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 ما زلنا نخدم المصارف

  
 بةمحمد وه 
 مصارففي السابق كان المجتمع واالقتصاد في خدمة أرباح المصارف، أما اليوم فقد حّولنا رياض سالمة نيابة عن قوى السلطة، إلى خدمة خسائر ال 

كانون  13يزانيات المصارف، حتى فم. قّرر مصرف لبنان أن يستبدل الصورة المخادعة التي كان يقّدمها عن أرقام القطاع المصرفي، بصورة جديدة أكثر خداعًا وتضليالً 
وهذا . ألف ليرة 31محسوبة على سعر صرف يبلغ  0201ليرة وسطيًا، إنما ستصبح اعتبارًا من أول شباط  3120.1، كانت محسوبة على سعر صرف يبلغ 0201الثاني 

والممنوع سحبها نقدًا أو تحويلها إلى الخارج، وهي تمّثل النسبة األكبر « ر المصرفيالدوال»األمر ال يشمل كل مكّونات الدوالر في هذه الميزانيات، إنما الدوالرات التي تسّمى 
بتعاميم جديدة، وعلى نتيجة حساب األرباح « نفخها»كل هذه الميزانيات ستصبح مختلفة بما ينعكس مباشرة على نتيجة حساب األصول بعد . من رساميل والتزامات المصارف

 .والخسائر أيضاً 
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لخسائر المترتبة على المصارف، إنما هي الخسائر التي وهذه ليست كل ا. مليار دوالر 33.0في السنوات الثالث الماضية من عمر األزمة، تكّبدت المصارف خسائر بقيمة 
أخذتها المصارف مؤونات بموجب % 1..3نجمت عن قسم من محفظة المصارف، وليس فيها أي شطب لخسائر ناجمة عن توظيفاتها لدى مصرف لبنان باستثناء ما نسبته 

فقد كانت توظيفات المصارف لدى . ول المصارف والتي زاد ثقلها في الموازنة بمرور األزمةوهذه التوظيفات تمّثل النسبة األكبر من أص. «المركزي»تعاميم صدرت عن 
الثابت واألكيد أن غالبية هذه التوظيفات بالدوالر، %. 47ما نسبته  0200، بلغت في نهاية تشرين الثاني 0230من مجمل األصول في نهاية عام % 70مصرف لبنان تمّثل 

إذ إنه في مقابل هذه التوظيفات، يترتب . «خسائر»للتضليل تجاه استعمال كلمة « الفجوة بالدوالر»للخسائر في القطاع المصرفي، وتوصف بأنها  وهي تمّثل المصدر األساسي
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. يالية التي أّسسها مصرف لبنانوهذه االلتزامات هي الودائع التي استعملتها المصارف لتغذية واحدة من حلقات عملية البونزي االحت. على المصارف التزامات تجاه الزبائن
وهذا األمر مقصود في إطار هدف واضح . «الفجوة»من الخسائر الناجمة عن هذه % 1..3وبالتالي، لم ُيحتسب في حساب األرباح والخسائر في القطاع المصرفي سوى 

 .لعامة لتغطية هذه الخسائروضع اليد على األمالك ا: رسمته قوى السلطة بالتضامن مع حاكم مصرف لبنان رياض سالمة وهو
األولى أوجد لها مصرف لبنان عالجًا . وتأتي خسائر توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، إلى جانب خسائر محفظة اليوروبوندز، وخسائر مراكز القطع السلبية بالدوالر

بهذا المعنى، . اآلن% 01في أول سنتين من األزمة ثم رفعها إلى % 71رف لتكون تضليليًا أيضًا، يّتصل باحتساب نسبة الخسائر المتوقعة على المحفظة التي تحملها المصا
مليارات دوالر، أي إن القيمة االسمية لهذه السندات انخفضت بعد  1، وباتت اليوم نحو 0202مليار دوالر في نهاية  1.1كانت قيمة المحفظة المحمولة من المصارف 

لتغطية « صيرفة»أما الثانية، فقد قّرر مصرف لبنان أن يسمح للمصارف بتسعير أصولها الثابتة المعاد تخمينها بسعر صرف . خسائراقتطاع جزء من اإليرادات لتمويل هذه ال
قيمة  من% 12احتساب : إعادة التخمين، ستكون على الشكل اآلتي. سنوات 1مليارات دوالر، وتقسيط هذه الخسائر على  .خسائر مراكز القطع السلبية المقدرة بنحو 

ألف دوالر  122ليرة وسطيًا، أصبح اليوم يبلغ  3120.1على سعر صرف  .023ما كان سعره مليون دوالر عام . وتسجيلها وفق دوالر صيرفة .023العقارات عام 
هذه العملية ستنفخ الميزانيات بشكل . ضعف ما كان عليه .0مليار ليرة، أي  03مليون ليرة أصبح  012ألف ليرة، أي ما كان سعره مقدرًا بنحو  70محسوبة على سعر 

ففي المقابل، يتم تسديد . أضعاف لمصلحة المصرف 1ألف ليرة ليكون الفرق بينها وبين الموجودات المخّمنة حديثًا  31هائل، وال سيما أن الخسائر ستصبح مسّجلة على 
 .الودائع وتسجيل الفاتورة على االقتصاد والمجتمع تضخمًا إضافياً 

ومن اآلن فصاعدًا ستتغّذى الخسائر الجديدة على . ليرة 3122مليار دوالر على سعر صرف يبلغ  33.0ح للمصارف بتسجيل خسائر في ميزانياتها وشطبها بقيمة إذًا، سم
لتالية، إذ يبدو أنه ال نّية لمصرف لبنان، واالستفادة من تعددية أسعار الصرف لن تتوقف هنا، بل هي ستمتد للسنوات ا. عملية نفخ األصول، وسيتم تقسيطها على سنوات آتية

لم « المركزي». كنا في السابق في خدمة أرباحها، واليوم أصبحنا في خدمة خسائرها. أو ألي من قوى السلطة بأن يوقف هذه المهزلة حتى نبقى جميعًا في خدمة المصارف
 .تعد لديه أدوات في مواجهة األزمة سوى التضليل والنفخ

 


