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ملف
المتحدة منشغلة بأزماتها الداخلية
على الغالف تحتدم األمور حول لبنان .أمنية يصعب تقدير حجمها
مع المباالة إزاء بعض الملفات،
داخليًا ،هناك معركة مفتوحة بين وطبيعتها .إقليميًا ،هناك مساع
ومنها ملف لبنان .الناس الذين
حثيثة من المحورين االميركي
أركان النظام القائم حول كيفية
ينتظرون قيام الحكومة الجديدة ال
وااليراني لتحقيق تقدم ميداني
إدارة ًاالزمة الحالية .الصراع يأخذ
ُ
يهتمون بصراعات القوى السياسية،
يترجم في السياسة في أكثر من
أشكاال خطيرة جدًا ،واحتماالت
السلطة
منطقة .واحتمال عودة المواجهات سواء الموجود منها في
الفوضى الدستورية والسياسية،
ّ
القاسية بين اليمن والسعودية تزداد أم القوى التي في طور التشكل
معطوفة على فوضى الشارع
واالزمات المعيشيةّ ،
من الحراك الشعبي الذي شهده
تهدد بفوضى يومًا بعد يوم .وعالميًا ،الواليات

من المدخرات الموجودة في
لبنان قبل شهرين .اهتمامهم
ّ
بيوتهم ،ويعيشون قلقًا
ينصب على ما اذا كان
الفعلي
ّ
ودائعهم في المصارف
في إمكان القيمين على االمور على
ً
ّ
سيتحول عاجال الى عنف ال
ابتداع حلول تخفف من وطأة
تقف في وجهه أي سلطة.
األزمة وتفتح الباب أمام حلول
أما الشباب منهم ،فها هم
واقعية .وفي هذه االثناء،
يحتشدون على أبواب السفارات
ينشغلون في كيفية تأمين
مدخولهم اليومي ،ويصرفون بحثًا عن مالذ خارج البالد

وقائع من مداوالت لبنانية
وخارجية حول الوضع المالي للبنان
إبراهيم األمين
ريـ ـ ـ ــاض سـ ــامـ ــة وإب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ك ـن ـع ــان
ت ــواص ــا م ــع أع ـض ــاء ف ــي لـجـنــة امل ــال
وامل ـ ــوازن ـ ــة ،وط ـل ـبــا ع ـق ــد اج ـت ـمــاعــات
ث ـن ــائ ـي ــة ق ـب ــل ت ـح ــدي ــد م ــوع ــد جـلـســة
ل ـل ـج ـنــة مل ـن ــاق ـش ــة أم ـ ـ ــور دقـ ـيـ ـق ــة .ق ــال
الرجالن إن لديهما معلومات وأخبارًا
س ـ ــارة ج ـ ـدًا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــالــوضــع
االقـ ـتـ ـص ــادي وامل ــال ــي ف ــي ل ـب ـنــان فــي
املرحلة املقبلة ،وإن لدى فرنسا (التي
زارهــا ســامــة) خطة واضـحــة وفعالة
ل ـل ـت ـع ــاون م ــع ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـلــة إذا
ّ
تشكلت بطريقة ُمــرضـيــة ومــن خالل
اختصاصيني ومستقلني.
االميركيون ،مثل الفرنسيني ،يريدون
حكومة مستقلة عــن حــزب الـلــه .وهم

اميركا تخشى «انهيارا يفيد حزب
الله» ورسائل أوروبية الى الثنائي
الشيعي موجزها :نحن ضد العزل
«الحلف الحكومي» :خشية
على الذهب والنفط وفشل
خطة التغيير في السياسات
ُ ّ
سيساعدون في حــال شكلت بطريقة
ـرب ،وف ــي
غ ـي ــر اسـ ـتـ ـف ــزازي ــة .أم ـ ــا ال ـ ـعـ ـ ّ
مـقــدمـهــم ال ـس ـعــوديــة ،ف ـهــم يـفــضـلــون
االب ـت ـعــاد اآلن .وه ــم ال يـثـقــون بــأحــد
م ــن ج ـمــاع ـت ـهــم ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،لـكـنـهــم
سينصاعون فــي ح ــال ق ـ ّـررت أميركا
املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة .أم ـ ـ ــا ام ـ ـت ـ ـنـ ــاع واش ـن ـط ــن
فسيعني أن ال دعم عربيًا.

