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مــن شــأنه أن يضعــف بشــدة الموقــف التفاوضــي للحكومــة 
ويعيــق احتماليــة إعــادة هيكلــة الديــون.

لقــد افترضــت معظــم وســائل اإلعــام منــذ فتــرة طويلــة أن 
»عمليــات البيــع الكبيــرة« كانــت قــد بــدأت فقــط فــي أوائــل عــام 
2020، لكــن اآلن أصبــح مــن الواضــح أن البنــوك اللبنانيــة باعــت 
بالفعــل مــا يصــل إلــى 1.2 مليــار دوالر مــن الســندات األوروبيــة 
للجهــات األجنبيــة بيــن شــهري ينايــر )كانــون الثانــي( وأكتوبــر 
)تشــرين األول( 2019. ولــم يتوقــف األمــر عنــد هــذا الحــد، فقــد 
تــم بيــع 3.5 مليــار دوالر أخــرى مــن الســندات األوروبيــة بيــن 
انتفاضــة 17 أكتوبــر )تشــرين األول( 2019 و16 مــارس )آذار( 2020، 
وهــو يــوم التخلــف عــن الســداد، لكــن حتــى فــي تلــك الفتــرة لــم 

يكــن األمــر ليتوقــف علــى ذلــك.

فقــد واصلــت البنــوك اللبنانيــة عمليــة البيــع بقــوة بعــد التخلــف 
عــن الســداد، حيــث أفرغــت 1.4 مليــار دوالر أخــرى مــن الســندات 
األوروبيــة قبــل نهايــة العــام، ويعتقــد أن البنــوك المحليــة باعــت 
فــي المجمــوع أكثــر مــن 6.1 مليــار دوالر مــن ســندات اليوروبوند، 
وهــو مــا يمثــل قرابــة 40% ممــا تديــن بــه قبــل أن تصــل مذكــرة 
ســرية بشــأن إعــادة هيكلــة الديــون إلــى وزيــر الماليــة )حســن 
خليــل(، الــذي اعتقــد أنــه مــن الجيــد اســتيعابها مــن خــال قراءتهــا 

مباشــرة لمراســل الصحيفــة اللبنانيــة.

وبشــكل ال يصــدق كان مصــرف لبنــان المركزي مشــاركًا في هذه 
الفضيحــة، علــى الرغــم من أن حاكم مصرف لبنان رياض ســامة 
كان يــدرك جيــدًا أن لبنــان كان يعاني من نقص خطيــر في الدوالر 
األميركــي، وأن إعــادة هيكلــة الديــون عــادت إلــى جــدول األعمــال 
السياســي، لكــن ســامة أصــر فــي نوفمبــر )تشــرين الثانــي( 
2019 علــى دفــع ســند بقيمــة 1.5 مليار دوالر، باإلضافــة إلى 632 

مليــون دوالر مــن الفوائد.

وكان استخفاف مصرف لبنان المستمر باآلثار السلبية لعمليات 
بيــع ســندات اليــورو المتســارعة للجهــات األجنبيــة خــال األشــهر 

كان من الممكن منع تخلف لبنان غير المنضبط عن ســداد 31.3 
مليــار دوالر مــن ســندات اليوروبونــد الســيادية في مــارس )آذار( 
2020، لكــن كمــا هــو الحــال مــع العديــد مــن المآســي الوطنيــة، 
فــإن الحالــة انفجــرت نتيجــة لمــا هــو معتــاد عليــه مــا بيــن الجشــع 
ــى الجهــات  ــة، باإلضافــة إل الشــخصي وعــدم الكفــاءة الصريح
ــر القطــاع المصرفــي. ومــع  ــة التــي أدى تاعبهــا لتدمي األجنبي
ــات جديــدة، واســتعداد بعــض األطــراف المشــاركين  توفــر بيان
للتحــدث بشــكل مباشــر، أصبحــت تتوفــر اآلن صــورة أوضــح 

لحلقــة مخجلــة مــن تاريــخ لبنــان الحديــث.

تخلــف لبنــان عــن ســداد 1.2 مليــار دوالر مــن ســندات اليوروبونــد 
فــي 16 مــارس )آذار( 2020، وعلــى الرغــم مــن أن الجميــع كان 
علــى درايــة بذلــك، فــإن هــذه الجملــة المخادعــة والبســيطة ال 
تقتــرب مــن نقــل الصــورة الحقيقيــة للمأســاة التــي حلــت بالبلد، 
كمــا أنهــا ال تكشــف عــن أي مــن األحــداث التــي أدت إلــى اتخــاذ 
ــى  ــه بالنظــر إل ــن القــول إن ــذي يمك ــري، وال ــرار المصي هــذا الق
ديــون لبنــان الكبيــرة لــم يكــن مــن الممكــن تجّنبــه، ولكــن بالتأكيد 

كان مــن الممكــن اتخــاذه بطريقــة منظمــة.

عــاوة علــى ذلــك، فــإن الحقيقــة الواضحــة والمتمثلــة بــأن لبنان 
لــم يكــن قــادرًا علــى ســداد القــروض الماليــة ال تخبرنــا شــيئًا عــن 
عــدم الكفــاءة الصادمــة لوزير المالية علي حســن خليــل الذي قرر 
مشــاركة مذكــرة ســرية حــول إعــادة هيكلــة الديــون قبــل أكثــر مــن 
عــام مــن التخلــف عــن الســداد، ليــس مــع موظفيــه، ولكــن مــع 
الصحافــة، ممــا دفــع وكالــة موديــز إلــى إطــاق تخفيــض فــوري 
للتصنيــف االئتمانــي للبنــان، وتعليــق جهــود العــاج المتأخــرة 

. فعليًا

كمــا أنهــا فشــلت فــي التعبيــر بشــكل كامــل عــن قســوة وجشــع 
ــل وبعــد التخلــف عــن الســداد بدفــع مــن  ــة قب ــوك اللبناني البن
اإلدارة العليــا وكبــار المودعيــن - وكاهمــا متعطش للمال للفرار 
مــن أزمــة وطنيــة متفاقمــة – حيــُث لــم تتــردد البنــوك فــي بيــع 
ســندات اليوروبونــد لجهــات أجنبيــة، مدركة جيــدًا أن القيام بذلك 

لمحة عامة
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يسمى بـ«الصناديق االنتهازية« التي تشتري ديونًا متعثرة، غالبًا 
مــا تكــون أقــل بكثيــر مــن القيمــة الســوقية، وليــس لهــا مصلحــة 
فــي أي إعــادة هيكلــة ســليمة للديــون علــى المســتوى الوطنــي، 
كما تســعى إلى اســترداد »المبلغ الكامل للســندات«، باإلضافة 
إلــى الفائــدة، التــي غالبــًا مــا تكون مــن خال اســتنزاف التقاضي.

عــاوة علــى ذلــك، يمكــن لحاملــي ســندات اليــورو مــن الجهــات 
األجنبية المجادلة بأن بعض العمليات التي شــارك فيها مصرف 
لبنــان منــذ مــارس )آذار( 2020 ال يمكــن اعتبارهــا وظائــف مصرفيــة 
مركزيــة تقليديــة، إذ إنــه إذا اســتمر اســتخدام مثل هــذه الحجج في 
المحكمــة، فقــد تتعــرض أمــوال وممتلــكات مصــرف لبنــان - بمــا 
فــي ذلــك احتياطيــات الذهــب اللبنانيــة التــي تقــدر بنحــو 17 مليــار 

دوالر - للمصــادرة مــن قبــل الجهــات األجنبيــة.

التــي تلــت عمليــة البيــع، وتوجهــه لمناشــدة صانعــي السياســة 
الحكومييــن، مثــل رئيــس الــوزراء الجديــد عديــم الخبــرة حســان دياب 
بــأن »تســّرب« الــدوالر األميركــي الثميــن ســيكون ضئيــًا، وهــو 
مــا ظهــر بتوجــه مصــرف لبنــان لبيــع حوالــي 700 مليــون دوالر مــن 
ســندات اليــورو بعــد التخلــف عــن الســداد، األمــر الــذي أدى إلــى 
إضعــاف موقــف الحكومة اللبنانية التفاوضي، في الوقــت الذي 
حصــل ســامة وعائلتــه علــى ماييــن الــدوالرات مــن العمــوالت 

السرية.

