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لبنان

لبنان

المشهد السياسي

في الواجهة

ُ
«الثنائي» أعطى دياب ما لم يعطه للحريري

اغتيال سليماني والمهندس ال يؤخر تأليف الحكومة؟
فرضت التطورات اآلتية من صوب
بالد الرافدين ّ
تحديات جديدة وأسئلة
كثيرة عن مدى تأثيرها على مسار
التأليف الحكومي .فهل يستعجل
محور المقاومة التأليف أم ُيجري
تعديالت على سقوفه بعدما أصيب
في الصميم؟

13

ورئيس التيار الوطني الحر جبران
ووص ـ ــف ب ــ«اإلي ـجــاب ــي ال ــذي
بــاسـيــل
ِ
يحتاج الــى تفاهمات إضــافـيــة حول
بعض األسماء والحقائب».
ُ
وألنـ ــه غــال ـبــا م ــا «ت ـغ ـ ّـي ــم ف ــي ال ـخــارج
ُ ّ
وتشتي عندنا» ،بدأت األسئلة تتوالد

ّ
عما إذا كانت ُاملستجدات سوف ّ
تسرع
ُ
ستعيدها الى املدّ
تأليف الحكومة أم
ّ
وال ـج ــزر فــي ش ــأن األس ـم ــاء املــرشـحــة
ل ـ ـل ـ ـتـ ــوزيـ ــر وال ـ ـح ـ ـقـ ــائـ ــب ال ـخ ــاض ـع ــة
للتوازنات الطائفية واملذهبية؟ هل
من مصلحة محور املقاومة في لبنان

أن ُي ّ
سهل أكثر لدياب من أجل اإلفراج
ُ
عـ ــن ح ـك ــوم ـت ــه أو ي ـ ـجـ ــري ت ـع ــدي ــات
ف ــي سـقــوفــه الـتـفــاوضـيــة تــدفـعــه الــى
ّ
التشدد أكثر؟ االتجاه حتى اآلن يسير
نحو «التعجيل فــي التأليف تــداركــا
لـلـتـطــورات ،فما ُيمكن تحقيقه اآلن،

قد ال يعود ُممكنًا في حال التصعيد
وذهـ ــاب األمـ ــور ال ــى امل ـج ـهــول» ،وفــق
ّ
مــا تـ ّ
ـرجــح م ـصــادر مطلعة فــي فريق
 8آذار.
وتشير الى أن «العقد املوجودة حاليًا
ُي ـم ـك ــن تــذل ـي ـل ـهــا ،وقـ ــد ق ـط ــع فــريـقـنــا

اعتادت بيروت التي عاشت على مقولة «عراق قوي… لبنان مستقر» ّ
تهيب ما يحصل في بالد الرافدين (هيثم الموسوي)

فــي غـمــرة إشــاعــة مـنــاخ إيـجــابــي بأن
ُ
ـام
ال ـتــأل ـيــف ال ـ َح ـكــومــي ع ـلــى ب ـع ــد أيـ ـ ٍ
ق ـل ـي ـلــة ،ف ـتــحــت ال ـب ــاد عـيـنـيـهــا على
ـق م ــن امل ـن ـت ـظــر اآلتـ ـ ــي ،وأبـقـتـهـمــا
ق ـل ـ ٍ
َ
عـلــى ال ـعــراق ال ــذي وص ــل مـنــه الخبر
ـ ـ الصدمة« :الــواليــات املتحدة تغتال
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري
قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد
الشعبي أبو مهدي املهندس» .فجأة،
انحرف املركب اللبناني املثقوب ماليًا
واقـتـصــاديــا واجـتـمــاعـيــا عــن مـســاره
الــداخ ـلــي ،وأخــذتــه الــريـبــة مــن تـطـ ّـور
تصعيدي بمثل هذا الحجم الى مكان
آخــر .إذ اعتادت بيروت ،التي عاشت
ع ـل ــى م ـق ــول ــة «ع ـ ـ ــراق قـ ـ ــوي… لـبـنــان
مستقر»ّ ،
تهيب مــا يحصل فــي بالد
ال ــراف ــدي ــن .واسـ ـتـ ـه ــداف شـخـصـيــات