واشنطن تخشى االنهيار :الرابح
حزب الله
زوار ال ـعــاص ـم ــة االم ـي ــرك ـي ــة سـمـعــوا
كالمًا كثيرًا .أحدهم يقول إن السؤال
في واشنطن هو :هل نسمح ونساعد
ب ــان ـه ـي ــار ل ـب ـن ــان وم ـ ــن ي ـس ـت ـف ـيــد مــن
االنـ ـهـ ـي ــار؟ الـ ـج ـ ُـواب ك ـ ــان :حـ ــزب الـلــه
وإي ـ ـ ـ ـ ــران .لـ ــذلـ ــك ،أرسـ ـ ـ ــل دي ـف ـي ــد هـيــل
على عجل الــى بـيــروت ،متراجعًا عن
اسـتــراتـيـجـيــة ال ـعــزل لـحـلـفــاء الـحــزب،
واس ـت ـب ــدل ـه ــا ب ــوج ـه ــة ن ـح ــو «ح ـ ــوار
أخـ ـي ــر» .واخ ـت ـصــر امل ـع ــادل ــة بــال ـقــول:
«ن ـ ـسـ ــاعـ ــدكـ ــم بـ ـ ـق ـ ــدر مـ ـ ــا ت ـ ـسـ ــاعـ ــدون
أنفسكم» .حتى ان األوروبـيــن بعثوا
عـبــر ق ـنــوات خــاصــة بــرســائــل عاجلة
ال ـ ــى «الـ ـثـ ـن ــائ ــي ال ـش ـي ـع ــي» ي ــؤك ــدون

فيها انهم يــؤيــدون التعاون ملعالجة
ال ــوض ــع ،وأن ـه ــم ق ـ ــادرون عـلــى إقـنــاع
األمـيــركـيــن ب ــان سـيــاســة «ال ـع ــزل» ال
تفيد احدا هذه الفترة.
اختصر الــزائــر التشخيص االميركي
بـ ـ ـ ــأن «كـ ـ ـ ــل املـ ـ ـش ـ ــاك ـ ــل مـ ـ ــن ص ـن ـع ـك ــم.
التفتيش عــن عــدو فــي الـخــارج يمنع
الــوصــول الــى حــل .العالم يــريــد منكم
ض ـبــط أم ــورك ــم وت ــرت ـي ــب ب ـي ـت ـكــم .لن
يستفيد أحد من االنهيار ،لكن عليكم
أن تعلموا جيدًا أن االنهيار في لبنان
لن يؤثر سلبًا على أحــد ،ولن يتدخل
أحد من دون مقابل».
بـحـســب املـ ـص ــدر ،ص ــاح ــب ال ـعــاقــات
القوية باملؤسسات النقدية العاملية،
فإن صندوق النقد الدولي «لن يبادر
الـ ــى وضـ ــع ب ــرن ــام ــج إن ـ ـقـ ــاذي خ ــاص
لـلـبـنــان .ك ــان ال ـص ـنــدوق  -وال ي ــزال -
بالفعل ضــد الـهـنــدســات املــالـيــة ُالتي
ق ـ ــام ب ـه ــا مـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان .وق ـ ــد ذك ــر
ذل ــك ب ــوض ــوح ف ــي ت ـقــريــر ال ـص ـنــدوق
ل ـعــام  ،٢٠١٨والـ ــذي لــم يـسـمــح البنك
املــركــزي بــاإلفــراج عـنــه .لـبـنــان ،كبقية
ب ـل ــدان ال ـع ــال ــم ،ع ـضــو ف ــي ال ـص ـنــدوق
وي ـ ـم ـ ـلـ ــك أس ـ ـه ـ ـمـ ــا فـ ـ ـي ـ ــه .وي ـس ـت ـط ـي ــع
الـ ـصـ ـن ــدوق ،ق ــان ــون ـي ــا ،أن ي ـع ـطــي ّ
أي
بلد مساعدات مالية بحسب حصته
فــي أسـهــم ال ـص ـنــدوق .ب ـنـ ً
ـاء عـلـيــه ،ما
يـمـكــن لـلـصـنــدوق أن يـعـطـيــه للبنان
أق ـ ــل مـ ــن  150م ـل ـي ــون دوالر ،وهـ ــذا
قليل ج ـدًا ملــا يتطلبه لـبـنــان .لــذلــك ال
يمكن للصندوق أن يفرض برنامجًا
ع ـلــى ل ـب ـن ــان .ل ـك ــن ،يـمـكـنــه أن يعطي
نصائح .صحيح أنــه أعطى املكسيك
واألرج ـ ـن ـ ـتـ ــن أكـ ـث ــر مـ ــن حـصـتـيـهـمــا
بعشرات املليارات ،ولكن ذلك كان ألن
انهيار اقتصاد هذين البلدين يؤثر
على االقتصادين اإلقليمي والدولي.