ونتيجة لذلك، لم يعد لبنان سيدًا على مصير ديونه، حيث تمتلك 
الجهــات األجنبيــة أكثــر مــن 17 مليــار دوالر مــن ســندات اليوروبونــد 
اللبنانيــة، وتدعــو هــذه الجهــات إلى ممارســة حق النقــض )الفيتو( 
فــي 40% مــن جميــع ســندات اليوروبونــد فــي البــاد، مــن بينها ما 



 منذ " حادث تصريح" حسن خليل، باعت
 البنوك اللبنانية 1.2 مليار دوالر من

حيازات سندات اليورو

1 أكتوبر (تشرين األول) 2019

 منذ بداية عام 2020، باعت البنوك
 اللبنانية 1.7 مليار دوالر من السندات

األوروبية لألجانب

15 فبراير (شباط) 2020

 باعت البنوك المحلية باإلجمال أكثر من
 6.1 مليار دوالر من سندات اليورو منذ يناير

(كانون الثاني) 2019
 يمتلك األجانب أكثر من 17 مليار دوالر من

 سندات اليورو اللبنانية ويدّعون الى
 ممارسة حق النقض في %40 من جميع

سندات اليورو اللبنانية

ديسمبر (كانون األول) 2021

 وجه سالمة مصرف لبنان المركزي لبيع
 ما مجموعه 700 مليون دوالر من

 ممتلكاته من سندات اليورو منذ عام
 2020، مما أدى إلى تسجيل الماليين
 من العموالت لصالح شركة شقيقته

نوفمبر (تشرين الثاني) 2021

 باعت البنوك المحلية 3.5 مليار دوالر
 من السندات األوروبية لألجانب منذ

أكتوبر (تشرين األول) 2019

1 أبريل (نيسان) 2020

 أعلنت حكومة دياب أنها لن تدفع
 سندات اليورو البالغة 1.2 مليار دوالر

 والتي تؤدي إلى "التخلف عن السداد"
 على جميع سندات اليورو اللبنانية

البالغة 31.3 مليار دوالر

 7 مارس (آذار) 2020

 ينخفض سعر الليرة اللبنانية حيث يأتي
 ربط الدوالر دون أرضية بعد عقود من

االستقرار

سبتمبر (أيلول) 2019

انطالق "ثورة واتساب" اللبنانية

17 أكتوبر (تشرين األول) 2019

 قيل لحاكم مصرف لبنان رياض سالمة
 في واشنطن إن إعادة هيكلة الديون

عادت إلى الطاولة

18 أكتوبر (تشرين األول) 2019

 حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري
 تستقيل في مواجهة االحتجاجات

المستمرة وإغالق البنوك

29 أكتوبر (تشرين األول) 2019

 على الرغم من االقتصاد المنهار
 واالحتياطيات المتضائلة، شركة تصريف

 األعمال تدفع 1.5 مليار دوالر من السندات
 األوروبية و632 مليون دوالر من الفوائد

27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019

 انطالق رحلة "الصناديق االنتهازية" في
 بيروت; البنوك اللبنانية تبيع المزيد من

 حيازات سندات اليورو لألجانب مما يقوض
 قدرة الحكومة على التفاوض بشأن

شروط جديدة للديون

ديسمبر (كانون األول) 2019

البيع الكبير يتسارع

1 يناير (كانون الثاني) 2020

 يكافح رئيس الوزراء القادم حسان دياب
 لفهم جسامة المشكلة ويجامل إصرار

 سالمة على إمكانية دفع سندات اليورو
 البالغة 1.2 مليار دوالر في مارس (آذار)

دون "تسرب" كبير من الدوالرات

15 يناير (كانون الثاني) 2020

 يكافح رئيس الوزراء القادم حسان دياب
 لفهم جسامة المشكلة ويجامل إصرار

 سالمة على إمكانية دفع سندات اليورو
 البالغة 1.2 مليار دوالر في مارس (آذار)

دون "تسرب" كبير من الدوالرات

21 يناير (كانون الثاني) 2021

 يرسل سالمة أخيراً بيانات إلى دياب
 تكشف عن أنه كان يخفي فعليًا خسائر

 مصرف لبنان المركزي لسنوات - ربما
أكثر من 60 مليار دوالر

9 مارس (آذار) 2020

 أبلغ المسؤولون الحكوميون دياب،
 بسبب عمليات البيع الكبرى، أن ما ال

 يقل عن 6 مليارات دوالر من المدفوعات
 ستذهب إلى حسابات أجنبية في الـ21
 شهراً القادمة و477 مليون دوالر فقط
 من 2.5 مليار دوالر من سندات اليورو

 المستحقة في األشهر القليلة المقبلة
ال تزال مملوكة للبنوك اللبنانية

2 مارس (آذار) 2020

 باعت البنوك المحلية 1.4 مليار دوالر
 أخرى من السندات األوروبية إلى
األجانب بعد التخلف عن السداد

ديسمبر (كانون األول) 2020

 قررت حكومة دياب تأجيل مدفوعات
 الفائدة الشهرية على سندات اليورو لكنها

 اكتشفت في وقت الحق من اليوم أن
 سالمة ووزير المالية غازي وزني قد دفعا
بالفعل مبلغ 71 مليون دوالر المستحق

26 فبراير (شباط) 2020

 لبنان يتخلف رسميًا عن السداد ألول
مرة في تاريخه

16 مارس (آذار) 2020

 مذكرة سرية توصي بإعادة هيكلة
سندات اليورو

وزير المالية علي حسن خليل يكشف عن
بعض التفاصيل لمراسل صحيفة األخبا 

9 يناير (كانون الثاني) 2019

;
 وكالة موديز تخفض تصنيف الديون اللبنانية

 العديد من البنوك اللبنانية تبدأ بيع
ممتلكات سندات اليورو لألجانب

21 يناير (كانون الثاني) 2019 

;

.
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  الفجوة تكبر مع بيع المزيد من سندات اليوروبوند

قيل لسالمة المذعور

لكــن مــن ســوء حــظ لبنــان، فــإن خليــل ُيعــرف عنــه أنــه يملــك 
إلمامــًا ضعيفــًا فــي القضايــا االقتصاديــة، ويمكــن القــول إن 
هــذا الضعــف ســيضر لبنــان فــي ذلــك اليــوم بالفعــل، وأكثــر 
مــن أي يــوم آخــر خــال فتــرة واليتــه التــي اســتمرت لســت 
ســنوات، ووفقــًا لســلمان، فــإن خليــل تجاهــل العنــوان األحمــر 
الواضــح »ســري للغايــة«، وفضــل قــراءة األجــزاء الرئيســية 
لمراســل صحيفــة األخبــار اللبنانيــة اليوميــة، بــداًل مــن مناقشــة 

المذكــرة مــع موظفيــه.

وعلــى حــد وصــف مجلــة اإليكونوميســت فــي تقريــر صــدر بعــد 
بضعــة أيــام مــن حديــث خليــل مــع صحيفــة األخبــار، فــإن »خليــل 
قــام بعمــل ســيئ بشــكل ال يصــدق عندمــا أخبــر ]المراســل[ أن 
بــاده مســتعدة للتخلــف عــن الســداد«، فقــد أشــار خليــل فــي 
حديثــه لصحيفــة األخبــار بالقــول: »صحيــح أن الــوزارة تعــد خطــة 
للتصحيــح المالــي تتضمــن إعــادة هيكلــة للّديــن العــام، لكننــا لــم 

نفصــح عــن هــذه الخطــة ألحــد«. 

ربمــا بــدا تخلــف لبنــان الســيادي عــن ســداد ديونــه وانهيــار 
البــاد احتمــااًل بعيــدًا  الماليــة واالقتصاديــة فــي  األنظمــة 
بالنســبة لمعظم اللبنانيين في ليلة رأس الســنة الجديدة لعام 
2018، لكــن بعــض المصرفييــن والمســؤولين الحكومييــن رؤوا 
أخيــرًا أن عــبء الديــون الــذي ال يصــدق للبــاد، كان أحــد أســوأ 
ــاء العالــم االقتصاديــة منــذ فتــرة طويلــة، وأن هــذا الخطــر  أعب
الواضــح والقائــم الــذي أصبــح عليــه »بيــت األوراق« يمكــن أن 

يســقط دولــة لبنــان.

ومــع أخــذ تخلــف لبنــان عــن ســداد ديونــه فــي عيــن االعتبــار، قــام 
مستشــار وزارة المالية طال ســلمان، وهو الشــخص المســؤول 
عــن ملــف اليوروبونــد فــي لبنــان، بوضــع مذكــرة مفصلــة بشــأن 
إعــادة هيكلــة »منظمــة« اللتزامــات ديون لبنــان المتزايدة بســرعة، 
ووضــع المذكــرة بعــد االنتهــاء من إعدادها على مكتب وزير المالية 

المؤقــت علــي حســن خليــل فــي 9 ينايــر )كانــون الثانــي( 2019.
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لكــن ذلــك لــم يقــف عنــد هــذا الحد، فقــد كانت هنــاك العديد من 
التحذيــرات األخــرى خــال األشــهر التــي ســبقت ثــورة 17 أكتوبــر 
)تشــترين األول(، حيــث لــم تتمكــن وزارة الماليــة من بيع ســندات 
اليوروبونــد الجديــدة فــي الســوق الرئيســية لمــا يقــرب عاميــن، 
فــي حيــن أن العديــد مــن البنــوك المحليــة قامــت بتخفيــض 
ــت  ــف، كان ــول الصي ــة ألصولهــا القديمــة. وبحل القيمــة الفعلي
بعــض البنــوك تقّيد التحويــات إلى الخارج وتحد من الســحوبات 
النقديــة بالــدوالر، ومــع تذبــذب ربــط العملة األميركية أخيــرًا كانت 
إشــارات الســوق واضحــة: وصلــت المشــاكل الهيكليــة في لبنان 

بشــكل ســريع إلــى نقطــة خطــرة.