مصادر  8آذار« :لم ُ
يعد لدينا ترف
الوقت والدلع والوقوف عند نقاط
صغيرة كأسماء وحقائب»
ب ـح ـجــم س ـل ـي ـمــانــي واملـ ـهـ ـن ــدس عـلــى
أرض العراق يعني باملعنى السياسي
«س ـق ــوط ال ـخ ـط ــوط ال ـح ـم ــر» ووالدة
ف ــوض ــى عـ ــارمـ ــة ب ــأشـ ـك ــال ُم ـخ ـت ـل ـفــة
ف ــي املـنـطـقــة ل ــن ي ـكــون لـبـنــان بمنأى
ع ـن ـه ــا .فـ ــي ظـ ــل ه ـ ــذا ال ـ ـجـ ــو ،صـ ــارت
ّ
عملية التأليف أو أقله الحديث عنها
ومتابعة مسارها ـ ـ َ
يوم أمس ـ ـ ّ
مجرد
َ
ـات ــم وس ــط
ت ـف ـص ـيــل ف ــي امل ـش ـه ــد الـ ـق ـ ِ
تـ ـخ ـ ّـوف م ــن اص ـ ـطـ ــدام تـ ـك ــون كـلـفـتــه
ُ
ّ
يهتم بما آلت إليه
كبيرة .لم يكن أحد
ّ
األم ـ ــور ف ــي م ــا يـتـعــلــق بــامل ـفـ ّـاوضــات
الـحـكــومـيــة ،وك ــأن الــزمــن تــوقــف بها
عند االجتماع الذي ُعقد أول من أمس
ّ
ب ــن ال ــرئ ـي ــس امل ـك ــل ــف ح ـس ــان دي ــاب

م ــع ال ــرئ ـي ــس دي ـ ــاب ش ــوط ــا وت ـق ـ ّـدم ــا
كبيرًا» ،معتبرة أن «امللفات الداخلية،
ُ
ال ـتــي بــاتــت تـعـتـبــر صـغـيــرة ،مـقــارنــة
بــال ـحــدث اإلق ـل ـي ـمــي والـ ــدولـ ــي ،يجب
االنتهاء منها ،وخاصة أن ال ممانعة
دولية لحكومة دياب ،وألن ّ
الرد الذي
تـ ّ
ـوع ــدت ب ــه إيـ ــران يـفـتــح ال ـب ــاب على
ّ
احتماالت شتى» .واعتبرت املصادر
أن ــه «ل ــم يـ ُـعــد لــديـنــا ت ــرف ال ــوق ــت وال
الدلع وال الوقوف عند نقاط صغيرة
كأسماء وحقائب ،فاألمور ال تحتمل».
وفـيـمــا غــابــت املـعـلــومــات واملعطيات
ال ـح ـكــوم ـيــة ع ـن ــد األطـ ـ ـ ــراف امل ـع ـن ـيــة،
بـ ـق ــي الـ ـث ــاب ــت ال ــوحـ ـي ــد ه ـ ــو م ــوق ــف
رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـمــاد مـيـشــال
ّ
«الحكومة
ع ـ ُـون ال ــذي ت ـحــدث عــن أن ُ
ســت ـب ـصــر الـ ـن ــور األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـب ــل»،
ّ
رجـ ـح ــت امل ـ ـصـ ــادر أن «ي ـح ـص ــل ذل ــك
َ
ي ــوم االث ـنــن» .وفـ ّـســرت امل ـصــادر هذا
الكالم بـ«نية الرئيس عون التسهيل،
وال سيما أن النقاط الخالفية عالقة
عـنــد األس ـم ــاء وال ـح ـقــائــب املسيحية
بالدرجة األولــى ،بسبب عــدم االتفاق
ع ـلــى اسـ ــم وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ونــائــب
رئـيــس الحكومة ووزي ــر الــدفــاع ،كما
وزي ـ َـري الطاقة وال ـعــدل» .كــذلــك «ثمة
اخ ـت ــاف ب ـشــأن ت ــوزي ــع حـقــائــب مثل
ال ـع ـم ــل والـ ـبـ ـيـ ـئ ــة» .وف ـي ـم ــا ُح ـس ـمــت
الحصة الشيعية لكل من «حزب الله»
وحركة «أمل» ( 4وزراء) بحصولهما
على حقائب املال والصحة والزراعة،
إضافة إلــى الصناعة ،قالت املصادر
إن «أس ـم ــاء الـحـصــة الـسـنـيــة تشمل:
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة واالتـ ـ ـص ـ ــاالت وال ـت ــرب ـي ــة
مبدئيًا ،منها من ّ
نفسه،
سماها دياب
ّ
وواح ــد بالتشاور مــع الـنــواب السنة
في فريق  8آذار».
وبينما تــداولــت مـعـلــومــات عــن لقاء
ب ــن دي ـ ــاب وب ــاس ـي ــل أم ـ ــس ،ل ــم يجر
ت ــأك ـي ــده ،قـ ــال رئ ـي ــس ك ـت ـلــة «ال ــوف ــاء
لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوم ــة» ال ـ ـنـ ــائـ ــب مـ ـحـ ـم ــد رع ــد
«ن ـح ــن ن ـت ـعــاطــى اآلن م ــع الـحـكــومــة
على أس ــاس أنـهــا تــأتــي حكومة لكل
اللبنانيني ،إذا أصر البعض على أن
يتعامل معها على أساس أنها ليست
حكومته وال تمثله فنحن ليس لنا
ف ــي هـ ــذه ال ـح ـك ــوم ــة أك ـث ــر م ـم ــا ل ـهــم،
ولكن سنتعاطى إيجابًا بما يحفظ
وحــدة وطننا وكرامة شعبنا ونحن
ال نتبنى حكومات ،إنما نشارك فقط
خدمة ألهلنا».
(األخبار)

