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سياسة
تقرير

مقالة

«المركزي» يبيع سندات بمليار دوالر« :تركيب طرابيش»
أطلق مصرف لبنان عملية
بيع سندات يوروبوندز بقيمة مليار دوالر،
وسمح للراغبين في شرائها بأن ّ
يسددوا
الثمن بثالث طرق :نقدًا ،استبدالها مع
سندات يوروبوندز تستحق في حزيران
وتشرين األول  ،2018واستبدالها
بشهادات إيداع صادرة عن مصرف لبنان
تستحق في 2021
محمد وهبة
بـ ـ ــدأ مـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان ،أم ـ ـ ــس ،تـنـفـيــذ
عـمـلـيــة تـسـيـيــل س ـن ــدات يــوروبــونــدز
ب ـق ـي ـمــة م ـل ـي ــار دوالر ح ـص ــل عـلـيـهــا
االسبوع املاضي من عملية استبدال
مع وزارة املــال بقيمة إجمالية بلغت
 5.5م ـل ـيــارات دوالر .ال ـس ـنــدات الـتــي
ي ـعــرض ـهــا «املـ ــركـ ــزي» لـلـبـيــع ت ـت ــوزع
على أربــع شرائح تستحق بني ّ
2028
و ،2034وال ـع ــائ ــد عـلـيـهــا ي ـ ــراوح بني

 %7و ،%8.25ويمكن تسديد ثمنها
من خالل الدفع النقدي ،أو استبدالها
ب ـس ـن ــدات ي ــوروب ــون ــدز تـسـتـحــق فــي
حـ ــزيـ ــران وت ـش ــري ــن األول  ،2018أو
استبدالها بشهادات اإليداع الصادرة
ع ــن م ـص ــرف ل ـب ـنــان ب ــال ــدوالر وال ـتــي
تستحق فــي  ،2021على أن يحتسب
س ـعــر ال ـس ـن ــدات والـ ـشـ ـه ــادات بقيمة
 100دوالر للسند الواحد ال بسعرها
السوقي الرائج.
ل ــم ي ـك ــد ي ـب ــدأ عـ ــرض هـ ــذه ال ـس ـن ــدات
لـلـبـيــع ف ــي األسـ ـ ــواق املــال ـيــة (يستمر
حتى الخميس املقبل) ،حتى شهدت
أسعار سندات اليوروبوندز انخفاضًا
ملحوظًا في سعرها .بعض السندات
انخفضت أكثر من نقطتني كاملتني،
وب ـع ـض ـه ــا تـ ــراجـ ــع إل ـ ــى م ـس ـت ــوى لــم
ي ـسـ ّـجــل س ــاب ـق ــا .ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـث ــال،
تراجعت الـسـنــدات التي تستحق في
 2021بنسبة  %1.5وال ـس ـنــدات التي
تستحق فــي  2035تــراجـعــت إل ــى 80
دوالرًا ،وال ـ ـس ـ ـنـ ــدات الـ ـت ــي تـسـتـحــق
ف ــي  2037ت ــراج ـع ــت ب ـن ـس ـبــة .%2.2
واملـ ـع ــروف أن ال ـعــائــد عـلــى الـسـنــدات

ّ
القوي يلسع السندات
الدوالر
توصل محللو «موديز» في نهاية االسبوع املاضي إلى خالصة مفادها أن السندات اللبنانية
ّ
يتخوف املحللون من أن تتعرض
بالعمالت األجنبية من بني أكثر السندات عرضة للمخاطر.
ّ
السندات السيادية في األسواق الناشئة لضربة قوية ،سواء بسبب تحسن سعر صرف الدوالر
عامليًا ،وبسبب ارتفاع أسعار الفوائد األميركية ،فاألرقام الصادرة عن « »EPFR Globalتشير
إلى أن  1.6مليار دوالر خرجت من االستثمارات في األســواق الناشئة االسبوع املاضي .وقال
املحللون لـ«الفايننشيال تايمز» إن مديري األصــول «انفسكو» و«بيكتت» هما أكبر حاملني
لسندات اليوروبوندز التي تستحق في  2037والتي بلغ العائد عليها  %7.25ويجري تداولها
بمبلغ  83دوالرًا (األسبوع املاضي) ...ورأوا أن «أسعار سندات اليوروبوندز تشهد انخفاضًا
منذ نيسان املاضي ( )...بالنسبة إلى بلد مثل لبنان ينفق أكثر من نصف عائدات الحكومة على
تسديد فوائد الدين ،فأي ّ
تحسن في العملة األميركية سيكون له أثر كبير على الدين اللبناني.
مصرف لبنان يحتاج إلى رفع أسعار الفوائد أو استعمال احتياطاته بالعمالت األجنبية لتلبية
حاجات االقتصاد التمويلية .هذه االحتياطات هي القوة األساسية لحماية تثبيت سعر صرف
الليرة مقابل الدوالر».