وعلى الرغم من معرفة أن إعادة هيكلة الديون قيد المناقشــة، 
وأن مبيعــات ســندات اليوروبونــد للجهــات األجنبيــة ســتضر بــأي 
جهد حكومي للتفاوض على شــروط جديدة، فإن بعض البنوك 
اللبنانيــة كانــت قــد قــررت قبــل وقــت طويــل مــن ثــورة 17 أكتوبــر 
)تشــرين األول( أن بياناتهــا الماليــة معلقــة، وأنه حان الوقت لبدء 

الخــروج مــن مخطط »الهندســة المالية« لمصــرف لبنان.

وفيمــا افترضــت العديــد مــن وســائل اإلعــام فــي وقــت الحــق 
ــدأت  ــت قــد ب ــد كان ــة لســندات اليوروبون ــع لبناني ــات بي أن عملي
ــام 2020، فــإن بعــض  ــي( مــن ع ــون الثان ــر )كان ــذ يناي ــًا من تقريب

البنــوك اللبنانيــة باعــت بالفعــل مــا يقــرب 
مــن 1.2 مليــار دوالر للجهــات األجنبيــة 

بيــن شــهري ينايــر )كانــون الثانــي( 
 ،2019 )أيلــول(  وســبتمبر 

وبحســب مجموعــة البيانــات 
الصــادرة عــن مصــرف لبنــان، 
فإنــه خــرج مــا يصــل إلــى 
1.7 مليــار دوالر مــن األيــادي 
المحليــة بنهايــة عــام 2019.

إال أن تصريحــات خليــل التــي أحدثت ضجة على المســتوى الدولي، 
أثبتــت فــي غضــون أيــام مــن صدورهــا بأنهــا ســتكون مكلفــة، فقد 
خفضــت وكالــة موديــز تصنيــف الديــون اللبنانيــة بشــكل أكبــر، وتبــع 
ذلك ثاث تخفيضات أخرى في تصنيف الوكالة ذاتها، أي قبل ثورة 
17 أكتوبر )تشرين األول(، مما حد بشكل كبير من قدرة الباد على 
إرسال خطابات ائتمان للتجارة وإصدار ديون جديدة. ولعّل األهم من 
ذلك كان أمام الجمهور من خال الحفاظ على »ربط العملة المحلية« 
بالدوالر األميركي، وهو األمر الذي حافظ على استقرار سعر صرف 
الليرة اللبنانية مقابل الدوالر األميركي ألكثر من عقدين من الزمن.

لقــد أثبتــت تصريحــات خليل أنها ســتكون أكثر تكلفة من حيــث إبطاء 
الجهود المتأخرة بالفعل إلعادة هيكلة ديون لبنان المتضخمة، فقد 
تحــدث ســلمان الــذي قــاد الحقــًا مفاوضــات صنــدوق النقــد الدولــي 
ــا  ــد فقدن ــًا بالقــول: »لق ــان موضح ــد فــي لبن وســندات اليوروبون
شهورًا ثمينة«، وتابع مضيفًا: »بعد المقابلة، كان الجميع - وخاصة 
السياسيين - أكثر نفورًا من المخاطرة حتى الستكشاف الحاجة إلى 
التغييــر، وبــداًل مــن العمل بهــدوء لوضع خطة والتوصــل إلى إجماع 

سياســي، خرجت القضية عن الســيطرة«.

ربما كانت هذه اللحظة من أسوأ لحظات اإلخفاق في سداد الديون 
اللبنانية، إذ إنه عند النظر للسنوات السابقة فإن »الهندسة المالية« 
اللبنانيــة ســيئة الســمعة اآلن كانت قــد عانت من زيــادة كبيرة بحلول 
عــام 2019، حيــث يعمــل مصــرف لبنان والمصارف اللبنانية المحلية 
معًا لتقديم شــروط لم يســمع بها أحد ألي شــخص يســاهم بإدخال 

دوالرات إضافيــة إلى المصارف.

وأوضــح آالن بيفانــي، الــذي كان المديــر العــام لــوزارة الماليــة فــي 
ذلــك الوقــت، أن »بعــض البنــوك كانــت تدفع بالفعــل 20 في المائة 
زائــد علــى الــدوالر«، وأضــاف قائــًا: »كانــت بعــض البنــوك تطرحهــا 
لاكتتاب العام، وكان العديد منها يأخذ دوالرًا جديدًا واحدًا قادمًا من 
الخارج ويودع 2.5 دوالر أو أكثر في الحساب المصرفي الذي يقابله، 
وقد أنشأ النظام مبالغ كبيرة من الدوالرات المحلية في النظام من 
خال عمليات الصرف على سندات اليوروبوند والفوائد العالية جدًا 

المدفوعة محليًا على الــدوالر«.

وبحلول عام 2019، لم يكن لبنان جديرًا باالئتمان لمدة أربع 
ســنوات علــى األقــل، وكما نعلــم اآلن، وفقًا لتقرير 

مسرب، عندما بدأ مصرف لبنان حملة الهندسية 
المالية في عام 2016، كان صندوق النقد الدولي 
قــد أبلــغ مصــرف لبنــان بأنــه حــدد فجــوة تزيد عن 
4.7 مليــار دوالر فــي احتياطياتــه )لم يتــم إصدار 

التقرير رسميًا أبدًا بعد احتجاجات سامة(.
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  الفجوة تكبر مع بيع المزيد من سندات اليوروبوند

قيل لسالمة المذعور

النقــد  لصنــدوق  الســنوي  االجتمــاع  فــي  اســتراحة  خــال 
الدولــي الــذي نظــم فــي واشــنطن فــي 18 أكتوبــر )تشــرين 
األول(، قــام ســلمان )مستشــار وزيــر الماليــة( بإخبــار ســامة 
فــي حديــث جانبــي بينهمــا بأنــه يجــب إعــادة هيكلــة ســندات 
اليوروبونــد القادمــة التــي تبلــغ قيمتهــا 1.5 مليــار دوالر فــي 
نوفمبــر )تشــرين الثانــي(، بــداًل مــن أن يتــم تجديدهــا بديــون 
إضافيــة كمــا كانــت »الممارســة العاديــة«، وذلــك بعــد أن 
اســتغرق األمــر نحــو عشــرة أشــهر للتغلــب علــى الضــرر الــذي 
تســببت بــه تصريحــات خليــل المرتبطــة بـ«التصحيــح المالــي«، 

لكــن علــى مــا يبــدو فإنــه تــم التوصــل إلــى إجمــاع سياســي 
علــى البــدء بمعالجــة تهديــدات ســندات اليوروبونــد الــذي بــدأ 

يلــوح فــي األفــق.

ــك  ــًا«، وذل ــإن ســامة كان »خائف ــر ســلمان ف ــا ذك ــًا لم ووفق
علــى الرغــم مــن أن مصــرف لبنــان والبنــوك المحليــة ال تــزال 
تحتفــظ بمــا يصــل إلــى 66% مــن جميــع ســندات اليوروبونــد 
ــم الموقــف التفاوضــي  ــذي يدع ــر ال المســتحقة، وهــو األم
قــد  كانــت  للبنــان  العامــة  الماليــة  البنيــة  أن  إال  للحكومــة، 
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»الهندســة«  مــن  ســنوات  بعــد  ضعفــًا  أكثــر  أصبحــت 
خــال  مــن  المالــي  الفســاد  معالجــة  محاولــة  أن  لدرجــة 
ــة الديــون مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى دمــار  إعــادة هيكل
ــًا  ــي أيضــًا إحراج ــا قــد يعن ــي فــي الســوق، وهــو م كارث

شــخصيًا. لســامة  العــام  المســتوى  علــى  كبيــرًا 

وفــي حديــث دار بيــن ســامة وســلمان، تســاءل ســامة 
]رئيــس  مــن  دعــم  علــى  حصلــت  »هــل  مستفســرًا: 
ســعد[  الــوزراء  ]رئيــس  و  بــري  نبيــه[  النــواب  مجلــس 
ــًا بأنهــا كانــت نقطــة  الحريــري؟«، ليــرد عليــه ســلمان مجيب
القانونــي  بالفضــل  مديــن  لبنــان  مصــرف  ألن  حاســمة 
فــي مثــل هــذه األمــور للحكومــة ووزارة الماليــة التــي 
قبــل  مــن  المعيــن  خليــل  حســن  علــي  عليهــا  يســيطر 
بــري. وقــال ســامة إنــه يحتــاج إلــى المزيــد مــن الوقــت 
للتشــاور مــرة أخــرى فــي بيــروت، بينمــا افتــرض ســلمان 
ــى  ــة أراد الحصــول عل ــادة الهيكل أن ســامة مــن أجــل إع
الرئيســيين،  السياســيين  الفاعليــن  مــن  توجيهــات 

أكدهــا  نقطــة  )وهــي  ذلــك  بخــاف  إقناعهــم  ومحاولــة 
طويلــة  فتــرة  منــذ  ســامة  مــن  المقربيــن  أحــد  أيضــًا 

والــذي تحــدث إليــه بعــد فتــرة وجيــزة مــن عودتــه(.