أضحى صدور مراسيم
حكومة الرئيس حسان
دياب وشيكًا ،إال أن االمتحان
الفعلي الذي ينتظرها
مزدوج :شارع الحراك والشارع
ّ
السني ،لكن أيضًا الوصول
الى مجلس النواب ومثولها
أمامه .ال تخشى الثقة ،بل
الالعبين بنار الميثاقية
نقوال ناصيف
رغ ـ ـ ــم ال ـ ـش ـ ـ ّـد املـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادل ب ـ ــن األف ـ ــرق ـ ــاء
املـشــاركــن ،مــع الــرئـيــس املـكـلــف حسان
دي ـ ـ ـ ـ ــاب ،ف ـ ــي ت ــألـ ـي ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة ع ـلــى
األس ـ ـمـ ــاء أكـ ـث ــر م ـن ـهــا ع ـل ــى ال ـح ـقــائــب،
وق ــد أض ـح ــت ف ــي مـعـظـمـهــا مـحـســومــة
وموزعة الحصص عليهم ،من الواضح
أن الـشــق اآلخ ــر مــن ه ــذه املـهـمــة يتركز
ع ـلــى مــرح ـلــة م ــا ب ـعــد صـ ــدور مــراسـيــم
الحكومة الجديدة .من الوهم االعتقاد
أنها ما إن تحوز ثقة البرملان ستكتفي
بستة أشـهــر فــي الـحـكــم .حكومة 2019
بــرئــاســة الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري على
إثـ ــر االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ق ـب ــل سـتــة
أش ـ ـهـ ــر ،ت ــوق ـع ــت ل ـن ـف ـس ـهــا أن تـسـتـمــر
طوال النصف الثاني من والية الرئيس
م ـي ـشــال ع ـ ــون ،ب ـيــد أن ـه ــا س ـق ـطــت بعد
 8أشـهــر وسـتــة أي ــام .كــان املـتــوقــع بقاء
ال ـ ـحـ ــريـ ــري فـ ــي ال ـ ـسـ ــرايـ ــا ط ـ ـ ــوال سـنــي
الوالية ،فإذا الرجل ُيخرج نفسه بنفسه
وال يعود.
ب ـض ـع ــة م ـع ـط ـي ــات ي ـق ــارب ـه ــا األفـ ــرقـ ــاء
املـعـنـيــون بتأليف الـحـكــومــة باهتمام،
ويأخذونها في االعتبار:
 - 1ال ع ــودة ال ــى مــا قـبــل تكليف ديــاب
بعد إيصاد األبواب بإحكام أمام عودة
ال ـح ــري ــري ال ــى ال ـس ــراي ــا .وه ــو ال ــره ــان
األساسي الــذي عـ ّـول عليه غــداة تكليف
سواه ،وتوقع أن يحمل تصعيد الشارع
ّ
السني ديــاب على االع ـتــذار عــن تأليف
الحكومة .وفيما يمضي الحريري إجازة
األعياد في باريس كأنه غير معني بما
ي ـج ــري ف ــي ل ـب ـنــان ،وال يـ ــرأس حـكــومــة
تصريف األعمال ،وال شأن له بالضائقة
ّ
وتسيب الشارع،
النقدية ُ واالقتصادية
َ
ّ
كان خلفه بتأن ملموس يحاول تفكيك