حصانة الجبناء

يرتفع كلما انخفض سعرها ،ما دفع
العائد إلى االرتفاع إلى أكثر من %9
على بعض السندات.
هــذا املشهد يعكس مستوى املخاطر
امل ـ ــال ـ ـ ّـي ـ ــة وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ـ ّـيـ ــة ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان.
فاالنخفاض في السعر وارتفاع العائد

حسن عليق

العملية تشير إلى حاجة
متزايدة لدى مصرف
لبنان لتعزيز موجوداته
بالعمالت األجنبية

إلى هذه املستويات لم يعد بالضرورة
م ــرت ـب ـط ــا ب ـت ـخ ـلــي امل ـس ـت ـث ـم ــري ــن عــن
رغبتهم فــي شــراء األسـهــم والسندات
فــي األسـ ــواق الـنــاشـئــة ومـنـهــا لبنان،
بل بات ّ
يعبر عن التطورات اإلقليمية
واملحلية .فالعملية املـطــروحــة اليوم
ت ــأت ــي ب ـع ــد ب ـض ـعــة أي ـ ــام ع ـل ــى إق ـف ــال
ع ـم ـل ـيــة اسـ ـتـ ـب ــدال س ـ ـنـ ــدات بــال ـل ـيــرة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة م ـق ــاب ــل س ـ ـنـ ــدات ج ــدي ــدة
بــالــدوالر بقيمة  5.5مـلـيــارات دوالر.
والسندات التي يعرض مصرف لبنان
بيعها فــي ال ـســوق الــدولـيــة هــي جــزء
م ــن ال ـس ـن ــدات ال ـج ــدي ــدة ال ـتــي نتجت
من عملية االستبدال ،فلم اإلسراع في
تسييلها؟
بحسب العاملني فــي الـســوق املالية،
إن م ـصــرف لـبـنــان يـتـصــرف مــدفــوعــا
ب ــالـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى سـ ـي ــول ــة ب ــال ـع ـم ــات
األج ـن ـب ـيــة .ي ـب ــدو أن حــاج ـتــه تـتــزايــد
خ ــال ه ــذه الـفـتــرة تــزامـنــا مــع وجــود
مؤشرات تصعيد إقليمية ،يخشى أن
يكون لبنان إحــدى ساحاتها .حاجة
«امل ــرك ــزي» مــرتـبـطــة عـضــويــا بــإعــادة
تكوين احتياطاته بالعمالت األجنبية
فــي إطــار خلق «الـثـقــة» التي تتيح له
استقطاب األم ــوال مــن ال ـخــارج .كلما
كان لدى مصرف لبنان سيولة أكبر،

هي ّ
مجرد عمليات استبدال دفترية ترتب ديونًا من دون أن يكون هناك
أي قرش فعلي متداول (الوكالة الوطنية االعالمية)

كانت الثقة التي يخلقها أكثر تماسكًا
على استقطاب التدفقات من الخارج،
وكلما استقطب األم ــوال زادت قدرته
عـلــى تثبيت سـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة من
دون اس ـت ـنــزاف االحـتـيــاطــات وتلبية
الحاجات التمويلية للدولة والقطاع
الخاص.
ستوفر السيولة
رغم أن هذه العملية
ّ
ترتب
الالزمة ملصرف لبنان ،إال أنها ّ
نتائج سلبية عليه .فالعرض يسمح