أم ــا انـهـيــار االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي فلن
يــؤثــر إال على اللبنانيني ،باستثناء
امليسورين الذين ّ
هربوا أموالهم».
حــاكــم م ـصــرف لـبـنــان ري ــاض سالمة
ال ي ــزال يــدعــو ال ــى ال ـه ــدوء ،ويتحدث
دائمًا عن فرصة أخيرة ملنع االنهيار
ال ـك ـب ـيــر .وه ــو ع ـق ــد ،ال ـش ـهــر امل ــاض ــي،
اجتماعات غير معلنة مع قوى بارزة
في السلطة ،وقـ ّـدم شروحات ّ
مفصلة
ع ــن ال ــوض ــع امل ــال ــي وع ــن ال ـتــوق ـعــات،
وع ــرض مجموعة أف ـكــار للعمل .كــان
ه ــدف ــه الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى دع ـ ــم م ـق ـبــول
لحركة جديدة يقوم بها ،أساسها عدم
م ــراع ــاة أح ــد .حـتــى إن ــه رف ــع الـصــوت
م ـ ــرارًا ف ــي م ـعــرض ان ـت ـق ــاده مل ـصــارف
لـبـنــانـيــة ،مـتــوعـدًا الـكـثـيــر مـنـهــا بأنه
سيحاسبها إن لــم ت ـبــادر ال ـيــوم الــى

العمل على إنـقــاذ الـبــاد التي ربحوا
منها عشرات املليارات من الــدوالرات.
وه ــو وع ــد ب ـض ـغــوط ع ـلــى امل ـص ــارف
وعـ ـل ــى كـ ـب ــار امل ـس ــاه ـم ــن الس ـت ـع ــادة
كـمـيــة م ــن االم ـ ـ ــوال ال ـت ــي ُح ـ ّـول ــت الــى
الخارج ،سواء قبل االزمة أم خاللها.
يتجه سالمة ،بالتعاون مع املصارف،
الـ ــى وضـ ــع ق ــواع ــد ج ــدي ــدة لـلـتـعــامــل
بــال ـن ـقــد .ب ـعــض اإلج ـ ـ ـ ــراءات سـيـكــون
معلنًا ،ألن الـنــاس سيتصرفون على
أســاســه ،وبعض اإلج ــراءات قــد يبقى
م ـح ـص ــورًا ب ـيــد م ــن ب ـي ــده االمـ ـ ــر .ولــم
يـقــرر ســامــة بعد إذا مــا كــان يحتاج
الى تشريعات أو قرارات من الحكومة
لتغطية بعض الخطوات .لكن أساس
ما يريده ،هو جعل السوق في لبنان
ت ـت ـع ــام ــل ك ـل ـي ــا ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة.
وحصر التعامل بــالــدوالر بمن يريد
استخدامه لشراء حاجات من الخارج،
مع مساع لضبط قانوني أو تلقائي
لـعـمـلـيــة االسـ ـتـ ـي ــراد ،ب ـم ــا ي ـق ــص مــن
ح ـجــم ال ـع ـجــز ف ــي املـ ـي ــزان ال ـت ـج ــاري.