ليس حتميًا أن عمر الحكومة الجديدة  6أشهر فقط (هيثم الموسوي)

العقد والعراقيل من غير أن يجد نفسه
ملزمًا بتقديم تنازالت فادحة.
 - 2ال ج ــدال فــي أن مــراسـيــم الحكومة
ال ـج ــدي ــدة س ـتـب ـصــر الـ ـن ــور خـ ــال أي ــام
ّ
التصور الذي
قليلة ،تبعًا ملعظم عناصر
وضـعــه لـهــا الــرئـيــس املـكـلــف :مصغرة،
وزراء تكنوقراط ليس بينهم نــواب وال
حــزب ـيــون .أحـ ــرز مـكـسـبــا أســاس ـيــا غير
محسوب بحمله الثنائي الشيعي على
الـتـخـلــي عـمــا لــم يـكــن مـتــوقـعــا الـتـنــازل
ع ـ ـنـ ــه ،وكـ ـ ـ ــان ف ـ ــي صـ ـل ــب الـ ـ ـخ ـ ــاف مــع
الحريري .لن تكون الحكومة الجديدة
تكنو ـ ـ سياسية تبعًا ملا ّ
أعد له رئيس
الجمهورية والثنائي الشيعي عندما
ف ـ ــاوض الـ ـح ــري ــري ،ث ــم ع ـنــدمــا ف ــاوض
امل ــرش ـح ــن ال ـث ــاث ــة ل ـت ــرؤس الـحـكــومــة
قبل اعتذارهم ،ثم عندما بدأ التفاوض
م ــع ديـ ـ ــاب .ت ـســاهــل ال ـث ـنــائــي الـشـيـعــي
بــالـتـخـلــي ع ــن ت ــوزي ــر الـ ـن ــواب ووزراء
ّ
وتسمر أمــام خط الدفاع
الصف األول،
األخير وهو حكومة تكنو ـ ـ سياسية.
الـ ـي ــوم ،ل ــم ي ـعــد أح ــد ي ـت ـحــدث ع ــن هــذا
ال ـشــرط بـمــا فـيــه ال ـفــريــق الـشـيـعــي ،من
غير أن يتوجس أو يشكك في الرئيس
املـ ـكـ ـل ــف .لـ ــم ي ـع ــد يـ ـص ـ ّـر ع ـل ــى ال ـغ ـط ــاء
السياسي الذي يوفره الوزراء الحزبيون
لـلــوزراء الخبراء ،وال التمسك باحترام
ن ـتــائــج ان ـت ـخــابــات  .2018ن ـشــأت لـلـتـ ّـو
مـعــادلــة جــديــدة أك ــدت شــراكــة التأليف
بــن الرئيس املكلف والكتل الرئيسية:
ت ـجــاريــه ال ـك ـتــل ف ــي ت ــوزي ــر تـكـنــوقــراط
وإن انبثقت تسمية بعضهم منها هي

بــالــذات مــن غير أن يكون حزبيًا فيها،
فــي مقابل تسليم الــرئـيــس املكلف بأن
الكتل هذه تمثل الغالبية النيابية التي
تمسك بعنق حكومته في البرملان.
 - 3ستمثل حكومة ديــاب أمــام مجلس
ال ـ ـنـ ــواب ،وس ـت ـح ــوز ال ـث ـق ــة بــالـغــالـبـيــة
املـطـلـقــة أو الـغــالـبـيــة الـنـسـبـيــة ف ــي ظل
توافر النصاب القانوني للجلسة تبعًا
للمادة  34مــن الــدسـتــور ،وهــو النصف

وازن الثنائي بين
ّ
تخليه عن حكومة
تكنوسياسية وإمساكه
بالغالبية النيابية

زائ ـدًا واح ـدًا .عــام  ،2004حــازت حكومة
الرئيس عمر كرامي ثقة نسبية هي 59
صــوتــا بسبب مقاطعة تـيــار املستقبل
وحـلـفــائــه ل ـهــا ،وف ــي ع ــام  ،2011حــازت
ح ـكــومــة الــرئ ـيــس نـجـيــب مـيـقــاتــي ثقة
 68نائبًا ،أكثر بقليل من النصف زائدًا
واح ـدًاُ ،
ووصفت ـ ـ كما من قبل حكومة
كــرامــي ـ ـ ـ ـ بــأنـهــا ذات ل ــون واحـ ــد .كذلك
حـ ـ ــازت ح ـك ــوم ــة ال ــرئـ ـي ــس تـ ـم ــام س ــام