ب ـت ـســديــد ث ـمــن ال ـس ـن ــدات امل ـعــروضــة
للبيع ،بسندات يوروبوندز تستحق
في  2018أو بشهادات إيداع تستحق
ف ــي  ،2021ع ـل ــى أن يـ ـج ــري تـسـعـيــر
الـ ـسـ ـن ــدات امل ـق ــدم ــة م ــن املـسـتـثـمــريــن
بـ ـسـ ـع ــر 100دوالر ل ـل ـس ـنــد الـ ــواحـ ــد،
عـ ـلـ ـم ــا ب ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــدات امل ـ ـعـ ــروضـ ــة
لـلـتـسـيـيــل م ـسـ ّـعــرة بـنـحــو  93دوالرًا
للسند الــواحــد ،أي إن هــذه العمليات
سـ ـتـ ـك ـ ّـب ــد م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان خـ ـس ــائ ــر،

م ـقــابــل اس ـت ـفــادتــه م ــن اآلت ـ ــي :طــريـقــة
الدفع تساعد «املركزي» على تقليص
اسـتـحـقــاقــات ال ــدي ــون ب ــال ــدوالر على
امل ــدى القصير وامل ـتــوســط ،علمًا بــأن
الــدفــع بــواسـطــة س ـنــدات يــوروبــونــدز
مـ ّ
ـوج ــه لـلـمـسـتـثـمــريــن األج ــان ــب ،أمــا
ال ــدف ــع ب ــواسـ ـط ــة ش ـ ـهـ ــادات اإليـ ـ ـ ــداع،
ف ـمـ ّ
ـوجــه ل ـل ـم ـصــارف الـلـبـنــانـيــة الـتــي
تعاني من جفاف السيولة وال يمكنها
ش ــراء ال ـس ـنــدات ال ـتــي تـعــد أسـعــارهــا

فرصة استثمارية.
إذًا ،ه ــي م ـج ـ ّـرد طـبـقــات م ــن عمليات
االستبدال الدفترية التي ترتب ديونًا
على الــدولــة وعلى مصرف لبنان من
دون أن ي ـكــون ه ـنــاك أي ق ــرش فعلي
متداول .بالعامية هي عملية «تركيب
طــرابـيــش» عبر ال ـتــداول ب ــأوراق دين
واس ـت ـبــدال ـهــا ب ـ ــأوراق ج ــدي ــدة بعملة
أج ـن ـب ـي ــة واس ـ ـت ـ ـبـ ــدال هـ ـ ــذه األخـ ـي ــرة
بسندات قديمة...

تقرير

سيزار المعلوف لـ«األخبار» :التواصل مع سوريا ضروري
بعد إعالن موقفه من انتخاب نبيه بري
رئيسًا لمجلس النواب ،انتشرت ٌ
أخبار عن
ّنية سيزار المعلوف االنسحاب من تكتل
القوات اللبنانية ،وال ّ
سيما بعد توجيه
«مالحظات» إليه بوجوب التنسيق مع
الحزب قبل إعالن أي موقف .يؤكد
المعلوف بقاءه في التكتل ،ولكن مع
حق ّ
التصرف وفق ما يراه هو مناسبًا
ليا القزي
مـ ــا م ــوق ـف ــك مـ ــن س ـ ــاح ح ـ ــزب ال ـل ــه؟
«ي ـ ـجـ ــب ُمـ ـن ــاقـ ـش ــة االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
ال ــدف ــاع ـي ــة م ــن أجـ ــل ح ـم ــاي ــة ل ـب ـنــان.
وي ـجــب الـعـمــل عـلــى تـقــويــة الجيش
الـلـبـنــانــي وال ــدول ــة .ول ـك ــن ،ال ُيمكن
ُ
ـرف،
أحـ ـ ـدًا أن ي ـط ــال ــب ،ف ــي هـ ــذا ال ـظ ـ ّ
بأكثر من ذلك .فسالح حزب الله ،ملف
بأبعاد إقليمية» .ماذا عن تمثيله في
الـحـكــومــة ال ـجــديــدة؟ «ه ــل يستطيع

