  بر المصارؼ األميركية والدولية، لكف أوراؽ الد وى تقّدر أف المجموع العاـ لما تصّرؼ بو تاج الديف وحّولو  بر المصارؼ خالؿ 50أمواؿ بقيمة 

. تمؾ المرحمة يصؿ إلى مميار دوالر
 إعادة هيكمة قبل حمول موعد استحقاق سندات األوروبوند ومعضمتها القانونية: رابعاًال 

معضمة قانونية في ذاتيا، وتفيد المعمومات باف أي سيناريو لبناني قد يمجأ الى انياء ا ادة جدولة السندات " الييركات"حسابات الخسارة وحقيقة الحديث  ف  مميات 
.  مرات9لكبار الدائنيف االجانب  مى غرار األرجنتيف التي ا ادت ديونيا مضا فة 

 Collective Action Clauses orاالوؿ  :  مى نسخة منيا، فاف لدى االصدارات المبنانية مالمة أنماط قانونية" النيار"بحسب مراَسمة لبنؾ اوؼ أميركا حصمت 
CACs . وقد احتذت اليوناف بو اذ يقّيـ ىذه السندات  مى أساس  تسويؽ فردي لمدائنيف 2000ىو شرع في القانوف االنكميزي وطبؽ  مى سندات نيويورؾ  اـ 

.  لمموافقة أو لرفض  ممية الجدولة
. ، لكنو طمب توزيعًا متكافئًا لجميع الدائنيف وىو األقرب الى الحالة المبنانية"سواب"ومنع أي " قانوف لوؾ"الماني ُطبؽ في األرجنتيف تحت اسـ 

و ميو فاف مصرؼ لبناف في ىذه الحالة . مف حاممي السندات% 75أما النمط المالث فيمنع الحكومات مف التصويت إْف كانت مالكة ليذه السندات، وتطمب إجماع  
، سيكوف لو دور اشكالي في  ممية التصويت كونو ال يعرؼ اف كاف يممؾ ىذه السندات بحسابو أو %18  مميارا أي 31 مميارات دوالر مف أصؿ 7.5والذي يحمؿ 

.  بحساب الدولة المبنانية
 

 حقيقة هيكمة اإلحتياطات الخارجية: خامساًال 



االجتماع الشيري بيف مصرؼ لبناف وجمعية المصارؼ، في حضور لجنة الرقابة  مى المصارؼ، ىو إبالغ مصرؼ لبناف الحكومة بعدـ المّس باالحتياط اإللزامي 
 ليرة 1500لديو بالعمالت األجنبية ألغراض الد ـ، ما يتيح الد ـ  مميًا لشيريف أو مالمة أشير لممواد األساسية، وتحديدًا المحروقات والقمح والدواء، بسعر صرؼ 

وأمؿ الحاكـ رياض سالمة في أف تنجز الحكومة مقترح البطاقات لحماية القدرة الشرائية لمفئات األكمر .  ليرة لمدوالر3900لمدوالر، ولممواد الغذائية بسعر صرؼ 
ومصرؼ لبناف ولجنة الرقابة سيقوماف بكؿ اإلجراءات المتاحة قانونًا، إل ادة . األزمة الحادة باتت وراءنا: "المفاجئ أف الحاكـ قاؿ. انكشافًا  مى األوضاع المعيشية

". فالرسممة والسيولة أساسية لتمويؿ االقتصاد، واستمرارية القطاع ترتبط بقدرتو  مى تجديد نفسو. تفعيؿ مساىمة القطاع في تمويؿ االقتصاد
ؿ بالميرة مف جية 91ورأى كذلؾ أف الخزينة العامة تعاني كما االقتصاد، وأف مصرؼ لبناف بطمب مف وزارة الماؿ واستنادًا إلى المادة   مف قانوف النقد والتسميؼ، يموِّ

. أولى  جز الخزينة المستمر، ومف جية مانية يكتتب بسندات الخزينة التي تستحؽ في غياب اكتتاب مف أي جية أخرى
و ُتظير ميزانّية مصرؼ لبناف إنخفاضا في .  مميارًا احتياط المصارؼ17.5 مميار دوالر منيا 19.5حاكـ مصرؼ لبناف كاف قد أكد أف احتياط مصرؼ لبناف 

في نياية شير . أ. مميار د18.46، مف .أ.  مميار د18.17إلى   2020خالؿ النصؼ األّوؿ مف شير أيموؿ  . أ. مميوف د292.14موجوداتو الخارجّية بمبمٍغ قدره 
 مميار 13.14، تصبح قيمة احتياطاتو بالعممة األجنبّية .أ. مميارات د5.03 ند تنقيص محفظة األوروبوند المبنانّية التي يحمميا مصرؼ لبناف، والبالغة قيمتيا . آب
.  أ.د

 العالقة مع المصارف: سادساًال 
 الذي َىدَؼ مف جية أولى إلى إ ادة تكويف السيولة الخارجية، ولدى المصارؼ اإلمكانية 154لقد شدَّد الحاكـ سالمة  مى ضرورة التزاـ المصارؼ مضموف التعميـ 

وَىدَؼ . يساىـ بدوره في تقوية السيولة (PEP في المئة لمػ30 في المئة  لمزبائف و15) في المئة بالشكؿ المناسب، كما أف اإللتزاـ بنسب إ ادة التحويؿ 3لتكويف 
 أو Perpetual Bonds في المئة، ويمكف المصارؼ أف تبيع المود يف سندات 20 مف جية مانية إلى إ ادة رسممة القطاع بما يتخطى ربما نسبة الػ 154التعميـ 

. أسيمًا  مى أف تتـ بعد  ممية تقييـ مف ِقبؿ جيات موموؽ بيا
 مميارات دوالر، لمتصدي لمشّح الكبير في سيولة المصارؼ، مشّددًا  مى 5 وحتى 4اال اف رئيس جمعية المصارؼ سميـ صفيرأوضح أنو ييدؼ إلى استعادة ما بيف 

فالمساس بأمواؿ المود يف ىو أسيؿ الطرؽ لتغطية الخسائر، ولكف ذلؾ سيخمؽ الكمير مف المشاكؿ " . Haircut"أف المصارؼ تعارض أي اقتطاع مف الودائع 
. االجتما ية

 الى  ين يؤدي هذا الكالم ؟ 
، مف أجؿ العمؿ بشكؿ طارئ، في توقيت استمنائي، فرضو تفجير مرفأ بيروت (اإلليزيو والرئيس مباشرةً )كانت الديبموماسية الفرنسية متأىبة إذًا، وبأ مى مستوياتيا 

، مؤشرات ىذا الحراؾ الفرنسي ومعناه "حزب اهلل"لـ يمتقط أحد في لبناف، مف القوى السياسية المييمنة، ومف ضمنيا . بعواقبو المختمفة، وفرضو أيضًا إيقاع االنييار
. ، فساىموا في تفويت فرصة ال تتكرر دوماً 

 
 
 
 
 

 