عــام  2013ثقة  68صــوتــا ،رغــم أن تيار
املستقبل كان في عدادها .بيد أن املثل
األسطع على عالقة محتملة بني الثقة
املتدنية ومقدرة الحكومة على ممارسة
الحكم يكمن في حكومة ّ .2011
حرض
ّ
الحريري الـشــارع السني على ميقاتي
ودفـعــه الــى الشغب ،مــن غير أن يتمكن
من حمل الرئيس املكلف آنذاك ،رغم طول
امل ــدة الـتــي استغرقها التأليف وبلغت
 139يومًا ،على االعتذار أو إخفاقه في
أن ي ـح ـكــم .ف ـص ـمــدت ح ـكــومــة مـيـقــاتــي
طوال سنتني وشهرين وأسبوع .اللعبة
نـفـسـهــا ك ــرره ــا ال ـحــريــري ف ــور تكليف
دياب ،وال يزال يطلق ـ ـ وإن عبثًا ـ ـ الزمام
ألن ـصــاره فــي بـيــروت والـبـقــاع األوســط
وبعض الشمال إلقفال الطرق.
في أي من الحكومات تلك ،وخصوصًا
ح ـكــومــة م ـي ـقــاتــي ال ـت ــي قــاط ـع ـهــا تـيــار
املستقبل من غير أن يتمثل فيها ،كذلك
حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب
ما خال وليد جنبالط الذي انضم إليها،
ُ
الوطنية.
لم تثر فيها مسألة امليثاقية
ّ
في حكومة  ،2011جلس الــوزراء السنة
على مقاعدهم ولم يكن بينهم َمن ّ
يمت
بـصـلــة ل ـل ـحــريــري ،م ــن دون أن ي ـتــذرع
أحـ ــد م ــا بــاف ـت ـقــار ال ـح ـكــومــة ال ـجــديــدة
ال ــى ال ـش ــرط الـصـلــب لـلـمـيـثــاقـيــة ،وهــو
استبعاد طائفة عنها.
 - 4مع أن دار الفتوى لم تستقبل حتى
اآلن الرئيس املكلف ،رغم التقليد املتبع
بزيارته إياها فور تكليفه ،إال أن املفتي
الـشـيــخ عـبــد الـلـطـيــف دريـ ــان ل ــم يتخذ
م ــوق ـف ــا س ـل ـب ـيــا م ــن ت ـك ـل ـيــف ديـ ـ ــاب وال
نـ ــاوأه ،مكتفيًا بــالـصـمــت .وه ــو موقف
مترجح ما بني سلبية ظاهرة وإيجابية
مضمرة غير كافية ،ما دام صاحب الدار
ل ــم ي ـقــل ح ـتــى اآلن إن ــه ّال ي ــري ــده .ومــع
أن ال ــرئ ـي ــس امل ـك ـلــف ي ّـفــضــل اح ـت ـضــان
املرجعية الدينية السنية األولــى له في
مـفــاوضــات شــاقــة يجريها مــع الثنائي
الشيعيّ ،
فسر البعض الصمت والتريث
الواضحني لدار اإلفتاء كما لو أنه يمنح
الــرئّـيــس املـكـلــف حـظــوظــا إضــاف ـيــة كي
ّ
يتيقن من الحكومة التي يؤلفها ،ومن
أن ال افتئات على حصة الطائفة فيها
وال ع ـلــى ص ــاح ـي ــات ال ــرئ ـي ــس املـكـلــف
املتصلة مباشرة بالتأليف .عناد دياب
ّ
فــي اإلص ــرار على شــروطــه ،زك ــى أيضًا
الـ ـف ــرص ــة الـ ـت ــي م ـن ـحــه إيـ ــاهـ ــا الـ ـح ــراك
ال ـش ـع ـب ــي ال ـ ـ ــذي يـ ـل ــزم ال ـت ـه ــدئ ــة ب ـ ــإزاء
الرئيس املكلف وينتظر صدور مراسيم
الحكومة الجديدة.