وهــو سيعمد الــى فــرض تــراجــع أكبر
في مستوى الفوائد على الــودائــع ما
يـجـعــل االس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ــودائ ــع أم ـرًا
غير مرغوب فيه دافعًا نحو استثمار
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري .واذا مـ ــا ن ـج ــح ســامــة
فـ ــي ذل ـ ــك ،ب ــالـ ـت ــواف ــق مـ ــع امل ـ ـصـ ــارف،
ف ـس ـي ـس ـت ـه ــدف ال ـت ـح ـك ــم فـ ــي ال ـس ـعــر
امل ــوازي لـلــدوالر ،ومنعه مــن االرتـفــاع
أكثر .هو يطلب من املصارف السعي
ال ــى جـمــع ال ـ ـ ــدوالرات م ــن ال ـصــرافــن،
وتـ ـخـ ـفـ ـي ــف ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط ال ـ ـتـ ــي ت ــوض ــع
عـلــى مــن يــريــد إدخ ــال ال ـ ــدوالرات الــى
املـ ـص ــارف ،ون ـق ــل ك ــل م ــا يـصـلـهــا من
دوالرات الى املصرف املركزي املستعد
لتغطية الخسارة الناجمة عن وجود
سعرين .بمعنى آخر :في حال اشترت
املصارف الدوالرات من السوق املوازية
ب ـس ـع ــر ال ـ ـسـ ــوق املـ ـفـ ـت ــوح ،فـسـيـعـمــد
ســامــة الــى ش ــراء هــذه الـ ــدوالرات من
املصارف بالسعر نفسه .لكن القاعدة
أن ــه س ـيــدفــع ك ــل مـسـتـحـقــاتــه لـلـنــاس
وامل ـصــارف بــالـلـيــرة .وهــو يتكل على
رفع قيمة محفظته بالعمالت الصعبة
لـيـتـمـكــن م ــن طـبــع مــزيــد م ــن الـلـيــرات
وتفادي زيادة كبيرة في التضخم في
املقابل.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،يـنـتـظــر س ــام ــة من
امل ـص ــارف تــأمــن اك ـثــر مــن  2,4مليار
دوالر ل ــرف ــع رأس املـ ـ ــال ب ـع ـش ــرة فــي
املئة ،ساعيًا إلى اإلتيان بهذه االموال
مــن ال ـخ ــارج .وامل ـص ــارف الـتــي تــواجــه
صعوبات عليها اتخاذ قرارات مؤملة:
ال ــذه ــاب نـحــو الـتـصـفـيــة أو عمليات

الــدمــج مــن دون انتظار دعــم املصرف
املــركــزي كـمــا ك ــان يحصل ســابـقــا ،أو
ال ـل ـجــوء ال ــى بـيــع أص ــول فــي ال ـخــارج
وإعـ ـ ــادة ثـمـنـهــا ال ــى ل ـب ـنــان ،وه ــو ما
سيقوم به مصرف عــودة قريبًا ،بعد
إتمام صفقة بيع فرعه في مصر بنحو
م ـل ـي ــار دوالر قـ ـ ــررت إدارة امل ـص ــرف
إع ــادت ـه ــا ال ــى ب ـي ــروت ف ـ ــورًا .وبـيـنـمــا
يسعى مصرف سوسيتيه جنرال الى
خ ـطــوة مـشــابـهــة وي ــواج ــه صـعــوبــات
غير مـحــددة امل ـصــدر ،سيكون بعض

املـ ـص ــارف م ـض ـط ـرًا اآلن إل ــى تسييل
محفظاته الـعـقــاريــة للبيع وبأسعار
تشجيعية تمكنها مــن تــوفـيــر مئات
املاليني من الدوالرات.