لكــن مثــل بقيــة النخبــة السياســية، ومــع توجــه ســامة 
ــع  ــد توّق ــن بإمــكان أي أح ــم يك ــزل، ل ــى المن وســلمان إل
فــي  اندلعــت  الــذي  »واتســاب«  شــارع  احتجاجــات  أن 
األول(  )تشــرين  أكتوبــر   17 فــي  الســابقة  الليلــة 
الحكومــة  انهيــار  إلــى  قريــب  وقــت  خــال  ســتؤدي 
أحــد  أي  بإمــكان  يكــن  لــم  كمــا  الحريــري،  يرأســها  التــي 
وإغــاق  اإلطــارات  حــرق  مــن  واحــدة  ليلــة  أن  توّقــع 
المصرفــي،  النظــام  توقــف  إلــى  ســتؤدي  الطــرق 
قليــل  لعــدد  األجنبيــة  للعمــات  كبيــر  بتدفــق  وتعّجــل 
تغــرق  الســفينة  رؤوا  الذيــن  النافذيــن،  اللبنانييــن  مــن 
اإلنــذار  أن  النتائــج  هــذه  إحــدى  مــن  وكانــت  لســنوات، 
النهائــي لــوزارة الماليــة إلعــادة الهيكلــة قــد تــم ســحبه 

الحالــي. الوقــت  فــي 
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  الفجوة تكبر مع بيع المزيد من سندات اليوروبوند

قيل لسالمة المذعور

الحريــري  حكومــة  فــي  الــوزراء  بعــض  واصــل  حيــن  فــي 
المســتقيلة، مثــل وزيــر العمــل المؤقــت كميــل أبــو ســليمان، 
ســندات  دفــع  عــدم  عــن  الدفــاع  الحصــر،  ال  ســبيل  علــى 
مليــار دوالر،   1.5 تبلــغ قيمتهــا  التــي  القادمــة  اليوروبونــد 
ســندات  جميــع  علــى  الشــهرية  الفوائــد  إلــى  باإلضافــة 
أبــو ســليمان والعديــد مــن  اليوروبونــد األخــرى، وبحســب 
المســؤولين الحكومييــن اآلخريــن، فــإن الحريــري رفــض أن 
ُينظــر إليــه علــى أنــه الشــخص الــذي دفــع لبنــان إلــى التخلــف 
عــن الســداد ألول مــرة، بشــكل منظــم أم ال. وعلــى الرغم من 

أنــه يمكــن لحكومتــه المؤقتــة اتخــاذ مثــل هــذا القــرار، إال أن 
مرافعــات الحريــري القانونيــة ذات األســس الضعيفــة بأنــه ال 
يملــك الســلطة، إلــى جانــب إصــرار ســامة علــى االســتمرار 
فــي الدفــع أدت – وقبــل أي شــيء –  إلــى تســوية الفائــدة 
الشــهرية علــى جميــع التزامــات ســندات اليوروبونــد اللبنانيــة 
)632 مليــون دوالر( فــي نهايــة نوفمبــر )تشــرين الثانــي(.

وتــم الحقــًا دفــع 1.5 مليــار دوالر مــن الســندات األوروبيــة 
فــي 27 نوفمبــر )تشــرين الثانــي(، ممــا أدى إلــى ســحب 
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مــا يقــدر بنحــو 500 مليــون دوالر مــن لبنــان لحامليهــا مــن 
الحكومــة  اليــوم نفســه أصــدرت  الجهــات األجنبيــة، وفــي 
اشــتراها  دوالر  مليــار   1.5 بقيمــة  أخــرى  ســندات  اللبنانيــة 
مصــرف لبنــان، ممــا أدى إلــى إضعــاف احتياطــات المصــرف 
ــدوالر األميركــي مــن خــال تحويــل  ــة أصــًا مــن ال المتضائل

النقــد بشــكل عملــي إلــى الحكومــة.

هوفــر  لمعهــد  تقريــر  فــي  الحقــًا  بيفانــي  كتــب  ومثلمــا 
»بالــدوالر  الكامــل  الدفــع  فــإن   ،)Hoover Institute(
األميركــي النقــدي الجديــد« لســندات اليوروبونــد فــي 27 
نوفمبــر )تشــرين الثانــي( »غــادر البــاد علــى الفــور فــي 
غيــاب ضوابــط رأس المــال«، مضيفــًا بأنــه: »مــن الواضــح 
أن البــاد كانــت تنقســم بيــن أولئــك الذيــن كانــوا يمتصــون 
يــرون  كانــوا  الذيــن  وأولئــك  قــرش  أخــر  إلــى  الــدوالرات 
مدخراتهــم تتاشــى«، وتابــع أنــه كان األكثــر أهميــة للحريــري 
ووزرائــه هــو »تأميــن تدفــق األمــوال اتجــاه النخــب رغــم اآلثــار 

الســكان«. علــى  الســلبية 

إحــدى »اآلثــار الســلبية« لمدفوعــات نوفمبــر  لقــد كانــت 
البــارزة  الشــخصيات  مــن  للعديــد  وفقــًا  األول(،  )تشــرين 
مــن  للعديــد  العليــا  اإلدارة  أن  المصرفــي،  القطــاع  فــي 
البنــوك اللبنانيــة اعتقــدت أن مخطــط بونــزي اللبنانــي علــى 
ــر المرجــح أن تتمكــن  ــه مــن غي ــار بالفعــل، وأن وشــك االنهي
الطبقــة السياســية مــن فعــل الكثيــر لتخفيــف الصدمــة. ثــم 
اتخــذوا القــرار المشــؤوم بتحويــل معظــم، إن لــم يكــن كل 
ــة،  ــى أمــوال أجنبي ــد إل ممتلكاتهــم مــن ســندات اليوروبون
ال ســيما إلــى مــا يســمى بـ«الصناديــق االنتهازيــة«، التــي 
كانــت تجــوب فنــادق بيــروت وغــرف مجالــس اإلدارة بحثــًا 
ــون  ــي قــد يك ــن التكلفــة، الت عــن صفقــات بغــض النظــر ع

ــان نفســه هــو ثمنهــا. لبن

ووفًقــا لبيانــات مصــرف لبنــان وبنــك أميــركا، فــإن البنــوك 
اللبنانيــة باعــت مــا يصــل إلــى 500 مليون دوالر من الســندات 
األوروبيــة للجهــات األجنبيــة بيــن أكتوبــر )تشــرين األول( و31 
ديســمبر )كانــون األول( 2019، بينمــا تــم بيــع 3 مليــارات دوالر 
أخــرى فــي الربــع األول مــن عــام 2020، وبحســب تقريــر ســري 
للجنــة الرقابــة علــى المصــارف تــم تقديمــه إلــى العديــد مــن 
المســؤولين الحكومييــن فــي ذلــك الوقــت، فإنــه تــم بيــع 
1.7 مليــار دوالر للجهــات األجنبيــة بيــن شــهري 1 ينايــر )كانــون 

األول( و15 فبرايــر )شــباط( فقــط.

لقــد قــدم هــذا التحويــل الهائــل للديــون الســيادية المقومــة 
بالــدوالر األميركــي للجهــات األجنبيــة، وخاصــة »الصناديــق 
المملكــة  ومقرهــا  أشــمور  مجموعــة  مثــل  االنتهازيــة«، 
المتحــدة، ضربــة مزدوجــة آلمــال اللبنانييــن فــي إعــادة هيكلــة 
ناحيــة  مــن  تبّيــن  كمــا  الديــون.  منظمــة اللتزامــات ســداد 
ــه يصعــب التفــاوض علــى الشــروط مــع الصناديــق  أخــرى أن
ــا  ــة، خاصــة عندم ــة، نظــرًا لعــدم وجــود ضغــوط محلي األجنبي
تكتســب »قــوة عرقلــة« تزيــد عــن 25% فــي أي مــن سلســلة 
ســندات اليوروبونــد الواحــدة ]1[، كمــا فعلــت أشــمور وشــركة 
فيديليتــي ومقرهــا الواليــات المتحــدة فــي أواخــر عــام 2019 

وأوائــل عــام 2020.

ــن ناحيــة ثانيــة، وبالنظــر ألزمــة  ــن ذلــك م ولعــل األهــم م
العملــة التــي تفاقمــت مــع نهايــة عــام 2019، فــإن عمليــات 
البيــع تعنــي  أيضــًا أنهــا جــزء كبيــر مــن مدفوعــات الفائــدة 
الشــهرية بالــدوالر األميركــي )مــا يقــدر بنحــو 2.26 مليــار 
دوالر فــي عــام 2020(، باإلضافــة إلــى مدفوعــات الــدوالر 
عــام  فــي  المســتحقة  اليوروبونــد  لســندات  األميركــي 
2020 )يبلــغ مجموعهــا 2.7 مليــار دوالر(، ســيكون لــه دور 
لبنــان،  خــارج  إلــى  الجديــد«  المزيــد مــن »النقــد  بتحويــل 
وهــو مــا ســيؤدي إلــى انخفــاض المبلــغ المتــاح للمودعيــن 

والــواردات الحيويــة.