تقرير

ّ
هل يعفى المتخلفون عن سداد القروض من الغرامات؟
ّ
تحفظ المصارفّ ،
أقرت
بالرغم من
لجنة المال والموازنة النيابية اقتراح
اإلجراءات التي تتخذها المصارف
تجميد ّ
بحق المتخلفين عن سداد القروض
المدعومة من مصرف لبنان
إيلي الفرزلي
أن ـه ــت لـجـنــة املـ ــال ال ـن ـيــاب ـيــة دراس ــة
ّ
وأعد رئيسها إبراهيم
موازنة ،2020
ك ـن ـعــان ال ـت ـقــريــر ال ـن ـه ــائ ــي ،تـمـهـيـدًا
لــرفـعـهــا إل ــى الـهـيـئــة ال ـعــامــة ،بعدما
أنجزت وزارة املال بدورها احتساب
ال ـت ـع ــدي ــات الـ ـت ــي أق ــرت ـه ــا ال ـل ـج ـنــة.
تلك التعديالت ساهمت فــي خفض
العجز ،ما يصل إلى ألف مليار ليرة.
لكن مــع ذلــك ،ال أحــد ينظر إلــى هذه
األرق ــام بوصفها إنـجــازًا .كــل مــن في

اللجنة يــدرك أن تقدير اإلي ــرادات لن
يصيب ،بــل سيتراجع بشكل كبير،
ف ـي ـمــا ال ـن ـف ـق ــات س ـت ــرت ـف ــع .ذلـ ــك أم ــر
بـ ــدأت ت ـبــاش ـيــره تـظـهــر ف ــي األش ـهــر
األخيرة من العام املاضي ،وال يبدو
ّ
أن ــه سـ ُـيـحــل فــي امل ــدى امل ـن ـظــور ،بما
ي ـن ــذر أن ي ـف ــوق ال ـع ـجــز امل ـح ـقــق كل
توقعات .لكن مع ذلك ،يبدو جليًا أن
التعديالت التي طرأت على املشروع،
فــي لجنة امل ــال ،ســاهـمــت فــي إدخ ــال
بـعــض الـبـنــود املـتـصـلــة باستفحال
األزمة املالية واالقتصادية.
أبـ ــرز م ــا تـضـمـنــه املـ ـش ــروع ،ف ــي هــذا
ال ـصــدد ،هــو امل ــادة  ،36الـتــي تتعلق
بـ ــإع ـ ـفـ ــاء امل ـ ـتـ ــأخـ ــريـ ــن عـ ـ ــن ت ـس ــدي ــد
ال ـ ـقـ ــروض امل ـص ــرف ـي ــة امل ــدع ــوم ــة مــن
أي إج ـ ـ ــراءات ع ـقــاب ـيــة ،ح ـتــى نـهــايــة
ح ــزي ــران امل ـق ـبــل ،م ــع مـفـعــول رجـعــي
يبدأ من األول من شهر تشرين األول.
فــي الـجـلـســة األخ ـي ــرة ال ـتــي عقدتها
ال ـل ـج ـن ــة ،ب ـح ـض ــور ح ــاك ــم م ـصــرف

ل ـب ـن ــان ورئـ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة املـ ـص ـ ّـارف
وع ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن املـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــن ،تـ ـح ــف ــظ
املصرفيون على االقتراح الذي قدمه
ال ـن ــائ ــب ع ـل ــي فـ ـي ــاض .ح ـج ـت ـهــم أن ــه
يـشـكــل إع ـ ــادة ج ــدول ــة ل ـل ــدي ـ ُـون .لكن
ال ـنــص الـنـهــائــي لــاق ـتــراح ث ـ ّـب ــت في
املــوازنــة .اإلعفاء يشمل كل القروض
املصرفية املدعومة من قبل مصرف
لبنان ،إن كانت إسكانية أو صناعية
أو زراعية أو تكنولوجية أو بيئية.
ّ
يتحول االقتراح إلى قانون بعد.
لم
يحتاج إلى إقرار املوازنة في الهيئة
العامة حتى يصبح نافذًاُ .
ويتوقع
أن ال يلقى معارضة قاسية ،إال إذا
أصر النواب ،أعضاء مجالس إدارة
املصارف ووكالئها وكبار مودعيها،
ع ـل ــى الـ ــدفـ ــاع ع ــن م ـصــال ـح ـهــا عـلــى
حـســاب املـقـتــرضــن .لـكــن حـتــى هــذه
االعـ ـت ــراض ــات ،إن وج ـ ــدت ،سـتـكــون
م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدودة ،ألن املـ ـ ـس ـ ــأل ـ ــة ت ـ ـطـ ــاول
ش ــري ـح ــة واسـ ـع ــة م ــن امل ـت ـض ــرري ــن،