ي ــراه ــن س ــام ــة واملـ ـ ـص ـ ــارف ع ـل ــى أن
استقرارًا سياسيًا وأمنيًا في لبنان،
سيشجع الـنــاس على إع ــادة الـتــداول
ب ـ ــال ـ ــدوالرات ال ـت ــي ت ـخ ــزن الـ ـي ــوم فــي
ّ
ويقدرها املصرفيون بنحو
البيوت،
أرب ـع ــة م ـل ـي ــارات دوالر .أم ــا الـلـطـيــف
في االمــر ،فــإن املـصــارف التي تحابي

سالمة يعرض مقترحات ويتحدث عن قرار فرنسي
إيجابي وخطة لجمع الدوالرات (هيثم الموسوي)

االدارة االمـ ـي ــركـ ـي ــة طـ ـ ـ ــوال الـ ــوقـ ــت،
تتحدث اليوم مع االميركيني عن أنه
ال يمكن التقيد بكل ش ــروط مكافحة
تـبـيـيــض ال ـع ـم ــات .وي ـق ـصــد هـ ــؤالء،
عـمـلـيــا ،أنـهــم يــريــدون االس ـت ـفــادة من
السيولة التي يوفرها حــزب الله في
الـ ـس ــوق ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وخ ـص ــوص ــا أنــه
يتعامل بالدوالر االميركي.
ف ــي م ـقــابــل ه ــذه امل ــواق ــف وال ــوق ــائ ــع،
ت ـقــف قـ ــوى بـ ـ ــارزة ف ــي ال ـس ـل ـطــة أم ــام
ّ
محيرة .الرئيس ميشال عون
أسئلة

ّ
الصراف و .و .بموجب إخبار ّ
قدمه النائب جميل ّ
بدأ التحقيق مع ّ
السيد بحقه (هيثم الموسوي)

تحرير الودائع من المصارف:
«عمولة» ّ
الصرافين ترتفع
ومعه حــزب الله وحركة أمــل يريدون
ال ـن ـق ــاش حـ ــول ال ـس ـبــل األفـ ـض ــل ملـنــع
االن ـه ـي ــار ،خـصــوصــا أن ـهــم ال ـي ــوم من
ي ـقــرر شـكــل الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة بعد
انكفاء قوى  14آذار ،وفي ّ
مقدمها تيار
«املستقبل» .والنقاش مع املؤسسات
املالية والنقدية املحلية أو الخارجية
لن يكون مبدئيًا ،بمعنى رفض مطلق
ألي بحث في تأمني أموال جديدة من
الـ ـخ ــارج ،ب ــل سـيـتــركــز عـلــى ال ـشــروط
امل ـفــروضــة ع ـلــى ل ـب ـنــان ل ـقــاء أي نــوع
م ــن املـ ـس ــاع ــدات ،خ ـص ــوص ــا أن ه ــذه
الـقــوى تـعـ ّـرف مسبقًا أن الـغــرب الــذي
يـعــد بـضــخ أكـثــر مــن  15مـلـيــار دوالر
في السوق اللبناني ،ال يكتفي بطلب
مراقبة إنفاق هذه االمــوال ،بل يبحث
عـ ــن ضـ ـم ــان ــات ب ـ ــأن ي ـع ـي ــده ــا ل ـب ـنــان
فــي مواعيدها املستحقة .وهـنــا بيت
القصيد.
وم ـ ــن أج ـ ــل ت ـب ـس ـيــط املـ ـع ــادل ــة يـمـكــن
القول:
الغرب يريد ضمانات مالية أو عينية
م ـقــابــل ك ــل ديـ ــن ج ــدي ــد .وهـ ــو يـعــرف
أن م ــوج ــودات لـبـنــان بــالـعـمــات غير
كــافـيــة ،إذ ال يـمـلــك الـقـطــاع املـصــرفــي
ال ـي ــوم م ــا يـسـمــح ل ــه ب ــإع ــادة ال ــودائ ــع
الــى ال ـنــاس .واالمـ ــوال املــوجــودة لدى
املصرف املركزي بالكاد تكفي لتلبية
حاجات البالد االساسية .وبالتالي،
فــإن الــدولــة اللبنانية معنية بتوفير
ضمانات عينية .فماذا يملك لبنان؟
ّ
يملك كمية مــن الــذهــب امل ـخــزن ،نحو
 70في املئة منه في الواليات املتحدة.
