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 درس للمصارف اللبنانية :2008أكبر إفالس مصرفي أميركي منذ 
 علي نور الدين

مليار دوالر من السيولة  2.25في البورصة. يفشل المصرف في تأمين  %66ساعة: تهبط أسهم مصرف "سيليكون فالي" بنسبة  48لم يستغرق األمر أكثر من 
وتعويض خسائر سابقة متراكمة في الميزانّية. يهرع المودعون إلى أبواب فروع المصرف في كاليفورنيا. تعلن مؤسسة ضمان الودائع إقفال  لزيادة رساميله

من مؤسسة مالّية طبيعّية، إلى أكبر إفالس مصرفي أميركي منذ حصول األزمة (. خالل يومين فقط، تحّول المصرف راجع "المدن"المصرف ووضع اليد عليه )
لى ثاني أكبر إفالس مصرفي في تاريخ الواليات المتحدة األميركي.2008المالّية العالمّية عام   ، وا 

هذا الحجم خالل يومين من الزمن؟ كيف ولدت "خسائر" أمام كل تلك األحداث المتسارعة، ُترك األميركيون أمام سلسلة من األسئلة البديهّية: كيف تولد أزمة ب
لف أسئلة أخطر: كيف هذا المصرف؟ وما عالقة ما يجري بأزمة سقف الديون األميركّية القائمة حالًيا، وبأزمة التضّخم وارتفاع الفوائد؟ وثّمة من راح يبحث خ

ذا كان العالم يترّقب األزمة المالّية المقبلة، وينتظر شرارتها من مكاٍن ما، هل يمكن يمكن أن تؤّثر هذه األزمة على قيمة الدوالر وموقعه في األسواق العا لمّية؟ وا 
 لوادي السليكون وأبرز مصارفه أن يكونا مهد هذه الشرارة المنتظرة؟

 
 كيف أفلست؟ تدريجيًّا.. ثم فجأة

ه. ثّمة الكثير مما نعلمه عن أسباب الصعوبات الذي واجهت المصرف خالل الفترة البحث عن السؤال األّول، "لماذا"، قد يكون سهاًل ومتعّذًرا، في الوقت نفس
تحديد أثر كلٍّ منها الماضية، ومنها ما يتصل بمسألة ارتفاع الفوائد وأثرها على قيمة سندات الخزينة األميركّية. إال أن ترتيب هذه األحداث بشكل مفّصل، و 

 تظار التدقيق الذي ستجريه مؤسسة ضمان الودائع.باألرقام على الميزانّية، سيحتاج إلى ان
رواية "الشمس تشرق  لكن باختصار شديد، يشبه ما جرى الغالبّية الساحقة من االنهيارات المصرفّية الكبرى عبر التاريخ. ويمكن تلخيصه بعبارة شهيرة وردت في

ى لم يكن سوى حصيلة تراكم خسائر عبر سلسلة من األحداث الصغيرة المتدّرجة، قبل أيًضا" المشهورة: "كيف أفلست؟ تدريجًيا...ثم فجأة!". بمعنى آخر، ما جر 
 أن ينكشف كل شيء خالل ساعات معدودة.

مّرات قيمة كل ما تبقى من  2.2مليار دوالر. لتبسيط المسألة للقارئ اللبناني أو العربي، توازي قيمة هذه األصول نحو  209قيمة أصول المصرف تتجاوز 
ام القطاع المصرفي اللبناني. والجزء األكبر واألساسي من موجودات المصرف األميركي، ترّكزت في سندات الخزينة األميركي، أي في الدين الع ودائع في

 األميركي )هل يذكركم ذلك بشيء أيها اللبنانيون؟(.
المودعين في الدين العام الحكومي األميركي، طالما أن المقترض هو في األصل، لم يكن هناك ما يدعو للقلق بالنسبة إلى توظيف بنك "سيليكون فالي" أموال 

د إلتزاماتها بات حكومة الواليات المتحدة، وطالما أّن الواليات المتحدة هي من يقبض على مفاتيح مطبعة الدوالر )ولو أّن سيناريو تخّلف الحكومة عن سدا
 احتمااًل يتردد ذكره بقّوة اليوم(.

دأت مؤخًرا مع تتالي قرارات رفع الفوائد، الصادرة عن االحتياطي الفيدرالي األميركي منذ العام الماضي. وقد ال يعرف ذلك كثيرون من لكن مصاعب المصرف ب
تتذبذب قيمة ، فيما الذين ال يتابعون أخبار أسواق المال ودهاليزها، لكن سندات الدين تصدر في العادة بقيم ثابتة يفترض أن يدفعها المقترض عند االستحقاق

هذه السندات، لزيادة الفارق بين هذه السندات الراهنة عند تداولها بيًعا وشراًء في السوق. وبمجّرد ارتفاع الفوائد، تنخفض تلقائًيا قيمة التداول السوقّية الراهنة ل
عطاء المستثمر الربح الذي يتناسب   مع الفوائد الجديدة المرتفعة.القيمة الراهنة والقيمة التي سيتم دفعها عند االستحقاق، وا 

يمة سندات الدين العام لن يكون صعًبا على القارئ هنا تخيل سلسلة األحداث التي جرت بعد ذلك: منذ بدء ارتفاع الفوائد األميركّية خالل العام الماضي، بدأت ق
صرف بأسرها باالنخفاض. وعلى مدى األشهر الماضية، كانت تتراكم التي يملكها مصرف "السيليكون فالي" باالنخفاض، وبدأت قيمة المحفظة االستثمارّية للم

 لبنانيون؟(.بصمت كتلة من الخسائر، هي الفارق بين قيمة األصول وقيمة اإللتزامات المتوّجب دفعها للمودعين )مجدًدا: هل يذكركم ذلك بشيء، أيها ال
والديموقراطيين حول رفع سقف اقتراض الواليات المتحدة األميركّية، بدأت ترتفع األصوات المحّذرة من في الوقت نفسه، ومع النزاع الحاصل بين الجمهوريين 

كي في األسواق، احتمال تخّلف الحكومة األميركّية عن دفع السندات عند االستحقاق. وهذا تحديًدا ما ساهم بدوره في خفض قيمة سندات الدين العام األمير 
 فازدادت خسائر المصرف.