فريق ما أن يعترض على وجوده؟».
ه ـ ـ ــذا امل ـ ــوق ـ ــف لـ ـي ــس لـ ـسـ ـي ــاس ــي فــي
فريق « 8آذار» السياسي ،بل لعضو
تكتل «الجمهورية القوية» (القوات
س ـيــزار امل ـع ـلــوف ،الــرجــل
الـلـبـنــانـيــة) ّ
ال ـ ــذي أع ـل ــن أن ـ ــه س ـ ُـي ـص ــوت لــرئـيــس
ّ
ـزل
مـجـلــس ال ـن ــواب نـبـيــه بـ ــري ،بـمـعـ ٍ
عن موقف معراب .عــدا عن الصداقة
ّ
التي تربطه ّ
يتحدث املعلوف
ببري،
ّ
ُ
ع ــن أن « 27نــائ ـبــا شـيـعـيــا ي ــري ــدون
ـاب ب ـ ّـري رئـيـســا لـلـمـجـلــس ،ما
انـتـخـ ُ
بديل املعترضني عليه؟» .كذلك دعم
امل ـع ـلــوف ان ـت ـخــاب الــرئ ـيــس مـيـشــال
عون ،وتكليف سعد الحريري رئاسة
ّ
ال ـح ـك ــوم ــة« ،ألن ّاألصـ ـي ــل ي ـج ــب أن
ُي ـخ ـتــار ،وه ــو ُيـمــثــل األك ـثــريــة داخــل
طــائ ـف ـتــه» .الـنـظــريــة نـفـسـهــا تنطبق
على ّ
بري.
ّ
ُ
ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب زحـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة «ي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ــز» نـ ـفـ ـس ــه
بـ ــاس ـ ـت ـ ـقـ ــال ـ ـي ـ ـتـ ــه ،وحـ ـ ـ ـ ّ
ـريـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ــراره
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي .ص ـ ــدي ـ ــق ح ـ ــرك ـ ــة أمـ ــل
وتيار
وح ــزب الـلــه والـتـيــار الـعــونــي
ّ
املـسـتـقـبــل ،و و وُ ...ي ـص ـ ّـر عـلــى أن ــه
«حـلـيــف ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة»ُ .ي ـكـ ّـرر
ّ
ذل ـ ــك ل ـت ــأك ـي ــد أن «م ـص ـل ـح ــة زح ـلــة

والـبـقــاع أه ــم مــن التكتل الـنـيــابــي».
ً
أص ـ ـ ــا ،ك ـ ــان امل ـع ـل ــوف واضـ ـح ــا مــع
رئيس «القوات» سمير جعجع ،منذ
البداية .هو الوحيد ،من بني الذين
تحالفت معهم القوات اللبنانية في
االنتخابات ،الذي لم يربطه بقيادة
معراب اتفاق مكتوبُ .يخبر املعلوف
ّ
كـ ـي ــف زار جـ ـعـ ـج ــع« ،وقـ ـ ـ ــال لـ ــي إن
ً
القوات في زحلة تملك حاصال وربع،
ّ
ـن حــاصـلــن».
والـتـحــالــف مـعــي يــؤمـ ّ
ّ
رد رجــل األعـمــال كــان أنــه «تربطني
ّ
ّ
وإذا
عــاقــات جــيــدة مــع ك ــل ال ـقــوىّ ،
تحالفي معكم (القوات) سيؤثر
كان ُ ّ
فيها ،أفــضــل صداقاتي على املقعد
ال ـن ـي ــاب ــي» .كـ ــان ج ـع ـجــع إي ـجــاب ـيــا،
ُ
«محترمًا استقالليتي ،ولـكــن طلب
ّ
ّ
فقط أن يبقى كــل مــا يحصل داخــل
الـتـكـ ّـتــل ،عـلــى طــاولــة الـتـكـ ّـتــل» .بـنـ ً
ـاء
عـلــى ذل ــك ،شـبــك ابــن زحّـلــة يــده بيد
ابــن بـشـ ّـري ،بعد أن تـعــذر التحالف
ّ
الحر،
بني املعلوف والتيار الوطني
ّ
ّ
بــرغــم أن الــرئـيــس عــون كــان قــد أكــد
ل ـل ـم ـع ـل ــوف الـ ـتـ ـح ــال ــف االن ـت ـخ ــاب ــي
م ـع ــه .بــامل ـنــاس ـبــة ،سـ ـي ــزار امل ـع ـلــوف
«مــع العهد .ال ُيمكنني مــن موقعي

