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سياسة

المصارف
والسيادة!

مرجعية مصرف لبنان
الحزب .وهو يسعى إلى توفير الحل
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه بـ ـ ّـري،
ّ
«والـهــاتــف بينهما لــم يغلق قــط ،قبل
صدور البيان الباريسي للحاكم».
مـ ـص ــادر قــري ـبــة م ــن بـ ــري ت ــوض ــح أن
«ال ـ ــذي ـ ــن ي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدرون أو يـ ـسـ ـع ــون إل ــى
التمييز بني موقف حزب الله وموقف
حركة أمل في مسألة القانون األميركي
م ـ ـخ ـ ـط ـ ـئـ ــون» .وك ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ـ ّـري ق ـ ــد أث ـ ــار
موضوع القانون مع القائم باألعمال
األمـيــركــي فــي لبنان ريـتـشــارد جونز
الذي أكد أن حسابات النواب وتوطني
ال ـ ــروات ـ ــب وسـ ــواهـ ــا مـ ــن ال ـح ـس ــاب ــات
العادية التي لم تطرأ عليها تطورات

سالمة ال يريد
صدامًا مع الحزب،
لكنه يريد
آلية تتيح تطبيق
القانون األميركي

م ـل ـحــوظــة ال ت ــدخ ــل ض ـم ــن ال ـق ــان ــون
األميركي .كــام مماثل سمعه سالمة
مــن جــونــز ال ــذي قــال لـبــري إن سالمة
عال صوته أثناء الحديث ،إال أن هذا
ال يـلـغــي أن مــوقــف وزارة الـخــارجـيــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة سـ ـي ــاس ــي ،ف ـي ـم ــا مــوقــف
وزارة الـخــزانــة األمـيــركـيــة تقني ،وأن
القرار االستراتيجي ال يعود إلى جهة
وحدها ،بل يعود إلى مجموعة مؤلفة
من الوزارات واإلدارات ،وحصل سابقًا
أن اجتمعت هذه اإلدارات حني اتخذت
قرارًا بتسمية البنك اللبناني الكندي.
هـ ــذه الـ ـتـ ـط ــورات ت ـع ـيــد امل ـس ــأل ــة إل ــى
املــربــع األول ال ــذي تــا ص ــدور اقـتــراح

3

إبراهيم األمين
ســامــة ف ــي بـيــانــه أول م ــن أم ــس :هل
ي ـك ـفّــي ه ـ ــذا ال ـب ـي ــان مل ـعــال ـجــة األزم ـ ــة
وك ـ ــف ي ــد امل ـ ـصـ ــارف ع ــن امل ـم ــارس ــات
املـ ـ ّ
ـدمـ ــرة واإلل ـغ ــائ ـي ــة؟ ي ـق ــول امل ـصــدر
الـقــريــب مــن ســامــة إن التعميم قــادر
على معالجة اإلشكال الذي حصل ،إذ
أصـبــح مـصــرف لبنان فــي مــوقــع منع
امل ـص ــارف مــن اإلجـ ـ ــراءات التعسفية،
لكنه فــي الــوقــت ذات ــه يـحـ ّـمــل مصرف
لبنان مسؤولية أكبر مــن تلك امللقاة
على عاتقه ،وخصوصًا أن املصارف
تـحـقــق أرب ــاح ـه ــا ف ـقــط ألن ـهــا تتحمل
مسؤولية إدارة املخاطر ،أما التعميم
فهو ّ
يحمل مصرف لبنان املسؤولية.

