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لبنان

لبنان

ّ
الفرنسيون ينسحبون:
هل سقط «سوسيتيه جنرال»؟
قضية اليوم

أصـ ـ ــدر «بـ ـن ــك ســوس ـي ـت ـيــه جـ ـن ــرال»
فــي فــرنـســا الـنـتــائــج املــالـيــة عــن عــام
ّ
تضمنت شطبًا لكامل
 ،2019وهــي
قيمة ّ
حصته في رأسمال سوسيتيه
جنرال بنك في لبنان البالغة %16.8
من مجموع األسهم واملقدرة قيمتها
ب ـن ـح ــو  158مـ ـلـ ـي ــون يـ ـ ـ ــورو .وهـ ــذا
الشطب ،بحسب ما ورد في التقرير،
نـ ــاجـ ــم ع ـ ــن اع ـ ـت ـ ـبـ ــار ه ـ ـ ــذه األسـ ـه ــم
تساوي صفرًا وفقًا لحساب «الدخل
ال ـصــافــي م ــن ال ـشــركــات واملـحـتـســب
على أس ــاس الــرســامـيــل» .هــذا األمــر
يكتف
يعني أن املصرف الفرنسي لم
ِ
بــإلـغــاء املــداخـيــل الـصــافـيــة مــن هــذه
املساهمة في املصرف اللبناني ،بل
ّ
املوظف في
ألغى أيضًا كل ّ
رأس املال ّ
هذا املصرف املصنف متعثرًا.
وقــالــت م ـصــادر مطلعة إن الجانب

قد يكون هذا هو الظهور
األول ألزمة ذوبان رساميل
المصارف في لبنان
الفرنسي أعــرب لنظرائه اللبنانيني
عـ ــن امـ ـتـ ـع ــاض ــه مـ ــن ط ــريـ ـق ــة إدارة
األع ـم ــال امل ـصــرف ـيــة واالس ـت ـث ـمــارات
ال ـت ــي قـ ــام ب ـهــا املـ ـص ــرف ف ــي لـبـنــان
وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــارج ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا اكـ ـتـ ـت ــاب
املصرف ورئيسه أنطون صحناوي
ب ـن ـس ـب ــة ع ــالـ ـي ــة م ـ ــن أس ـ ـهـ ــم ش ــرك ــة
ً
ســول ـيــديــر امل ـت ـع ـثــرة أص ـ ــا ،إضــافــة
الـ ــى م ـس ــاه ـم ــات «غ ـي ــر ف ـع ــال ــة» فــي
مؤسسات عقارية ومالية في لبنان
والعالم.
وح ـ ـ ـ ـ ــذرت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر مـ ـص ــرفـ ـي ــة مــن
أن ال ـخ ـط ــوة ال ـفــرن ـس ـيــة سـتـضـعــف
الثقة باملصرف اللبناني ،وستدفع
ش ــرك ــاء امل ـص ــرف ف ــي ع ــدد م ــن دول
العالم الــى التصرف بحذر مــن اآلن
فـصــاعـدًا ،مــا سينعكس سلبًا على
وضعه ،وسط شائعات عن عمليات
نـقــل ل ـلــودائــع م ــن امل ـص ــرف املــذكــور
الى مصارف أخرى في لبنان.
وكانت لجنة الرقابة على املصارف

(هيثم الموسوي)

ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت ق ـ ــد اس ـ ـتـ ــدعـ ــت إدارة
امل ـص ــرف ال ــى اج ـت ـمــاعــات منتصف
ال ـ ـش ـ ـهـ ــر املـ ـ ــاضـ ـ ــي مل ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــة واقـ ـ ــع
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف ،وت ـ ـغـ ـ ّـيـ ــب الـ ـصـ ـحـ ـن ــاوي

ع ــن االج ـت ـمــاع وأوفـ ــد م ــدي ــره الـعــام
جــورج صغبيني ،الــذي أفــاد يومها
ع ــن اج ـت ـم ــاع ال ـج ـم ـع ـيــة الـعـمــومـيــة
ل ـل ـم ـص ــرف فـ ــي  23كـ ــانـ ــون ال ـث ــان ــي

املاضي لبحث زيادة رأس املال .لكن
ّ
تبي أن املصرف لم يجب من تاريخه
الــى اليوم عن األسئلة حــول مصير
الرسملة الجديدة للمصرف ،وسط

م ـع ـط ـيــات م ـت ـضــاربــة حـ ــول حـقـيـقــة
ت ــأم ــن ال ـق ـس ــم األول م ــن امل ـق ــدم ــات
املــالـيــة والـبــالـغــة قيمتها نـحــو مئة
مليون دوالر تساوي عشرة في املئة