وال يجيب ريــاض سالمة عــن الحجم
الفعلي للذهب املوجود في لبنان ،وال
أح ــد يـجــزم ال ــى اآلن ب ــأن ه ــذا الــذهــب
ً
غ ـي ــر م ــره ــون أص ـ ــا .وق ـي ـم ــة ال ــذه ــب
ت ـس ــاوي ن ـحــو  13م ـل ـيــار دوالر .كما
يملك بعض القطاعات املنتجة القابلة
للتسييل ،من شركات الهاتف االرضية
والـخـلــويــة وشــركــة الـكـهــربــاء وشــركــة
ال ـط ـيــران وكــازي ـنــو لـبـنــان ومصلحة
ال ـت ـب ــغ والـ ـتـ ـنـ ـب ــاك ،وه ـ ــي مــؤس ـســات
م ــرب ـح ــة ،وي ـم ـك ــن خ ـص ـخ ـصــة ال ـج ــزء
االكبر منها ،ما يضمن سيولة تحتاج
إل ـي ـهــا الـ ــدولـ ــة ،وت ـخ ـفــف م ــن ال ـع ـجــز،
وبالتالي تمنع الــدولــة مــن استخدام
ال ـق ــروض لــدعــم امل ــوازن ــة ،إضــافــة الــى
بعض املمتلكات التي تخص الدولة
اللبنانية فــي ال ـخ ــارج .لكنها ليست
ذات قيمة تجعلها أساسية بالنسبة
إلى املقرض.
لـكــن م ــا ل ــدى ل ـب ـنــان ،ويـشـكــل عنصر
ً
إغـ ــراء ل ـل ـغــرب ،ه ــو أوال س ــوق النفط
والغاز املتوقع استخراجه من البحر

اآلن ،وربما من االرض بعد عقد وأكثر.
وهو بكميات مغرية للسوق العاملية،
ويـمـكــن لـلـغــرب أن يـطـلــب وض ــع يــده
على آليات العمل في هذا السوق بما
يضمن ما يعتقد أنه الضمانة االكيدة
مـقــابــل ال ـق ــروض ال ـجــديــدة والـقــديـمــة
أيضًا .أكثر من ذلــك ،فــإن الغرب الذي
ي ـب ــدي اسـ ـتـ ـع ــدادًا أولـ ـي ــا ل ـل ـم ـســاعــدة
ح ـت ــى ف ــي شـ ـ ــراء الـ ــديـ ــون ال ـس ـيــاديــة
الـخــاصــة بـلـبـنــان ،مستعد لــأمــر في
ح ــال حـصــولــه عـلــى ض ـمــانــات أكـيــدة
فــي ســوق النفط .وهــو الخيار االكثر
فعالية .وبالتالي ،فإن النقاش الفعلي
ف ــي ل ـب ـنــان ال ـي ــوم يـسـتـنــد ال ــى س ــؤال
واحــد :هل نقدم على بيع مسبق لكل
مــا نملكه فــي بــاطــن االرض وفــي قاع
ال ـب ـحــر م ــن دون ض ـمــانــة إص ــاح ــات
كاملة تجعل لبنان ينتقل من حالته
الراهنة الى حالة جديدة؟
وم ـشــروع ـيــة الـ ـس ــؤال ال تـتـصــل فقط
بــالـخـلـفـيــة الـسـيــاسـيــة ل ـطــارح ـيــه ،بل
لكون الغرب نفسه ،كما القوى املالية
ف ــي ل ـب ـنــان ،ال ت ـن ــوي ال ـق ـيــام بعملية
إصــاح جــذريــة ،أي إنها ال تستهدف
تغييرًا جوهريًا في السياسات املالية
واالقتصادية والنقدية املتبعة ،وهو
ما يزيد من عناصر القلق لديها...
ع ـم ـل ـيــا ،ال ـن ـق ــاش ال ـقــائ ــم ال ـي ــوم حــول
تــركـيـبــة ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة ال ي ــزال
ع ـب ــارة ع ــن غ ـط ــاء أو ت ـمــويــه لـنـقــاش
أكثر جدية وخـطــورة ،يتصل بكيفية
م ــواج ـه ــة االزم ـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـتــي
تعصف بلبنان ،واملــرشـحــة ملزيد من
الخطوات الصعبة يومًا بعد يوم!