ل ـطــاملــا شـكـلــت املـ ـص ــارف ف ــي ل ـب ـنــان نقطة
إجماع بني جميع املتخاصمني واملتحاربني.
لـيــس األم ــر إعـجــابــا أو تـقــديـرًا أو مــا شــابــه،
بل إقــرار واضــح من اللبنانيني كافة بالدور
املــركــزي لـهــذا الـقـطــاع .إذ ب ــات مـحــوريــا في
ح ـيــاة ال ـن ــاس ع ـلــى مـخـتـلــف ال ـص ـعــد .وبـلــغ
األمـ ــر أن بــاتــت املـ ـص ــارف الــوس ـيــط املــالــي،
شبه اإللــزامــي ،بني املواطن وكــل املؤسسات
التي توفر حاجات حياته اليومية ،من األكل
وال ـش ــرب والـتـعـلـيــم والـطـبــابــة وال ـس ـكــن ،إلــى
ً
الـسـفــر وال ـس ـيــارة وال ـتــرف ـيــه ...وصـ ــوال إلــى
عمليات التجميل!
في لبنان ،الذي يشهد منذ عام  1975حروبًا
بــاردة وساخنة أودت بحياة أكثر من مئتي
ألـ ــف م ــواط ــن ،وه ـ ّـج ــرت أك ـث ــر م ــن مـلـيــونــي
ش ـخــص داخ ـ ــل ال ـب ــاد وخ ــارج ـه ــا ،وحـيــث
حـصـلــت حـ ــروب كــونـيــة وإقـلـيـمـيــة وأهـلـيــة،
وحيث التناحر السياسي على أشده في هذا
البلد الصغير ،لــم ُ
ينج أحــد مــن ويــات هذه
الـحــروب .لكن املـصــارف بقيت ،على الــدوام،
الناجي الوحيد ،الــذي لم يسلم فحسب ،بل
شهد نموًا قياسيًا ،ربما لم تشهده مصارف
كبرى في العالم خالل الفترة الزمنية نفسها.
ل ـقــد عـمـلــت املـ ـص ــارف ،طـ ــوال ال ــوق ــت ،على
مـعــالـجــة أوضــاع ـهــا مــن خـلــف ال ـس ـتــارة ،ما
يجعلها بعيدة فعليًا عن املحاسبة واملساءلة.
حتى السياسات النقدية واملصرف املركزي
مـنـحــا ه ــذا ال ـق ـطــاع ه ــوام ــش إضــاف ـيــة تتيح
لــه الـنـمــو أك ـثــر فــأكـثــر .وه ــي اس ـت ـفــادت من
فوضى القوانني ،وفساد السلطات القائمة،
بما فيها سلطات الرقابة الشعبية من أحزاب
وص ـحــافــة ون ـقــابــات ،حـتــى ص ــارت الـقـطــاع
الثاني ،بعد الدولة ،من حيث اإليرادات.
لـكـنـنــا ،ال ـي ــوم ،أم ــام مـفـتــرق خـطـيــر .ويـبــدو
أن ب ــن أه ــل ال ـق ـطــاع م ــن يـتـعــامــل م ــع ملف
ال ـع ـقــوبــات املــال ـيــة األم ـيــرك ـيــة عـلــى املـقــاومــة
وناسها ،وكأنه ملف عــادي يمكن تسويته
بــرشــوة هـنــا ،أو قبلة ه ـنــاك .كــل النقاشات
الجارية توحي بأن في قيادة هذا القطاع ،من
أصحاب مصارف وموظفني إداريني ،من لم
ّ
يتنبه إلى خطورة االنصياع األعمى للمطالب
األميركية التعسفية.
مرات كثيرةُ ،يرفع الصوت حفظًا ملن يغامر،
عن عمد أو عن تيه ومكابرة:
ليس فــي لبنان ،واإلقليم والـعــالــم ،مــن يقدر
على منع االنهيار الكبير ،وكشف املستور
ملن يرغب في االطالع على كارثة وطنية ،أين
منها اإلهمال أو الهدر أو االعتداء على الحق
العام ...فهل من يتعظ؟

علم
و خبر
محاولة لفلفة
«تهريبة» في المطار
ُ
أدخـ ـل ــت ع ـبــر م ـط ــار ب ـي ــروت كـمـيــة كـبـيــرة
م ــن ال ـب ـض ــائ ــع املـ ـسـ ـت ــوردة ب ـطــري ـقــة غـيــر
شرعية .وعمد ُم ّ
هربوها إلى تخزينها في
مـسـتــودعــات عــائــدة إل ــى امل ـيــدل إيـســت في
املـطــار ،ثم حــاولــوا إخراجها من دون دفع
ُ
ـوم جمركية .لكن أمــر الشحنة اكتشف
رسـ ٍ
من قبل أحد املوظفني الــذي طلب إعادتها
تحت طائلة فضح أمرها ،فعمد املهربون
إلى إعادتها إلى املخازن بعلم مدير إقليم
بـيــروت فــي الجمرك هاني الـحــاج شحادة
واملدير العام شفيق مرعي اللذين ينفيان
هـ ــذا األمـ ـ ــر .وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن هـنــاك
محاولة للفلفة املوضوع بتغطية من كبار
املــوظ ـفــن ،وت ـحــدي ـدًا ه ـ ــ.ح .وش.م .الـلــذيــن
ينفيان الواقعة من أصلها.