ُ
ال ــديـ ـن ــي إال أن أس ـ ـهـ ــم فـ ــي ت ـقــويــة
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،أك ـ ــان مـيـشــال
عون أم غيره».
االختبار األول للتعاون بني املعلوف
و«ال ـق ــوات» ،كــان بعد إع ــان النائب
م ــوق ـف ــه مـ ــن انـ ـتـ ـخ ــاب ب ـ ـ ـ ّـري رئ ـي ـســا
ل ـل ـم ـج ـلــس .ت ــواص ـل ــت م ـع ــه األم ـي ـنــة
العامة لـ«القوات» شانتال سركيس،
ً
ّ
طــالـبــة «ب ـكــل تـهــذيــب ،التنسيق مع
قيادة الحزب قبل إعالن أي ّموقف».
املعلوف لــ«األخـبــار» إنــه أبلغ
يقول
ّ
س ــرك ـي ــس «أن ـ ـن ـ ــي أت ـ ـح ـ ـ ّـرك وف ـ ــق مــا
أراه ُم ـنــاس ـبــا ،فــإمــا أن ي ـكــون هـنــاك
ث ـق ــة ب ـي ـن ـنــا أو ال تـ ـ ـك ـ ــون» .أمـ ـ ــا فــي
ُ
ّ
ُ
امللفات الكبرى« ،فكل األمــور تبحث
عـلــى ط ــاول ــة ال ـت ـك ـتــل» .تــراف ـقــت هــذه
«الـبـلـبـلــة» مــع مـعـلــومــات عــن اتـجــاه
املـعـلــوف إل ــى االنـسـحــاب مــن «تكتل
الجمهورية القوية» .ينفي ذلك« ،فأنا
ـاق فــي التكتل ،وســأصــوت ألنيس
بـ ٍ
نـ ّـصــار ملنصب نــائــب رئـيــس مجلس
ال ـ ـنـ ــواب ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن صــداق ـتــي
بإيلي الفرزلي».
ّ
ُيـ ـف ــض ــل املـ ـعـ ـل ــوف أن ال يـ ـخ ــرج مــن
ّ
تـكـتــل «الـ ـق ــوات» ،ألن «األك ـث ــري ــة في

منطقتي ُمــرتــاحــة ل ـهــذا الـتـحــالــف».
أمـ ــا إذا «لـ ــم تـتـقـبـلـنــي الـ ـق ــوات كما
أن ــا ،فـســأعـلــن اسـتـقــالـيـتــي وأغـ ــادر،
م ــن دون أن أذه ـ ــب إلـ ــى تـكـتــل آخ ــر.
ط ــاول ـت ــي تـ ـك ــون ب ـي ـتــي ف ــي زحـ ـل ــة».
ي ـب ــدو هـ ــذا الـ ـك ــام ّ
ردًا ع ـلــى حــديــث
الـ ــوزيـ ــر جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل ف ــي زح ـل ــة،
ّ
ـات النيابية،
قبل أي ــام مــن االنـتـخــابـ ّ
ح ــن ق ـ ــال ،ب ـمــا م ـع ـن ــاه ،أن ـ ــه يــأسـ ّـف
لعدم التحالف مع املعلوف ،ويتمنى
االلـتـقــاء معه بعد االنـتـخــابــات .كان
ّ
هذا أحد األسباب التي شكلت «نقزة
وحــرمـتـنــي أص ــوات ــا ق ــوات ـي ــة» .األم ــر
ّ
ـوات
ال ـثــانــي الـ ــذي ســبــب حـجــب أصـ ـ ٍ
قـ ــوات ـ ـيـ ــة ع ـ ــن املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوف« ،انـ ـتـ ـش ــار
أخـ ـب ــار ع ــن ت ـ ّ
ـوج ــه حـ ــزب ال ـل ــه وأم ــل
إل ــى التضحية بمقعد أن ــور جمعة،
مقابل تــوزيــع األص ــوات بــن ميريام
سكاف ونقوال فتوش ،للحفاظ على
خصوصية زحلة الكاثوليكية» .أربك
ذلــك الـقــوات اللبنانية« ،التي خافت
على جورج عقيص ،وأنا أتفهم ذلك،
فــاضـطــرت أن تــأخــذ مــن درب ــي قرابة
ّ
 3000ص ــوت» .النتيجة أن «الـقــوات
لم تمنحني أصــواتــا تفضيلية» ،أي

ّ
المعلوف أنه
يرى
ُ
ال ُيمكن المطالبة
حاليًا بأكثر من بحث
االستراتيجية
الدفاعية لحزب الله