 
 الهلع ورد فعل السلطات

األخيرة، قبل إفالس المصرف، كان مجّرد انكشاف لكل ما تراكم في األشهر السابقة. تتوالى أخبار الخسائر،  48ما تبقى من أحداث جرت خالل الساعات 
دوالر من االستثمارات التي يملكها، وأغلبها مليار  21فيزداد ضغط سحوبات المودعين من المصرف. يحاول المصرف التعامل مع الوضع، فيقوم ببيع ما قيمته 

https://www.almodon.com/auther/2016/10/27/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%86%D9%88%D8%B1
https://www.almodon.com/economy/2023/3/12/%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8048-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://www.almodon.com/economy/2023/3/12/%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8048-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9


ظًرا لقيمتها المتدنية من سندات الدين العام األميركّية، للحصول على السيولة. فيتكّبد المصرف خسائر إضافّية نتيجة اضطراره لبيع السندات بخصومات كبيرة، ن
ل المصرف دّوامة الهلع والسحوبات والخسائر المتكررة )مجدًدا، يبدو كل ذلك اليوم، ونظًرا لمعرفة األسواق بحراجة موقف المصرف. خالل يومين فقط، دخ

 مألوًفا للبنانيين، بما فيه بيع محفظة السندات(.
ساعة فقط من بدء األزمة، أي يوم الجمعة الماضي، وضعت  48هنا. بعد  2019ما سيحصل الحًقا، لن يكون مألوًفا ألي لبناني. لن يشبه ما جرى منذ العام 

ألف دوالر، من السيولة الموجودة بحوزة المؤسسة،  250مؤسسة ضمان الودائع الفيدرالّية يدها على المصرف، وأقفلت فروعه. كل وديعة مضمونة لغاية 
 وبإمكان المودع سحب المبلغ ابتداًء من يوم اإلثنين )أي غًدا، في أّول يوم عمل بعد إقفال المصرف، بال أي مبالغة!(.

هذه اللحظة، وضعت المؤسسة جميع الخيارات على الطاولة: بيع األصول والتصفية، أو بيع المصرف بأسره، أو دمجه أو إعادة رسملته..إلخ. وابتداًء من 
ائر اب الخسالخيارات المطروحة اليوم، يفترض أن تستند إلى التدقيق الذي سيجري في قيمة األصول المتبقية، وتوزيع الخسائر يفترض أن يستند إلى أسب

 وتسلسل األحداث، بما فيها قيمة الحوافز والمكافآت التي حصلت عليها إدارة المصرف، المسؤولة عن اإلفالس.
" األميركي. لم لم يتحّدث أحد عن قدسّية الودائع، وال عن "الثقة" بالنظام المصرفي األميركي. لم يطرح أحد شعارات عن القطاع الذي "صنع مجد االقتصاد

 صندوقًا سياديًا، يحّمل الدولة مسؤولّية إعادة رسملة المصرف، بحّجة أن سبب الخسائر سندات الدين العام وارتفاع الفوائد. يطرح "اليمين"
كما يفترض أن  في الواقع، كان ميت رومني، المرّشح الجمهوري السابق لرئاسة الجمهورّية، يقولها بصريح العبارة: المساهمون والمدراء سيخسرون كل شيء،

تبقى وسريًعا على كون الحال. هذه مسألة بديهّية. أما المودعون من أصحاب النّية الحسنة )ضعوا خّطين تحت عبارة "النّية الحسنة"(، فيجب أن يحصلوا مما ي
ا أو سوفياتيًّا، كما اتهمت أوساط جمعّية األموال الضرورّية والكافية لتأمين الرواتب والدفع للموّردين. وبطبيعة الحال، لم يتهم أحد رومني بكونه يساريًّا متطّرفً 

 المصارف اللبنانّية كل من عارض طروحاتها في لبنان.
مودعي المصرف  المسألة واضحة إًذا، معايير التعامل مع المصارف المفلسة سُتحترم في قضّية مصرف "سيليكون فالي". ويّرجح كثيرون اليوم أن تكون خسائر

شّية، طالما أن السلطات التفتت للخسائر وفرملت عمل المصرف سريًعا، في وقت مبكر. فقبل إقفال المصرف بساعات، كان محدودة جًدا، أو قد تكون هام
مليار دوالر. أّما أهم ما في األمر، فهو أن السلطات لم  207مليار دوالر، مقابل أصول تناهز قيمتها  2.5حجم السيولة المطلوبة إلنقاذ المصرف ال يتجاوز 

 هامًشا ألي نوع من العملّيات االحتيالّية، التي تجري في العادة خالل االنهيار المصرفّي، تماًما كما حدث في لبنان. -بتحّركها السريع–تترك 
 

 
 
 
 

 