مــن المحتمــل جــدًا أن يكــون بنــك عــودة أكبــر بائــع منفــرد بيــن 
شــهري أكتوبــر )تشــرين األول( 2019 ومــارس )آذار( 2020، 
وعلــى عكــس معظــم البنــوك اللبنانيــة، يجــب علــى بنــك 
ــة مــن أجــل تداولهــا فــي بورصــة  ــر دوري ــم تقاري عــودة تقدي
ــن نشــر  ــا توقفــت معظــم البنــوك ببســاطة ع ــروت، بينم بي
بيانــات واضحــة بعــد أكتوبــر )تشــرين األول( 2019 لتغطيــة 

ــر. ــم التقاري ــودة تقدي ــك ع ــن واصــل بن مســاراتها، فــي حي

ووفقــًا لتقريــر بنــك عــودة الســنوي لعــام 2020، فقــد احتفــظ 
ــاري دوالر مــن الســندات األوروبيــة فــي 1  البنــك بنحــو ملي
ــات  ــام للصعوب ــه الت ــي( 2020، ومــع إدراك ــون الثان ــر )كان يناي
ذلــك  مــع  البنــك  بــاع  اللبنانيــة،  الحكومــة  تواجههــا  التــي 
اللبنانيــة«،  اليوروبونــد  ســندات  مــن  العظمــى  »الغالبيــة 
بحيــث احتفــظ بنهايــة يونيــو )حزيــران( 2020 بمبلــغ 57 مليــون 

دوالر فقــط مــن الســندات األوروبيــة.

ومــع ذلــك، فإنــه مــن المحتمــل جــدًا أن بنــك عودة بــاع الغالبية 
العظمــى مــن ســندات اليــورو للجهــات األجنبيــة قبــل التخلــف 
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عــن الســداد فــي الربــع األول، عندمــا كانــت أســعار الســندات 
أعلــى، حيــث تباطــأ بيــع ســندات اليــورو بشــكل كبيــر فــي 
األشــهر الثاثــة التــي أعقبــت التخلــف عــن الســداد، ويذكــر 
بشــكل   2021 لعــام  الاحــق  الســنوي  عــودة  بنــك  تقريــر 
غيــر مباشــر أنــه تخلــص مــن »غالبيــة ســندات اليوروبونــد 

ــام 2020«. ــا[ خــال ع ]لدين

فــي جميــع الحــاالت، يمثــل بيــع بنــك عــودة مــا يقــرب مــن 
عــام  أوائــل  الســندات األوروبيــة فــي  مليــاري دوالر مــن 
2020، حتــى فــي حالــة عــدم احتمــال إجــراء بعــض المبيعــات 
مــن   %55 مــن  أكثــر  وهــو  )حزيــران(،  يونيــو  أواخــر  فــي 
ببيعهــا جميــع  تقــوم  التــي  األوروبيــة  الســندات  إجمالــي 
البنــوك اللبنانيــة للجهــات األجنبيــة خــال األشــهر الســتة 

األولــى مــن 2020.

المصرفــي  القطــاع  علــى  المطلعيــن  مــن  للعديــد  وفًقــا 
خــال  اليوروبونــد  ســندات  بيــع  عمليــات  فــإن  اللبنانــي، 
األشــهر األولــى مــن األزمــة، منــذ مــا قبــل بيــع الســندات 
األخــرى،  البنــوك  مــن  والعديــد  عــودة  بنــك  قبــل  مــن 
كانــت مدفوعــة علــى وجــه التحديــد بالرغبــة الضيقــة لكبــار 
فــي  األثريــاء  والمودعيــن  المســاهمين  وكبــار  المديريــن 
كســب »أمــوال جديــدة«، وتحويلهــا إلــى الخــارج للهــروب 
حدوثهــا  توقعــوا  التــي  الماليــة  المــوت«  »دوامــة  مــن 
منــذ فتــرة طويلــة، كمــا أشــار مصــرف لبنــان فــي تقريــره 
الســري لشــهر فبرايــر )شــباط( 2020، وســاعدت الــدوالرات 
الكبــار  والمودعيــن  األفــراد  المصرفييــن  أيضــًا  اإلضافيــة 
علــى حمايــة ســمعتهم الدوليــة مــن خــال ســداد االلتزامــات 

والمؤسســية. الفرديــة 

وبالطبــع فــإن كل هــذا كان ممكنــًا ألن الحكومــة اللبنانيــة 
ومصــرف لبنــان رفضــا وضــع ضوابــط رســمية علــى رأس 
المــال )كمــا هــو الحــال حتــى لحظــة كتابــة هــذا التقريــر(، 
مــن  يحولــه  مــا  مقــدار  بنفســه  يقــرر  بنــك  كل  وجعلــوا 
احتياطيــات الــدوالر األميركــي الشــحيحة. وبالتالــي، وفــرت 
عمليــات بيــع ســندات اليوروبونــد شــريان حيــاة حيــوي للنقــد 
ــون دوالر  ــري فــي لحظــة الخطــر األقصــى )828 ملي التقدي
و15  األول[  ]كانــون  ينايــر   1 شــهري  بيــن  المبيعــات  مــن 
ــان(، خاصــة وأن  ــا لمصــرف لبن ــر ]شــباط[ 2020، وفًق فبراي
الطلــب علــى الصناديــق األجنبيــة ارتفــع بشــكل كبيــر، فقــد 
ارتفــع ســعر الســوق للســندات األوروبيــة البالغــة 1.2 مليــار 
دوالر المقــرر اســتحقاقها فــي مــارس )آذار( 2020 مــن 77 

ســنتًا علــى الــدوالر فــي نوفمبــر )تشــرين الثانــي( 2019 
إلــى 87 ســنتًا بحلــول منتصــف ينايــر )كانــون الثانــي( 2020.

وعلــى الرغــم مــن أن نطــاق الحفــاظ علــى الــذات الماليــة لــم 
يكــن واضحــًا فــي ذلــك الوقــت، إال أن األدلــة علــى التدفــق 
الهائــل لألمــوال إلــى الخــارج قبــل التخلــف عــن الســداد، 
والتــي اســتفاد منهــا حفنــة مــن اللبنانييــن، أصبحــت اآلن 
مقنعــة، ووفقــًا لبيانــات ميــزان المدفوعــات الخــام لمصــرف 
لبنــان، فإنــه تدفقــت 14.7 مليــار دوالر إلــى خــارج لبنــان بيــن 

أكتوبــر )تشــرين األول( 2019 ومــارس )آذار( 2020.

معرفــة  المســتحيل  مــن  أنــه  مــن  الرغــم  علــى  وكذلــك، 
ــى  ــن إل ــذي يكشــف عــن حجــم تحويــات المودعي ــغ ال المبل
األخــرى،  المدفوعــات  ميــزان  عمليــات  مــن  بــداًل  الخــارج 
والــذي تــم بــدون مراجعــة األدلــة القانونيــة الكاملــة للنظــام 
المصرفــي المقّيــد للنظــام المالــي بشــدة بالنســبة لجميــع 
اللبنانييــن تقريبــًا، ولتوقــف االقتصــاد، فــإن هــذا الرقــم 
مخيــف ألنــه ال يمثــل ســوى انخفــاض قــدره 6 باييــن دوالر 
فــي المدفوعــات فــي الخــارج مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن 

العــام الســابق.

ووفقــًا لتقريــر إضافــي تــم تســريبه مــن مصــرف لبنــان، 
فقــد تــم تحويــل 2.3 مليــار دوالر مــن الودائــع فــي البنــوك 
اللبنانيــة إلــى سويســرا بيــن شــهري 17 أكتوبــر )تشــرين 
ــون األول( 2019، بينمــا انخفــض  األول( و31 ديســمبر )كان
عــدد الحســابات التــي تمتلــك أكثــر مــن 100 مليــون دوالر 
إلــى 23 بيــن شــهري ينايــر )كانــون األول( 2019  مــن 36 

ومــارس )آذار( 2020.

الصحفــي  إعــداد  مــن  اســتقصائي  تقريــر  وبحســب 
لوجــور  لوريــون  صحيفــة  فــي  نشــر  ســزاكوال  ألبيــن 
واألقاليــم  ولوكســمبورغ  سويســرا  »بيــن  نــه  فإ
تعمــل  التــي  البنــوك  فــي   - البريطانــي  للتــاج  التابعــة 
بمليــارات  الخارجيــة  الثــروة  مــن  لــم  لعا كبوابــات 
باألفــراد  الخاصــة  الودائــع  نمــت   - الــدوالرات 
مليــار   3.5 بمقــدار  لبنــان  فــي  الموجــودة  والشــركات 
»إلــى  نــه:  بأ ويضيــف   ،»2019 صيــف  ]بيــن[  دوالر 
ارتفعــت  فقــط،  الخارجيــة  المــاذات  هــذه  جانــب 
فــي  المقيمــون  األفــراد  بهــا  يحتفــظ  التــي  الودائــع 
التــي   31 لـــ ا البلــدان  جميــع  فــي  البنــوك  فــي  لبنــان 
مــن  الدوليــة  التســويات  بنــك  إلــى  تقاريرهــا  تقــدم 
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 12.1 إلــى   2019 ]آذار[  مــارس  فــي  دوالر  مليــار   7.6
مــع   ،2021 ]أيلــول[  ســبتمبر  نهايــة  فــي  دوالر  مليــار 