وب ــان ـت ـظ ــار ال ـ ـقـ ــرار أو الـ ـحـ ـل ــول ،ف ــإن
الــزعــامــات الطائفية وال ـقــوى النافذة
ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد دخ ـ ـلـ ــت اضـ ـ ـط ـ ــراري ـ ــا فــي
مــرح ـلــة ال ـع ـمــل ع ـلــى تــوس ـيــع قــاعــدة
ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــم االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ألنـ ـ ـص ـ ــاره ـ ــا،
ويتوقع أن تنفق الكثير مــن أموالها
ال ـخ ــاص ــة (م ـض ـط ــرة ال راغـ ـب ــة) عـلــى
دعــم املعيشة اليومية للناس .وعلى
املستوى الطائفي ،من املؤسف القول
إن الكنيسة املارونية ومعها كنائس
مسيحية تـعـمــل عـلــى ب ــرام ــج تخص
قواعدها االجتماعية ،وتتواصل مع
األث ــري ــاء ل ـتــأمــن ال ــدع ــم امل ــال ــي ،وهــو
حـ ــال ول ـي ــد ج ـن ـبــاط وسـ ــط الـ ـ ــدروز،
بينما ينخرط حــزب الله في برنامج
كبير أســاســه دعــم املــوالــن واألنـصــار
م ــن ال ـش ـي ـعــة وغ ـي ــره ــم .ل ـكــن ال ـس ــؤال
الفعلي هــو ّ :م ــاذا تفعل دار الفتوى
وأث ـ ــري ـ ــاء ال ـس ــن ــة م ــن أج ـ ــل شــارع ـهــم
املــدفــوع يوميًا الــى مــواجـهــات قهرية
باسم حقوق الطائفة!؟

رضوان مرتضى
ّ
ُ
ٌ
هلع يومي يعيشه املودعون .يخشون االستيقاظ في يوم مرتقب يتحقق فيه كابوس
ّ
ُ
ُ
فقدانهم جنى عمرهم .هل ستنهار املصارف وتتبخر أموالهم ،أم تنهار الدولة ويستولى
على ودائعهم التي تحتجزها املـصــارف بشكل غير قانوني؟ وهــل من «قــص شعر»
ً
ُمحتمل أن يأخذ نصف ودائـعـهــم؟ مــاذا سيحصل فعال إذا وقعت الــواقـعــة؟ تزدحم
األسئلة في رؤوس هــؤالء الذين أصبح ّ
همهم اليومي سعر صــرف ال ــدوالر وقــرارات
تـشـ ُّـد ٍد مرتقبة لجمعية املـصــارف إلصــدار قيود جديدة على السحب أو اإلعــان عن
الصرافنيّ .
فقدان أوراق الدوالر .حبل النجاة الوحيد الذي يراه هؤالء صار بيد ّ
الصرافون
ّ
كبيرة من الــدوالرات الجديدة أصبحوا محط األنظار .ال يسألهم
الذين يملكون كميات
َ
ٌ
أحد من أين لهم هذا ،وال ُيعلم إن كان هناك تواطؤ بينهم وبني أصحاب املصارف الذين
قد يكونون ّ
يزودونهم بالدوالرات لصرفها بالسوق لتحقيق أرباح هائلة .صاروا مقصد
ّ
ّ
املواطنني الذين ُي ّ
ويسيلونها
خرجون مدخراتهم من البنوك على هيئة شيكات مصرفية،
ّ
لدى صرافني لقاء «عمولة» تصل إلى  35في املئة .أي أن املودع الذي يملك مئة ألف دوالر
في حسابه أصبح مستعدًا للتخلي عن  35ألف دوالر منها مقابل الحصول على 65
ً
ألفًا ،خشية ضياع املبلغ كامال في األيام املقبلة .ونسبة العمولة هذه بدأت قبل شهر بـ
 15في املئة ،ليرتفع حدها األدنى إلى  ،٪20قبل أن يصل إلى  25في املئة منذ يومني.
أما أمس ،فوصل الحد األدنى للعمولة إلى  30في املئة ،ليبقى الحد األقصى  35في املئة.