ّ
ّ
إنه فاز بقوته الذاتية .ولكنه يشرح،
ً
قــائــا« :أن ــا ســاعــدت ال ـقــوات لتأمني
الـحــاصــل الـثــانــي ،وجعجع أعطاني
ثقته في أن أكون على الئحة تضمن
ً
لـ ــي حـ ـ ــاصـ ـ ــا» .يـ ـسـ ـت ــدرك ض ــاح ـك ــا:
ّ
«رب ـم ــا يـجــب أن أش ـكــر بــاسـيــل على
عدم التحالف».
ُيـ ـص ـ ّـر امل ـع ـل ــوف خـ ــال حــدي ـثــه على
اسـ ـتـ ـق ــالـ ـيـ ـت ــه ،وت ـ ـشـ ـ ّـعـ ــب ع ــاق ــات ــه

سياسة

5

الـسـ ّيــاسـيــة وص ــداق ــات ــه م ــن أج ــل أن
ُيـحــقـ ّـق مـشــاريــع إنـمــائـيــة فــي زحـلــة.
ول ـك ــن ــه ،ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،يـقـبــل أن
ي ـج ـلــس ع ـل ــى الـ ـط ــاول ــة ن ـف ـس ـهــا مــع
الـ ـف ــري ــق ال ـ ـ ــذي ال ُيـ ـخـ ـف ــي انـ ـتـ ـم ــاءه
إل ــى م ـحــور ال ـس ـعــوديــة ـ ـ ـ اإلم ـ ــارات.
يـ ـس ــأل مـ ـعـ ـل ــوف« :مـ ـ ـ ــاذا ي ـم ـنــع عـقــد
إقليمية ملصلحة لبنان؟».
صــداقــات
ُ
ّ
ل ـكــن الــوثــائــق امل ـسـ ّـربــة مــن الـسـفــارة
ّ
اإلمــارات ـيــة ل ــدى لـبـنــان ،تــؤكــد ال ــدور
ال ـس ـل ـبــي ال ـ ــذي أداه س ـم ـيــر جعجع
خــال أزمــة الحريري ،بعد  4تشرين
ّ
ال ـثــانــي امل ــاض ــي .يـ ـ ّ
ـرد امل ـع ـلــوف ب ــأن
«العدو هما فقط :اإلرهاب التكفيري
والعدو اإلسرائيلي» ،خالف ذلك «أنا
م ــع ال ـع ــاق ــات م ــع ال ـ ــدول اإلقـلـيـمـيــة
التي للبنان مصلحة فيها» .سوريا
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا؟ «ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل مـ ـ ــع سـ ــوريّـ ــا
ضـ ـ ــروري ،وال سـ ّـي ـمــا ب ــوج ــود مـلــف
الـ ـن ــازح ــن .ك ــذل ــك ه ـن ــاك م ـع ــاه ــدات
م ــع س ــوري ــا وت ـب ــادل س ـف ــراء ،ونـحــن
ُمـقـبـلــون عـلــى مــرحـلــة إعـ ــادة إعـمــار
دم ـشــق .هــل ُيـمـكــن أن ُي ـعــادي لبنان
س ــوري ــا؟» ،ي ـســأل امل ـع ـل ــوف ...عضو
كتلة القوات اللبنانية.