.»2019 عــام  نهايــة  فــي  أكبــر  ارتفــاع  حــدوث 

ولعــل األهــم مــن ذلــك، هــو أن جميــع البنــوك اللبنانيــة لــم تقــرر 
إفــراغ ســندات اليوروبونــد الخاصــة بهــا للجهــات األجنبيــة، وبينمــا 
يبــرز بنــك عــودة، فإنــه ُيعتقــد علــى نطــاق واســع أن بنــوك بيــروت 
وسوســيتيه جنرال )SGBL( والبحر المتوســط )MED( على األقل، 

قــد انضمــوا إلــى عمليــات البيع منــذ أكتوبــر )تشــرين األول( 2019 
حتــى مــارس )آذار( 2020، علــى الرغــم مــن أن البنــوك الثاثــة 
توقفــوا ببســاطة عــن اإلبــاغ عن البيانــات المالية التفصيلية بعد 
عــام 2019. وفــي مقابــل ذلك، وبحســب التقارير الخاصة، يبــدو أن 
بنــوك لبنــان والمهجــر )BLOM( وبيبلــوس واالعتماد اللبناني، لم 
يشــاركوا فــي عمليــات البيع قبل التخلــف عن الســداد، واحتفظوا 
فــي الغالــب بممتلكاتهــم الكبيــرة مــن ســندات اليوروبونــد، علــى 

األقــل حتــى نهايــة عــام 2020. 
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  الفجوة تكبر مع بيع المزيد من سندات اليوروبوند

قيل لسالمة المذعور

بحلــول الوقــت الــذي تمكــن فيــه حســان ديــاب أخيــرًا مــن 
تشــكيل حكومــة وتولــي منصــب رئيــس الــوزراء فــي 21 
ثاثــة  قــد خســر  لبنــان  كان   ،2020 الثانــي(  )كانــون  ينايــر 
أشــهر ثمينــة بســبب الفــراغ الــوزاري، وكان علــى بعــد ســتة 
أســابيع فقــط مــن االضطــرار إلــى دفــع 1.2 مليــار دوالر 
)آذار(.  مــارس  المســتحقة فــي  اليوروبونــد  مــن ســندات 
وكمــا أدرك العديــد مــن مستشــاري ديــاب، فــإن الجهــات 
مــن  الماييــن  مئــات  اشــترت  التــي  المختلفــة  األجنبيــة 
)كانــون  ينايــر  فــي  اليوروبونــد  ســندات  مــن  الــدوالرات 
الثانــي( لــم تــؤد فقــط إلــى تــآكل الموقــف التفاوضــي 
ــد الجهــود  ــر، فضــًا عــن تعّق ــدة بشــكل كبي للحكومــة الجدي
المبذولــة لتحديــد مــن يمتلــك علــى الفــور 29 مــن مختلــف 
ســندات اليوروبونــد التــي تمتــد حتــى عــام 2035، ويتعّيــن 
إعــادة هيكلــة كل منهــا بمعــدل موافقــة قــدره 75%، علــى 
النحــو الــذي تقتضيــه لغــة عقــد ســندات اليوروبونــد غيــر 

المؤاتيــة فــي لبنــان ]2[.

ــه علــى الرغــم  ــر إلحاحــًا، إذ إن ــاك مشــاكل أكث ومــع ذلــك كان هن
مــن تواجــد إجمــاع سياســي بحلــول أواخــر ينايــر )كانــون الثانــي( 
علــى ضــرورة وجــود نــوع مــن التخلــف عــن الســداد، إال أن ديــاب 
كان لديــه فهــم محــدود فيمــا يخــص المســائل الماليــة، ممــا 
أدى إلــى مزيــد مــن التأخيــر فــي مواجهــة العاصفــة المتجمعــة، 
وذلــك وفقــًا الثنيــن مــن مستشــاريه الذين طلبوا عدم الكشــف 
ــاب  ــدم دي ــال ال الحصــر، ُص ــى ســبيل المث ــن هويتهــم، وعل ع
عندمــا علــم أن األمــر ال يتعلــق فقــط بدفــع ســندات اليوروبونــد 
المســتحقة، كمــا كان يتعيــن تســديد مدفوعــات الفائــدة التــي 
يبلــغ مجموعهــا أحيانــًا مئــات الماييــن مــن الــدوالرات األميركيــة 
كل شــهر، وإلرباكه ال عاقة لســندات اليوروبوند بعملة اليورو.

ولعــل األكثــر إشــكالية مــن ذلــك، أن ديــاب خســر أســابيع ثمينــة 
فــي االســتماع إلــى مرافعــات ســامة المضللــة بشــكل متزايد 
بأنــه ال يــزال هنــاك الكثيــر مــن األمــوال للوفــاء بالتزامــات ديــون 
لبنان، وأن أي مدفوعات بالدوالر األميركي سيتم االحتفاظ بها 
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فــي الغالــب داخــل لبنــان، ووفقًا لمستشــاريه، كان متــرددًا أيضًا 
فــي إصــدار تفويــض تاريخــي يتخلــف بموجبــه لبنــان عــن ســداد 
ــة  ــوك المحلي ــه للبن ــح تحذيرات ــى أمــل أن تنج ــك عل ــه، وذل ديون
المتعلقــة بإعــادة شــراء ســندات اليوروبونــد التــي باعتها ســابقًا.

فقــد كان ديــاب يــدرك بالتأكيــد أن ســامة حــاول دون جــدوى 
تقديــم مقايضــات فــي آجــال اســتحقاق أطــول لبعــض حاملــي 
ــل 2020  ــة 2019 وأوائ ــن فــي نهاي ــد المحليي ســندات اليوروبون
لتجّنب التخلف عن الســداد في مارس )آذار(، وقد فشــلت هذه 
المناشــدات، حيــث رفضتــه البنــوك مفضلة جنــي أمــوال جديدة 
مــن خــال تفريــغ مليــارات الســندات األوروبية بأســعار أكثر فائدة 
)وإن كانــت منكمشــة( للشــركات األجنبيــة التــي بــدت واثقــة مــن 

أن لبنــان ســيفي بالتزاماتــه.

وبحســب مــا ذكــر بنــك جــي بــي مورغــان فــي 15 ينايــر )كانــون 
الثانــي( 2020 فإنــه: »مــن بيــن األســباب التي قــد تجعل البنوك 
غيــر منضمــة إلــى مجلــس اإلدارة هــو أن األوراق النقديــة التــي 
ــى  ــد 87 ســنتًا، هــو أعل ــارس ]آذار[ عن ــداول فــي م تســتحق الت
بكثيــر مــن ســعر ديــون لبنــان طويلــة األجــل، والتــي يتــم تــداول 

معظمهــا بأقــل مــن 50 ســنتًا«.

إذ إنــه لــم تــردع إخفاقــات ســامة الســابقة مــع البنــوك المحليــة فــي 
ظــروف ماءمــة أكثــر، وذلك على الرغم من توفر البيانات في فبراير 
)شباط( والتي تظهر »تسّرب« النقود المتزايد للجهات األجنبية، كما 
أن دياب لم يتخذ الخطوات الحاسمة األولى نحو التخلف عن السداد 
حتى نهاية الشهر، وكان هذا أيضًا عندما أدرك أن سامة خدعه، وأن 

أعضاء حكومته قد ال يكونوا موثوقين أيضًا.

وديــاب  نجــم  كلــود  مــاري  آنــذاك  العــدل  لوزيــرة  ووفًقــا 
أرجــأ  26 فبرايــر )شــباط(  يــوم  نفســه، فإنــه فــي صبــاح 
ســندات  علــى  الشــهرية  الفائــدة  دفــع  الــوزراء  مجلــس 
اليوروبونــد اللبنانيــة )71 مليــون دوالر( حتــى تــم اتخاذ قرار 
نهائــي بشــأن ســندات اليوروبونــد المســتحقة بقيمــة 1.2 
مليــار دوالر بعــد ذلــك بأســبوع ونصــف. ومــع ذلــك، بينمــا 
ــى، فوجــئ  ــًا بهــذا المعن ــًا صحفي ــت الحكومــة تعــد بيان كان
العديــد مــن الــوزراء والمستشــارين الحكومييــن بمعرفــة 
ســويفت  تحويــل  بالفعــل  دفــع  قــد  لبنــان  مصــرف  أن 
المتكــررة  تأكيداتــه  لتعزيــز  الفائــدة،  لدفــع   )SWIFT(
كمــا  أشــمور،  مثــل  األجنبيــة  للصناديــق  خاصــة  بالدفــع، 
ألغــى ســامة بالفعــل قــرارًا حكوميــًا مــن خــال التحــرك 
بســرعة وممارســة الســلطة والعاقــات السياســية التــي 
أقامهــا كأطــول فتــرة خدمــة لحاكــم مركــزي فــي العالــم.