وخ ــاص ــة أن ن ــص االقـ ـت ــراح حــرص
على تقديم تسهيالت ال تؤثر على
م ــاء ة امل ـص ــارف ،فــا تـعــديــل ملعدل
الـ ـف ــائ ــدة وال ت ـع ــدي ــل ملـ ــدة ال ـق ــرض،
بـ ــل ت ــأجـ ـي ــل ل ــاسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات .ل ـكــن
األهـ ــم أن االقـ ـت ــراح يـمـنــع امل ـصــارف
م ــن ف ــرض إج ــراء ات ـه ــا امل ـع ـت ــادة في
ّ
حــاالت التخلف عن ّالدفع .فبحسب
امل ـس ـت ـنــدات ال ـت ــي يــوق ـع ـهــا الـعـمــاء
لـ ـحـ ـظ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـقـ ــرض
ال ـس ـك ـنــي ،ع ـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،فــإنــه
ب ـعــد ّ مـ ــرور ث ــاث ــة إل ــى س ـتــة أش ـهــر،
ي ـحــق لـلـمـصــرف إل ـغ ــاء ال ــدع ــم على
ال ـق ــرض وت ـح ــري ــر ال ـف ــائ ــدة (رف ـع ـهــا
إل ــى مـعــدلـهــا ال ـت ـج ــاري) ،كـمــا يحق
للمصرف مـصــادرة العقار وطرحه
فــي امل ــزاد الـعـلـنــي إذا تــأخــرت فترة
ّ
التخلف عن السداد .هذه اإلجراء ات
سيكون مصيرها التجميد إلــى ما
بعد نهاية حزيران.
ي ـش ــدد م ـع ـ ّـد االقـ ـت ــراح ع ـلــى أن هــذه

املـ ـ ـ ــادة ال ت ـع ـف ــى مـ ــن أي ق ـ ــرض وال
تـشـجــع عـلــى ع ــدم ال ــدف ــع ،لكنها في
املـقــابــل ّ
تقيد إرادة الــدائــن فــي حالة
التعسر.
خ ــاف ــا ملـ ــا س ـع ــى املـ ـص ــرفـ ـي ــون إل ــى
الـتـحــذيــر م ـنــه ،فـقــد راع ــت املـ ــادة 36
م ـس ــأل ــة ال ــرب ــط ب ــن مـ ـ ــاءة ال ـب ـنــوك
وقدرتها على تمويل نفسها ،وبني
حماية املقترضني في ظل األزمة غير
املسبوقة التي يعيشها اللبنانيون.
فــي األسـبــاب املوجبة ،يشير فياض
إلى أنه «مراعاة ألوضــاع املواطنني،
من أفراد وأصحاب مصالح ،ونتيجة
ل ـخ ـس ــارة عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـعــام ـلــن
فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص رواتـ ـبـ ـه ــم أو
تخفيضها ،جرى إعداد هذه املادة».
أم ــا امل ـ ــادة نـفـسـهــا ف ـت ـنـ ّـص ع ـلــى أنــه
ُ ّ
«خــافــا ألي نــص آخ ــر ،تـعــلــق حتى
تاريخ  ،2020/6/30مفاعيل البنود
ال ـت ـعــاقــديــة املـتـعـلـقــة بــالـتـخـلــف عن
تسديد القروض املدعومة من سكنية

إعفاءات ُ 2019ت ّ
جدد في موازنة ( 2020هيثم الموسوي)

تمديد مهل دفع
القروض المدعومة
بمفعول رجعي من
أول تشرين األول

وصـ ـن ــاعـ ـي ــة وزراعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وس ـي ــاح ـي ــة
وتكنولوجية ومعلوماتية وبيئية،
بـحـيــث ال ت ـســري عـلــى امل ـق ـتــرض أي
ج ـ ــزاءات قــانــونـيــة أو تـعــاقــديــة ،بما
ف ــي ذل ــك زي ـ ــادة عـلــى م ـعــدل الـفــائــدة
بسبب التأخر أو التعسر في تسديد
ق ــرض أو أي م ــن أق ـســاطــه ف ــي املـهــل
املحددة قانونيًا أوتعاقديًا ،اعتبارًا