«اتخذ النائب املنتخب ميشال ضاهر صفة اإلدعاء
ال ـشـخـصــي أمـ ــام م ـف ــوض ال ـح ـكــومــة ل ــدى املـحـكـمــة
العسكرية الـقــاضــي بيتر جــرمــانــوس ضــد كــل من
رجل األعمال املقتدر سامر الجميل سوري الجنسية
والصحافي رضــوان مرتضى ومحمد البزال بتهمة
االف ـتــراء والتشهير والتنسيق فــي مــا بينهم ،طالبًا
كشف داتا االتصاالت وكشف الرشاوى التي دفعت
في هذا الهدف من خالل رفع السرية املصرفية عن
حساباتهم»( .الوكالة الوطنية لإلعالم ،يوم أمس)
على طريقة الجبناء ،يتلطى النائب املنتخب خلف
ّ
ليشهر بالصحافيني .وهذا ،لم يحتج ألي
حصانته،
وقت أو تدريب لينضم إلى الجوقة إياها :في بالد ال
محاسبة فيها ،يجرؤ سياسي ،ال نعرف كيف جمع
أمواله ،وتدور شبهات موثقة حول عالقته التجارية مع
إسرائيليني لسنوات (راجع «األخبار» يوم  13نيسان
 ،)2018يجرؤ على اتهام صحافيني بالرشوة ،لسبب
وحيد ،وهو أنهم قاموا بعملهم .سأله أحدهم (الزميل
محمد نــزال وليس الـبــزال) عــن الشبهات ،وحفظ له
حق اإلدالء برأيه والدفاع عن نفسه .لكن نائب األمة،
قــرر سـلــوك الطريق األسـهــل ،أي اتـهــام الصحافيني
بتلقي ال ــرش ــوة .أح ــد أك ـثــر الـسـيــاسـيــن ش ـهــرة في
شــراء أصــوات ناخبني ،وفــي بــذخ املــال االنتخابي ،ال
يجد مــا يــرد بــه على الشبهات امل ـثــارة حــولــه سوى
تهمة الرشوة .هو خارج دائرة املساءلة والشبهة .هو
ً
املعصوم الــذي ال يجوز أن نسأله ملــاذا كنت زميال
إلسرائيلي في مجلس إدارة شركة قررت العمل في
«إسرائيل» يوم َ
كنت عضوًا في مجلس إدارتها مالكًا
لحق الفيتو على قــراراتـهــا .طــرح ال ـســؤال ،ومطالبة
القضاء بالتحرك ،يعنيان في رأيــه ،أن ثمة من دفع
رش ــوة للصحافي لـيـســأل .هــو مـحــق ،كــونــه معتاد
على هذه الصلة بالبشر .الناس بالنسبة إليه ُيباعون
ُويشترون .هو ّ
يعبر هنا عن نظرته إلى نفسه ،راشيًا
أو مرتشيًا ،ال فرق.
ال يفهم هذا «السياسي» املعنى الحقيقي للعالقة بني
الصحافة والشخصيات العامة ،وتحديدًا منهم أولئك
ّ
الذين يرشحون أنفسهم لتولي مناصب عامة .على
أحد ما أن يشرح له األمور :أنت ،مسيو ميشال ،أجير
عند الشعب اللبناني .دعــك مــن خــرافــات أن النائب
ممثل لألمة وليس موظفًا وكل ما يقوله النواب عن
أنفسهم .أن ــت ،كجميع املـســؤولــن الــذيــن يتقاضون
ً
ماال عامًا ،أجير عند الشعب الذي يدفع الضرائب .أنت
ً
تتقاضى أمــواال من الخزينة العامة .ولهذه الوظيفة