وبحســب مــا أوضــح وزيــر ســابق طلــب عــدم الكشــف عــن 
الــذي[  ]هــو  وزنــي  ]غــازي[  الماليــة  »وزيــر  فــإن  هويتــه 
وقــع علــى ]تحويــل[ ســويفت«، مشــيًرا إلــى أن الزعيــم 
بــري(  نبيــه  النــواب  مجلــس  )رئيــس  لوزنــي  السياســي 
عمليــة  علــى  الموافقــة  مــن  النهائيــة  المرحلــة  فــي  كان 
الســداد، وهــو مــا أوضحــه بقولــه: »علــى الرغــم مــن إننــا 
اتفقنــا علــى عــدم القيــام بذلــك، إال أنــه فعــل ذلــك علــى 
طلباتنــا  علــى  وزنــي  يــرد  ولــم  ســامة!«،  مــع  حــال  أي 
ــى  ــان عل ــق، بينمــا أصــر متحــدث باســم مصــرف لبن للتعلي
ــى  ــذي يمكنــه الموافقــة عل ــر الماليــة هــو فقــط ال أن وزي
فــي  الــوزارة  حســاب  مــن  لألمــوال  ســويفت  تحويــات 

لبنــان.  مصــرف 
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حكوميــًا  مســؤواًل   20 مــن  وأكثــر  وســامة  ديــاب  التقــى 
وممثلــي البنــوك والمستشــارين الوزارييــن فــي الســراي 
ــرًا فــي 2 مــارس )آذار(، وذلــك قبــل ســبعة  التخــاذ القــرار أخي
أيــام فقــط مــن موعــد اســتحقاق الســندات األوروبيــة الثاثــة، 
البيانــات  آخــرون  حكوميــون  ومستشــارون  ســلمان  وقــدم 
التــي تــم تــداول معظمهــا ألســابيع، والتــي أثبتت أن ســامة 
كان باســتمرار يقلــل مــن شــأن تســرب الــدوالر األميركــي إلــى 

ــة والمدفوعــات  ــد الســندات األوروبي الخــارج مــن خــال فوائ
ــه. ــة، وكذلــك يقلــل مــن تمثيل األصلي

واستشــهد المجتمعــون بتقريــر مصــرف لبنــان الــذي تــم توفيره 
لبعــض المســؤولين، حيــث كشــف المســؤولون أنــه مــن بيــن 
2.5 مليــار دوالر مــن الســندات المســتحقة فــي األشــهر القليلــة 
المقبلــة، كان هنــاك 477 مليــون دوالر فقــط مملوكة للمصارف 
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اللبنانيــة، وأنــه تــم االحتفــاظ بأقــل مــن 239 مليــون دوالر 
مــن هــذا المبلــغ فــي إطــار نظــام المقاصــة فــي لبنــان، 
ــروع  ــة بالباقــي فــي »ف ــا احتفظــت المصــارف اللبناني وفيم
أجنبيــة ســتتلقى مدفوعــات مــن دوالرات الواليــات المتحــدة 
ــر مــن 90% مــن  ــان قــّدر أن أكث ــارج، فــإن مصــرف لبن فــي الخ
 2020 لعــام  القادمــة  الثاثــة  اليــورو  ســندات  مدفوعــات 
ســتحول األمــوال إلــى الخــارج، وأن 6 مليــارات دوالر علــى 
األقــل مــن حيــث المبــدأ ومدفوعــات الفائــدة ســتذهب إلــى 

ــى مــدار الـــ21 شــهرًا القادمــة«. ]3[ ــة عل الحســابات األجنبي

وجــه  علــى  وفيديليتــي،  أشــمور  شــركتي  حاصــرت  لقــد 
ســندات  »إطــاق«  أجــل  مــن  فعليــًا  الســوق  الخصــوص، 
اليوروبونــد لعــام 2020، حيــث اكتســبت أشــمور وحدهــا أكثــر 
ــة،  ــورو الثاث مــن 25% مــن حصــص الحظــر فــي ســندات الي
المصرفييــن  مــن  خطــر  ولكنــه  معــروف  مزيــج  تآمــر  بينمــا 
غيــر  اللبنانييــن  والقــادة  بأنفســهم،  المهتميــن  اللبنانييــن 

ــى  ــن عل ــة والمربحي ــن والجهــات األجنبي المســتعدين والجادي
دفــع البــاد نحــو أســوأ الخيــارات: التخلــف عــن الســداد بشــكل 

غيــر منظــم.

ال  أنهــا   2020 )آذار(  مــارس   7 فــي  ديــاب  حكومــة  أعلنــت 
اليوروبونــد  ســندات  مــن  دوالر  مليــار   1.2 دفــع  تســتطيع 
المســتحقة فــي األيــام المقبلــة، ممــا أدى إلــى تخلــف عــن 
ســداد جميــع الســندات الســيادية اللبنانيــة البالغــة 31.3 مليــار 
دوالر. وفيمــا لــن تكــون أخــر خطــوة حاقــدة لــه، أرســل ســامة 
ببيانــات  موجــزًا  ديــاب  مكتــب  إلــى  )آذار(  مــارس   9 فــي 
ــن  ــان التــي طلبتهــا الحكومــة ألســابيع، ومــن بي مصــرف لبن
اإلفصاحــات األخــرى، اعتــرف ســامة بأنــه لــم يتبــق لديــه 
ســوى 22.8 مليــار دوالر مــن االحتياطيــات األميركيــة، ممــا 
يــدل علــى أنــه كان يخفــي فعليــًا خســائر كبيــرة فــي مصــرف 
لبنــان لســنوات - ربمــا أكثــر مــن 60 مليــار دوالر - مــع مجموعــة 

مــن مــن حيــل المحاســبة والتشــويش.
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يــد  لمز ا بيــع  عمليــة  فــي  نيــة  للبنا ا لبنــوك  ا اســتمرت 
 ،2020 ر(  ذا آ ( مــارس  بعــد  ليوروبونــد  ا ســندات  مــن 
بيــع  عــن  جــم  لنا ا ر  الضــر مــن  لرغــم  ا علــى  وذلــك 
عــن  لتخلــف  ا قبــل  األجنبيــة  للجهــات  الســندات  تلــك 
ر  مليــا  1.4 مــن  يقــرب  مــا  بيــع  تــم  فقــد  الســداد، 
)نيســان(  ــل  بري أ ــذ  ــة من الســندات األوروبي دوالر مــن 
لمصــرف  وفًقــا  تــه،  ذا لعــام  ا يــة  نها حتــى   2020
لبنــوك  ا أن  اآلن  نعلــم  لذلــك،  ونتيجــة  لبنــان، 
مــن  دوالر  ر  مليــا  6.1 مــن  كثــر  أ عــت  با نيــة  للبنا ا
نــون  )كا يــر  ينا  1 مــن  نــب  لألجا األوروبيــة  الســندات 
بــة  ا قر يمثــل  مــا  وهــو  ليــوم،  ا حتــى   2019 نــي(  لثا ا
رأس  ليلــة  لبنــوك  ا لهــذه  المملــوك  لمبلــغ  ا مــن   %40

.2018 لعــام  الســنة 

بيــع  تــم  نــه  أ هــو  لبنــان  يضعــف  مــا  كثــر  أ ولعــل 
لبنــوك  ا قبــل  مــن  دوالر  ر  مليــا  4.9 لــى  إ يصــل  مــا 
ونصــف  لعاميــن  ا خــال  األجنبيــة  للجهــات  نيــة  للبنا ا
نيــة،  للبنا ا األزمــة  يــة  بدا منــذ  الماضييــن  لعــام  ا
ليوروبونــد  ا ســندات  جميــع  مــن   %31 يمثــل  مــا  وهــو 
لتــي  ا لفتــرة  ا فــي  المحليــة  للبنــوك  المملوكــة 
لنتيجــة  وا األول(،  )تشــرين  كتوبــر  أ  17 ثــورة  ســبقت 
قــد  رج  لخــا ا لــى  إ الضخــم  االنتقــال  لهــذا  المدمــرة 
علــى  وفيديليتــي  أشــمور  ذ  اســتحوا بكثيــر  تتجــاوز 
 .2020 عــام  فــي  لمثيــرة«  »ا لثاثــة  ا ليــورو  ا ســندات 

دوالر  ر  مليــا  17.2 اآلن  األجنبيــة  لجهــات  ا تملــك 
 31.3 أصــل  مــن  نيــة  للبنا ا ليوروبونــد  ا ســندات  مــن 
أوف  بنــك  لتقديــرات  وفقــًا  مســتحقة،  دوالر  ر  مليــا
هــذه  وتمــارس   ،2020 ر(  ذا آ ( مــارس  فــي  أميــركا 
جميــع  مــع   %40 فــي  لفيتــو(  ا ( لنقــض  ا حــق  لجهــات  ا
لــة  وكا ذكــرت  فقــد  نيــة،  للبنا ا ليوروبونــد  ا ســندات 
ديــق  »صنا أن   2021 يلــول(  أ ( ســبتمبر  فــي  رويتــرز 
أيضــًا  تشــمل  المعنيــة  األمــد«  طويلــة  ر  االســتثما
 )BlackRock ( روك  وبــاك   )Amundi ( أمونــدي 
 T-Rowe ( يــس  ا بر او  ر وتــي   )BlueBay ( وبلوبــاي 
األصغــر،  لتحــوط  ا ديــق  صنا مــن  ومجموعــة   )Price
هــي  وحدهــا  نيــة  للبنا ا لبنــوك  ا تكــن  لــم  ذلــك،  ومــع 