الحلول لــدى املــودعــن الــذيــن يــرون فيه فــرصــة إلنـقــاذ أمــوالـهــم مــن قبضة
هــذا أبـغــض
املصارف .حلول ُأخــرى اجترحها آخــرون .أسهلها شراء عقارات لتخريج ّ
مدخراتهم
املالية على هيئة عينية ،إال ّأن هذا الحل دونه صعوبات تتعلق بقبول صاحب العقار
ّ
ّ
بقبض ثمن عقاره شيكًا مصرفيًا ،إذ إنــه بذلك يعتقد بأنه ُيقدم على مخاطرة من
يشتري السمك في البحر .هذا األمر يؤدي ٌ إلى رفع سعر العقار ،وبالتالي خسارة أكبر
للمودع الــذي يرفع الثمن إلغــراء البائع .حــل ّ ثالث بــات يعتمده املــودعــون في األسابيع
ّ
األخيرة ،على اعتبار أنه األقل خسارة ،ويتمثل في لجوء من يملك املال في مصرف إلى
تسديد قرض مستحق على صديق له أو أحد معارفه ،مقابل ّ
تعهد األخير بتقسيط
املبلغ له بشكل نقدي على دفعات شهرية ،بعد تحرير سندات لــدى الكاتب بالعدل.
انعدمت الثقة باملصارف لدرجة بات ّ
التعهد لدى الكاتب العدل أكثر أمنًا وطمأنينة من
املصرف.
في مقابل الحلول التي يبتدعها اللبنانيون الستعادة أموالهم املحتجزة عبر االستعانة
ّ
بصرافني أو بغيرهم ،تنشط مافيا رفع سعر الــدوالر .هذا ما تحدث عنه اللواء جميل
ُ
السيد فــي تـغــريــدة نشرها قبل أي ــام ،متحدثًا عــن ص ـ ّـراف يحضر مـلـيــارات الليرات
ّ
توجه السيد إلى ّ
بالشاحناتّ .
صراف لم ُي ّ
متحدثًا عن ّ
سمه ،إنما
املدعي العام التمييزي،
ذكر األحرف األولى السمه (و .و« ،).كان خالل فترة إقفال املصارف يشتري دوالرات
يوميًا مقابل ثالثة مليارات ليرة جديدة بالنايلون» ،معتبرًا ّأن إغــراق السوق بالليرة
اللبنانية وسحب الدوالر يؤدي إلى رفع سعره .وكشف ّأن «سعر الدوالر أصبح آنذاك
ّ
(الصراف) يصرف  ١٠مليارات ليرة
 ١٨٥٠ليرة»ُ .يكمل السيد« :بعد فتح املصارف ،بات
كل مرة لشراء الــدوالر فأصبح سعره فوق  ٢٠٠٠ليرة .من أين يأتي باألموال ُالهائلة
لشراء الدوالر ورفع سعره؟ رياض سالمة يعرف» .ولفت إلى ّأن «اسم الصيرفي أعطي
بالصرافني ولم ّ
ّ
يتحرك .ومنذ أسبوع
لرياض سالمة منذ أكثر من شهر خالل اجتماعه
ً
ّ
أيضًا ،أودع اسمه واملعلومات عنه لدى املدعي العام التمييزي» .وختم قائال« :نتحفظ
عن ذكر اسم الصيرفي مؤقتًا ريثما يقوم القضاء بــدوره» .وفي هذا السياق ،علمت
ً
الصراف الذي ّ
ّ
تحدث عنه السيد ،و .و ،يملك محال للصيرفة في الطريق
«األخبار» ّأن
ُ
الجديدة .حاولت «األخبار» االتصال به أكثر من مــرة ،لكنه لم ي ِجب .وذكــرت مصادر
ُ
ّ
الصراف و .و .استدعي مطلع األسبوع ،حيث جرى التحقيق معه في مكتب
قضائية ّأن
مكافحة الجرائم املالية ،بناء على إشــارة هاتفية من النائب العام املالي القاضي علي
إبراهيم .وكشفت املصادر القضائية ّأن التحقيق لم ينته بعد.

