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 مروان اسكندر

من اصحاب الودائع تعرضوا لبرنامج غير % 08الحسابات بالدوالر وقد كانوا يمثلون اكثر من  سعر صرف الدوالر بالنسبة للبنانيين العاديين اصبح القضية الكبرى، فاصحاب
جل كل المعروف عنه انه ينتمي الى فريق رئيس البالد، ولفترة طويلة كان يمثل مصرفًيا قريب لرئيس سوريا الذي اصبح مع ة المصارف بقيادة ر قانوني وضع من قبل جمعي

 .مليارات دوالر 08شتقات النفط من اغنياء المنطقة ومالحق في بلده لتسديد ضرائب على مستوى تالعب اسعار الدوالر وم
 .من اسهم بنك بيروت، لسنوات ينشر ميزانيات تبين انه البنك االنشط في فتح اعتمادات استيراد المشتقات النفطية% 08هذا يسيطر على لقد كان رجل االعمال 

جزء غير بسيط من  مليار دوالر لكن عائدات مبيع 0.0بلغ حجم المستوردات المذكورة  0808مليار دوالر وعام  8.0للمشتقات النفطية الى بلغ حجم المستوردات  0802عام 
البنك دون ان يكون  من المستوردات والربح سجل ارتفاًعا في ميزانية              بنان سوى جزء من حاصالت مبيعلمستوردات هذه صدر الى سوريا دون ان يعود الى لا

من الواضح ان استمرار هذه العملية سيؤدي الى ضائقة مالية راد المشتقات وكان من مجموع كلفة استي                   تحقق في لبنان، وبالتالي لبنان كان يغذي سوريا بقيمة
ليم صفير الذي بدأ حياته المصرفية موظًفا بسيًطا في البنك اللبناني الكندي، ومن على صعيد توافر الدوالرات، وهكذا كان ومع ذلك تكرست رئاسة جمعية المصارف للسيد س

مجلس الوزراء وعمل في لبنان، وجنيف ومن بعد تآلف فريق من مساهمي هذا البنك بعد حله حبًيا لمساهمين في بنك ام فارس نائب رئيس بعد مديًرا عاًما لبنك اسسه عص
 .صيميلبناني مميز توفي مؤخًرا بعد تصفيته بنك بيروت، ومجمع الجفينور اي رجل االعمال البارز والمحسن الكبير خالد العبيروت الذي كان اسسه رجل اعمال 

هور على تد فير الى رئاسة بنك بيروت وخالل السنتين المنصرمتين وفي موقعه كرئيس لجمعية المصارف سبب تذكيته من قبل الرئيس ميشال عون كان شاهًداانتقل سليم ص
ادة ادمون نعيم لمصرف لبنان ومن بعد وقد اصبح بقي 0800 ل للدوالر بتاريخ انتخاب الرئيس بشير الجميل عام.ل 2.3سعر صرف الليرة اللبنانية وهذا السعر بالمناسبة كان 

بالمئة، واالنهيار منذ تأليف حكومة حسان  338نسبة سنوات ب 08، بكالم آخر انهار سعر صرف الليرة خالل 0880ل للدوالر في ايلول .ل 0088الشيخ ميشال الخوري 
ر متسارًعا الن قوانين افالس البنوك جرى تجاهلها من قبل حكومات هذا العهد والسيد ئة وال زال االنحدابالم 002اعوام كان بنسبة  2حتى اليوم اي خالل  0808دياب عام 

ايام  08يوًما منذ سنتين، ومن بعد  08در الى اتخاذ قرارات مع مجلس ادارة متساهل تجاه العهد باقفال البنوك سليم صفير الذي يقضي فترة رئاسة ثانية لجمعية المصارف با
الر لفترة ثالثة ايام، وخالل هذه الفترات التي ترفع مستوى الحذر لدى المواطنين خاصة منهم من دفعوا الى سحب ودائعهم بالدو ( 08/8/0800ن بتاريخ االثني)سنة واليوم منذ 

ل للدوالر .الف ل 08يع الدوالرات ما بين سوقوا حسابات ربح بوالمصرفيون اللذين شطبوا ودائع بآالف بل بعشرات ماليين الدوالرات، . ل مقابل االلف دوالر.ماليين ل 0مقابل 
ل، وليس هنالك من .مليون ل 28ل وال.مليون ل 08الل بيعت من قبل اصحاب المصارف ما بين .ماليين ل 0ل، بكالم آخر االلف التي قبضها المودع .الف ل 28و

االنهيار تعود الى فساد برامج معالجة مشكلة الكهرباء، وفساد زيادة اكالف شركات علًما بان مسؤولية يحاسب كبار المتالعبين في السوق وكل اللوم يوجه للبنك المركزي 
تلزيمها للشركتين الى تحوز على رخص التشغيل، شرط حصر توظيف العمال والخبراء بوزراء الطاقة، ووزير االتصاالت التي اعيد شرائها خالل والية اميل لحود، ومن ثم 

من مناصري التيار، وحول نتائج الربح السابقة الى خسائر وليس هنالك من يحاسب حتى على استئجار مبنى بعشرات ماليين  888 ق نقوال صحناوي عينالطاقة االسب
ظام لبنان والنظام بقى هنالك ما بين نونسأل كيف ال يتعرض لبنان النتكاسة مالية تمهد العتماده برنامج ضبط التحويالت فال ي…عماله من قبل وزارة الطاقةالدوالرات، وعدم است

 .السوري اي فارق على مستوى تنظيم االقتصاد
ذكر المعلقين االقتصاديين بان البنك المركزي االوروبي، والبنك المركزي االميركي والبنك اعادة تنظيم قطاع المصارف تستوجب تنشيط المصارف المتمتعة بسيولة مقبولة، ولن

ميع هذه البنوك المركزية االساسية مدينة قياًسا على الدخل القومي لمجموعة الدول االوروبية، والواليات المتحدة والصين واليابان ك المركزي الصيني جالمركزي الياباني والبن
 .هو لبنان مدين قياًسا على الدخل القوميباكثر مما 

من اصل الدين مدفوعات الصحاب االسهم قبل التوقف عن % 08ية ترصد منها ملياًرا بدا 28بلغ اعادة جدولة دين اليوروبوند وكان ي 0808لقد كان بإمكاننا في آذار عام 
امي دولي تولج وزارة ولم يكن ضليع في قضايا اعادة تقسيط الديون الدولية فاستسهل التوصية الدفع بقرار خاطئ اوصى به رئيس وزراء جاهل الصول العمل االقتصادي ومح

 .لمصيبة والخسائربايقاف الدفع، وكانت ا
يسة البنك المركزي بلًدا عن دين لبنان، وكيف تتمكن رئ 08يف يحصل المواطن البولوني على ودائعه والبنك المركزي االوروبي مدين باكثر بكثير تجاه الدخل القومي لك

الجواب هو ان البلدان االوروبية ال تزال تحوز …طاقةواتير الكهرباء والاالوروبي من التوصية من جديد بتوفير كميات من اليورو للبنوك والشركات الكبرى والمستهلكين لف
تقرر مضاعفة كلفة معاشات القطاع العام ثالثة اضعاف وال تحوز االمكانية وتتوجه  كاليابان والواليات المتحدة على ضرورة االستمرار في تأمين فرص العمل لمواطنيها ودولتنا

 .ر االستقراض واالصدارالذي ليس بيده قرا إللقاء اللوم على البنك المركزي
 
 
 

 