األوروبيــة  الســندات  بيــع  عبــر  نفســها  تنقــذ  لتــي  ا
موقــف  يضعــف  كان  مــا  وهــو  األجنبيــة،  للجهــات 
طــوال  لتفــاوض  ا عمليــة  فــي  نيــة  للبنا ا لحكومــة  ا

. بأكملهــا األزمــة 

ماييــن  علــى  حصــل  ســامة  أن  المحتمــل  مــن 
لبيــع  لبنــان  مصــرف  توجيــه  خــال  مــن  لــدوالرات  ا
تــه  ممتلكا مــن  دوالر  مليــون   700 بنحــو  يقــدر  مــا 
إلحصــاءات  ووفًقــا  ليوروبونــد،  ا ســندات  مــن 
شــقيقة  شــركة  قدمــت  أن  منــذ  نــه  فإ  ، أميــركا بنــك 
 Forry ( أسوشــيتس  فــوري  ســامة(  رجــاء  ( ســامة 
ســندات  كل  بيــع  علــى  عمولــة   )Associates
علــى  ورد  كمــا  لبنــان،  بمصــرف  لخاصــة  ا ليوروبونــد  ا
أسوشــيتس  فــوري  عقــد  تســريب  منــذ  واســع  نطــاق 
مــن  ســامة  الشــقيقان  مّكــن  قــد   ،2021 عــام  فــي 
عــن  لــدوالرات  ا مــن  الماييــن  مئــات  علــى  الحصــول 

األخيــرة.  ســنة   20 لـــ ا خــال  العمــوالت  طريــق 

فــإن  بقة،  الســا الســنوات  ر  مــدا علــى  حــدث  كمــا 
بشــكل  كله  مشــا مــع  مــل  لتعا ا فــي  لبنــان  فشــل 
يــد  لمز ا لــى  إ بدفعــه  إال  يــؤدي  ال  وســريع  عقانــي 
أقــل  اآلن  أصبــح  لبنــان  أن  لواقــع  وا لتخبــط،  ا مــن 
المتبقيــة  تــه  موجودا عــن  ع  للدفــا بكثيــر  قــدرة 
بهــا  تصــرف  لتــي  ا الطريقــة  بســبب  ئنيــن  لدا ا مــن 
ومثلمــا  الطويلــة،  األزمــة  خــال  لبنــان  مصــرف 
نييــن  للبنا ا لييــن  لما ا المحلليــن  مــن  لعديــد  ا حــذر 
أن  ليوروبونــد  ا ســندات  لحاملــي  يمكــن  نــه  فإ  ، علنــًا
فيهــا  نخــرط  ا لتــي  ا العمليــات  بعــض  بــأن  دلــوا  يجا
وخاصــة   ،2020 ر(  ذا آ ( مــارس  منــذ  لبنــان  مصــرف 
ليســت  نهــا  أ علمــًا  يــة،  ر لتجا ا الشــركات  لبعــض  دعمــه 

لبنــان. لمصــرف  لتقليديــة  ا األدوات  مــن 

نيويــورك  كــم  محا فــي  لحجــج  ا هــذه  نجحــت  ذا  إ
أمــوال  فــإن  لدعــاوى،  ا هــذه  مثــل  رفــع  يجــب  حيــث 
الذهــب  ذلــك  فــي  بمــا  لبنــان،  مصــرف  وممتلــكات 
ر  مليــا  17 مــن  كثــر  بأ قيمتــه  تقــدر  لــذي  ا ( نــي  للبنا ا
وســتصبح  الســيادية  يــة  لحما ا مــن  ســُتجرد  دوالر(، 
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أي  نجــاح  فــإن  ذلــك،  علــى  عــاوة  درة،  للمصــا عرضــة 
اآلن  للخطــر  عرضــة  لدولــي  ا لنقــد  ا لصنــدوق  صفقــة 
الســندات  حاملــي  مــع  المفاوضــات  شــبح  بســبب 
لزاويــة  ا حجــر  أن  لــى  إ لنظــر  با األجنبيــة،  لجهــات  ا مــن 
لقــدرة  ا ــي هــو  لدول ا لنقــد  ا ــدوق  برنامــج لصن فــي أي 

لديــون. ا تحمــل  علــى 

ليــس  ليوروبونــد  ا ســندات  ســداد  عــن  لتخلــف  ا إن 
األمــد  طويلــة  ملحمــة  فــي  حــدة  وا حلقــة  ســوى 
بيــع  تــم  حيــث  لبنــان،  فــي  ليــة  لما ا ة  المأســا مــن 
األقــل  أولئــك  لــى  إ للبنــان  لــي  لما ا المســتقبل 
لــي،  لما ا ع  القطــا تعافــي  عمليــة  مــن  اســتفادة 
نهــا  أ إال  للحظــة،  ا تلــك  عكــس  يمكــن  ال  وبينمــا 
نييــن  للبنا ا المصرفييــن  أن  مــن  خــًا  ر صا ًا  تحذيــر تمثــل 
المحاســبة  لــى  إ جــة  بحا لــون  ا يز ال  تمكينهــم  وعناصــر 
لبــاد. ا ليــة فــي  أحلــك ســاعة ما يكــون  مــا قــد  علــى 

لموقــع  المشــارك  المؤســس  هــو  نــوي:  نيكــوالس 
لــه،  ًا  مقــر بيــروت  مــن  يتخــذ  لــذي  ا  Mideastwire
عبــر  تويتــر  علــى  نــوي  نيكــوالس  بعــة  متا يمكــن 

.@NoeNicholas الحســاب 

ليوروبونــد . 1 ا ســندات  عقــود  ألن  ًا  نظــر ذلــك،  لــى  إ فــة  باإلضا

الســندات  د  ســدا عــن  لتخلــف  ا فــإن  »متقاطعــة«،  نيــة  للبنا ا

فــي  جميعهــا  يضعهــا  دوالر  ر  مليــا  31.3 قيمتهــا  تبلــغ  لتــي  ا

الســندات  فــي  باألغلبيــة  االحتفــاظ  خــال  مــن  خــرات  متأ

أي   -  2020 عــام  فــي  المســتحقة  األولــى  لثاثــة  ا األوروبيــة 

يــو  وما  ،) دوالر ر  مليــا  0.7 ( يــل  بر وأ  ،) دوالر ر  مليــا  1.2 ( مــارس 

وفيديليتــي  أشــمور  مارســت  حيــن  فــي   –  ) دوالر ر  مليــا  0.8 (

الفعليــة. حصصهمــا  مــن  المفاوضــات  فــي  كبــر  أ ًا   نفــوذ

عمــل . 2 »بنــد  علــى  نيــة  للبنا ا ليوروبونــد  ا ســندات  عقــود  تنــص  ال   

علــى  لتفــاوض  با للدولــة  يســمح  أن  نه  شــأ مــن   )CAC ( عــي«  جما

ذلــك  مــن  بــداًل  حــدة، ولكــن  لديــون دفعــة وا ا عــادة هيكلــة  إ شــروط 

 .%75 بنســبة  تصويتــًا  الشــروط  هــذه  علــى  الموافقــة   تتطلــب 

فــي  نــه  فإ ســلمان،  مــن  وبدعــم  ســليمان  بــو  أ لكميــل  ووفقــًا 

موظفــو  أوصــى   ،2015 األول(  نــون  )كا ديســمبر  مــن  مبكــر  وقــت 

سياســة  لبنــان  يتبنــى  بــأن  بشــدة  ليــة  لما ا رة  ا ووز ســليمان  بــو  أ

لوقــت  ا ذلــك  فــي  ليــة  لما ا يــر  »وز لكــن  عــي«  جما عمــل  »بنــد 

مجلــس  لــى  إ ح  االقتــرا هــذا  يحيــل  لــم  خليــل[  حســن  ]علــي 

عــي«  جما عمــل  »بنــد  فــة  إضا تتــم  لــم  لذلــك  ونتيجــة  اء«،  ر لــوز ا

موقفهــا  عــاق  أ ممــا  نيــة،  للبنا ا ليوروبونــد  ا ســندات  لــى  إ

د.  الســدا عــن  لتخلــف  ا قبــل  الحــق  وقــت  فــي  كبيــر   بشــكل 

3 . 2.26 و دوالر  ر  مليــا  2.72 لحكومــة  ا تدفــع  أن  المفتــرض  مــن  كان 

 - دوالر  رات  مليــا  5 يقــرب  مــا   -  2020 عــام  فــي  دوالر  ر  مليــا

لــي  لتوا ا علــى  ليوروبونــد  ا ســندات  علــى  ئــد  وفوا كأصــول 

ليــة  لما ا وأنظمتــه  لبنــان  د  اقتصــا فيــه  كان  لــذي  ا لوقــت  ا فــي 

ًا  در نــا ومســتمرة  متعــددة  صدمــات  مــن  جميعهــا  نــي  تعا لحوكمــة  وا

لحديــث. ا يــخ  ر لتا ا فــي  نشــهدها  مــا 



األجنبيــة! للجهــات  لــي  لما ا لبنــان  المصرفــي مســتقبل  ع  القطــا ع  بــا لكبيــر«.. هكــذا  ا لبيــع  »ا
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