ّ
مـ ــن  .2020/10/1وتـ ـع ــل ــق جـمـيــع
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة والـقـضــائـيــة
التي بوشرت أو اتخذت اعتبارًا من
األول من تشرين األول.
وخالفًا ملا يسوقه أصحاب املصارف،
ّ
يصر النائب علي فياض على أن هذه
ّ
املــادة ال تشكل إعــادة هيكلة للديون
وال إعــادة تشكيل للفائدة .Rerating
كما يلفت إلى أنه بعد انقضاء الستة
أشـ ـه ــر ،ال ي ـك ــون ب ــإم ـك ــان امل ـص ــارف
العودة إلى تحصيل الفائدة بمفعول
رجعي.
إض ــاف ــة إل ــى تـمــديــد مـهــل ال ـق ــروض،
راعـ ــت م ــوازن ــة  2020ع ــدم اس ـت ـفــادة
ال ـل ـب ـنــان ـيــن م ــن ال ـت ـس ـه ـي ــات ال ـتــي
ّ
تضمنتها موازنة عام  ،2019بسبب
األزم ــة التي طــاولــت بتداعياتها كل
األفـ ـ ـ ــراد وال ـ ـشـ ــركـ ــات .ول ــذل ــك نـصــت
املـ ـ ــادة  22م ـن ـهــا ع ـلــى ت ـمــديــد املـهــل
املنصوص عليها في عدد من املواد
الواردة في قانون موازنة عام ،2019

والـ ـت ــي ت ـت ـع ـلــق ب ـخ ـفــض ال ـغ ــرام ــات
وت ـم ــدي ــد م ـهــل الـ ـس ــداد واإلعـ ـف ــاءات
وتقسيط الـضــرائــب (املـ ــواد ،22 ،21
،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
.)70 ،58 ،51 ،49 ،41 ،40 ،39 ،38
فــي امل ــادة  ،37أق ــرت الـلـجـنــة وجــوب
أن تستوفي الدولة جميع الضرائب
وال ـ ــرس ـ ــوم واألجـ ـ ـ ــور ع ــن ك ــل أن ـ ــواع
الخدمات التي تقدمها ،عبر مختلف
أنواع املؤسسات اململوكة أو املمولة
أو امل ـ ــدارة ،كـلـيــا أو جــزئـيــا ،مــن قبل
الــدولــة ،بالليرة اللبنانية فقط ،بما
فيها دفع إيجارات املباني املستأجرة
من قبل الدولة.
وإذا اقتضت الضرورة معادلة الليرة
اللبنانية بأي عملة أجنبية بالنسبة
إل ــى أج ــور بـعــض ال ـخــدمــات ،فيكون
ذلك إلزاميًا وفقًا للتسعيرة الرسمية
الـ ـت ــي ي ـف ــرض ـه ــا امل ـ ـصـ ــرف امل ــرك ــزي
ال ـل ـب ـنــانــي .ت ـلــك اإلج ـ ـ ـ ــراءات تتعلق
ح ـص ـرًا ب ــاإلي ـج ــارات الـحـكــومـيــة ،إال

أن فــي الـلـجـنــة مــن ب ــدأ الـحــديــث عن
إم ـكــان ـيــة اس ـت ـي ـفــاء ب ـ ــدالت اإلي ـج ــار
امل ـس ـج ـل ــة بـ ـ ــالـ ـ ــدوالر ،ب ـم ــا ي ــوازي ـه ــا
بالعملة الوطنية بالسعر الرسمي ال
بسعر السوق.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ف ـ ـقـ ــد تـ ـضـ ـمـ ـن ــت املـ ـ ـ ـ ـ ــادة 40
ال ـن ــص ال ـق ــان ــون ــي امل ـق ـت ــرح لـتـعــديــل
ق ـي ـم ــة ضـ ـم ــان الـ ـ ــودائـ ـ ــع امل ـص ــرف ـي ــة
املشمولة بضمانة مؤسسة ضمان
ال ــودائ ــع امل ـصــرف ـيــة .بـحـيــث تضمن
املؤسسة لــدى املـصــارف العاملة في
ل ـب ـنــان ال ــودائ ــع بــالـعـمـلــة الـلـبـنــانـيــة
وب ــالـ ـعـ ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة م ـه ـمــا ك ــان
نوع هذه الودائع أو أجلها .وتشمل
ال ـ ـض ـ ـمـ ــانـ ــة ،ل ـ ـغـ ــايـ ــة مـ ـبـ ـل ــغ خ ـم ـســة
وسبعني مليون ليرة لبنانية أو ما
ً
يعادله بالعمالت األجنبية رأسماال
وفــائــدة ،مجموع حـســابــات الــودائــع
العائدة ملودع واحد لدى ّ
أي مصرف
وي ـع ـت ـب ــر م ــرك ــز امل ـ ـصـ ــرف وف ــروع ــه
مؤسسة واحدة...