شروط ،منها أنك عرضة للنقد ،وللتشهير ،وللسؤال،
ول ـل ـت ـه ـكــم ،ول ـل ـس ـخــريــة .وع ـل ـيــك دوم ـ ــا أن تـخـضــع،
خضوعًا تامًا ،ملساءلة الناس والصحافة ،ال أن ترمي
من يسألك بالتهم ،متلطيًا خلف حصانتك النيابية!
أن ـ ــت ت ـت ـهــم زم ـي ـل ــن ب ـت ـل ـقــي رش ـ ـ ــوة؟ ح ـس ـن ــا .هـمــا
مستعدان لكشف حساباتهما املصرفية ،وتقديم
ت ـقــريــر تـفـصـيـلــي ب ـمــداخ ـي ـل ـه ـمــا وبــديــون ـه ـمــا (مــع
أقاربهما من كافة الدرجات) .هل أنت مستعد للقيام
باملثل؟ أكيد ال .هــل ستبرر للناس مــن أيــن جمعت
ثروتك يا ملك التشيبس؟
اس ـمــع مـسـيــو مـيـشــال .عــاقـتــك بــاإلســرائـيـلــي درو
نيف ،ومشاركتك في قــرار فتح شركتك (السابقة)
فــرعــا فــي األراض ــي املحتلة ،لطخة عــار ستالحقك،
حتى تخرج علنًا ،وتشرح للناس صدقًا ،ال كذبًا وال
ً
َ
ارتكبت ،ثم تعتذر .وهذه اللطخة
تحايال ،حقيقة ما
ستالحق أيـضــا زم ــاءك الــذيــن يتعاملون مــع األمــر
كما لو أن شيئًا لم يكن ،وأن جرمًا لم ُيرتكب .لطخة
عــار ستالحق أيضًا ُحماتك السياسيني والقضاة
الساكتني عن هذا األمر .اخرج إلى العلنّ ،
وبرر فعلتك،
ثــم اع ـتــذر ،واص ـمــت .أمــا اتـهــامــك صحافيني بتلقي
رشــوة ،فله نتيجتان :األولــى ،دعوى قضائية ضدك،
سيرفعها املعنيون على رغــم حصانة الجبناء؛ أما
النتيجة الثانية ،فأننا سنستمر بمتابعة شؤونك،
والتنقيب في ملفاتك ،واإلصرار على نشر كل ما يهم
الرأي العام منها ،وبخاصة إذا كان بخطورة التعامل
التجاري مع إسرائيليني.
كلمة أخيرة للقضاء .يوم  13نيسان  ،2018نشرت
«األخ ـ ـبـ ــار» تـحـقـيـقــا ع ــن م ـي ـشــال ض ــاه ــر ،تـضـ ّـمــن
تـفــاصـيــل ع ــن االش ـت ـب ــاه ف ــي تـعــامـلــه ال ـت ـج ــاري مع
إسرائيليني .بعد ذلك بأيامّ ،
تقدمت «حملة مقاطعة
داع ـمــي «إس ــرائ ـي ــل» فــي ل ـب ـنــان» مــن الـنـيــابــة الـعــامــة
الـتـمـيـيــزيــة بــإخ ـبــار يـتـضـ ّـمــن م ــا ورد ف ــي تحقيق
«األخ ـبــار» .النائب الـعــام التمييزي ،القاضي سمير
ح ـمــود ،أح ــال اإلخ ـبــار عـلــى مـفــوض الـحـكــومــة لــدى
املحكمة العسكرية .مــاذا فعل األخير؟ ال شــيء .هو
أيضًا أجير لدى الشعب ،ويجب عليه ،وعلى من هم
أعلى منه سلطة ،أن يوضحوا لنا سبب عدم تحريكهم
اإلخـ ـب ــار ،لـكــي ال يـقــع س ــوء ال ـظ ــن ،فـيـقــول البعض
(والعياذ بالله) إن القضاء يأتمر بأمر السياسة ،وأن
عــدم التحقيق متصل حـصـرًا بـكــون حلفاء مسيو
ميشال هــم أنفسهم الــذيــن ّ
عينوا هــذا القاضي في
منصبه .ففي هذه الحالةُ ،يصبح االرتياب مشروعًا،
بالقاضي نفسه ،وبالقضاء ّ
برمته ،على رغم َمن فيه
ِمن قضاة نزيهني كثر.

القضاء يستجوب نائبًا منتخبًا:
«سعادته» يهرب من الباب الخلفي
ّ
وص ــل الـنــائــب املـنـتـخــب ،مـيـشــال ضــاهــر ،مـقــطــب الــوجــه،
مــن دون ربـطــة عـنــقُ ،بـعـيــد ال ـعــاشــرة والـنـصــف صباحًا
إلــى عدلية بعبدا .حضر مــع ابنه مــارك ومرافقيه وثالثة
محامني ،بينهم زياد بارود .انزوى في مكتب رئيس القلم
قــرابــة النصف ساعة قبل أن تبدأ جلسة استجوابه ،في
الدعوى املرفوعة ضده ،من سامر الجميل ،بجرائم النصب
واالحتيال وإساءة األمانة ،للحصول على ما يقارب ثالثة
ماليني دوالر.
في تمام الحادية عشرة والربعُ ،سمع الكاتب ينادي على
الشاهد ايلي نرسيسّ ،
لكن أحدًا لم ُيجب ،قبل أن ينطلق
االس ـت ـجــواب ال ــذي دام خـمــس س ــاع ــات .اسـتـمــع قــاضــي

التحقيق األول في بعبدا نقوال منصور للنائب املنتخب
قبل أن يرفع الجلسة في تمام الثالثة والربع من بعد ظهر
ُ
أمــس .تـ ِـرك املدعى عليه رهــن التحقيق ،من دون تحديد
مــوعــد الـجـلـســة املـقـبـلــة .لــم يـخــرج الـنــائــب املـنـتـخــب الــذي
ادعــت النيابة العامة املالية عليه ،من قصر العدل كبقية
املواطنني .مخالفة إضافية ملبدأ املساواة بني املتقاضني،
بتهريب ضــاهــر مــن ال ـبــاب الخلفي لقصر ال ـعــدل ،وهــو
الباب الذي يستعمله القضاة .أما السبب ،فهو عدم رغبة
«صاحب السعادة» بأن يلتقط املـصـ ّـورون الصحافيون
صورة له!
(األخبار)