تقرير

األمن من مكافحة اإلرهاب
إلى خدمة السياسة والمصارف
من قيمة رأسمال املصرف.
قد يكون هذا هو الظهور األول ألزمة
ذوبان رساميل املصارف في لبنان،
إال أن ــه ال ي ـتــوقــع أن ي ـكــون األخ ـيــر،
إذ إن هـنــاك الـكـثـيــر مــن املـســاهـمــات
األج ـن ـب ـيــة ف ــي املـ ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة
ال ـت ــي س ـي ـكــون م ـف ــروض ــا عـلـيـهــا أن
تــأخــذ ف ــي االع ـت ـبــار الـخـســائــر الـتــي
سـ ّـجـل ـت ـهــا املـ ـص ــارف ال ـل ـب ـنــان ـيــة فــي
ع ـ ــام  ،2019وه ـ ــي خ ـس ــائ ــر ك ـب ـيــرة
نــاتّـجــة بـشـكــل أســاســي مــن مـعــدالت
تعثر مرتفعة فــي الـقــروض للقطاع
الخاص ّ
يقدر أنها تفوق  %20على
ال ـق ــروض ب ــال ــدوالر ،بــاإلضــافــة إلــى
خسائر كبيرة ناتجة من توظيفات
املـصــارف فــي سـنــدات الـيــوروبــونــدز
الـ ـ ـت ـ ــي انـ ـخـ ـفـ ـض ــت أسـ ـ ـع ـ ــاره ـ ــا إلـ ــى
ّ
مستويات «التخلف عن السداد» ،إذ
ّ
إنه في املجمل كل دوالر موظف في
سـنــدات الـيــوروبــونــدز بــات يـســاوي
 40سـنـتــا بـحـســب الـسـعــر الـســوقــي.
كـ ــذلـ ــك ،هـ ـن ــاك م ـح ـف ـظ ــة كـ ـبـ ـي ــرة مــن
ت ــوظ ـي ـف ــات املـ ـص ــارف ف ــي ش ـه ــادات
اإليــداع الـصــادرة عن مصرف لبنان
وودا ّئـ ـ ــع ل ــدى م ـصــرف ل ـب ـنــان ّبــاتــت
ت ـصــنــف ف ــي م ـس ـتــويــات ال ـت ـعــثــر من
الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــان ـي ــة ب ـح ـســب امل ـعــاي ـيــر
املحاسبية الدولية .ورغم أن مصرف
لبنان أوقف العمل بهذه املعايير في
لبنان ،إال أن قراره هذا ال يسري على
حـســابــات امل ـص ــارف األجـنـبـيــة التي
تملك مساهمات في السوق املحلية.
وتـ ـ ـج ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن ذوبـ ـ ــان
الــرســامـيــل هــو إف ــاس تـقـنــي ،إال أن
حــالــة اإلفـ ــاس ال تـصـبــح واق ـع ــا إال
بـعــد إشـهــارهــا أو اعـتـبــار املؤسسة
امل ــالـ ـي ــة م ـف ـل ـســة مـ ــن ق ـب ــل ال ـج ـه ــات
الـنــاظـمــة لـلـقـطــاع (م ـصــرف لـبـنــان)،
وأنه في هذه الحالة يمكن أن تواصل
املصارف القيام باألعمال الروتينية
التي تتعلق بسداد الودائع والقيام
بعمليات هامشية من دون أن تكون
لديها الـقــدرة على القيام بعمليات
إقـ ــراض فـعـلـيــة .بــاخ ـت ـصــار ،أصـبــح
ســوسـيـتـيــه ج ـن ــرال ب ـنــك أول «بـنــك
زومبي» في لبنان.
(األخبار)

تقرير

ُ ُّ
مصير مشروع كهرباء دير عمار يبت غدًا

(هيثم الموسوي)

يـعـقــد غـ ـدًا اج ـت ـم ــاع ع ـمــل ه ــو األول
في عهد الحكومة الجديدة في شأن
م ـلــف ال ـك ـهــربــاء ف ــي ل ـب ـنــان .وعـلـمــت
«االخبار» أن رئيس الحكومة حسان
ديـ ـ ـ ــاب ومـ ـس ــاع ــدي ــه ف ـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة
ّ
وجـ ـه ــوا ال ــدع ــوة ال ــى رج ــل األع ـم ــال
عالء الخواجة الجتماع عمل لبحث
مستقبل االستثمار في مشروع بناء
مـعـمــل دي ــر ع ـم ــار ل ـل ـطــاقــة ،م ــن أجــل
االتـفــاق على آلية العمل في املرحلة
املقبلة.
ال ـ ّـدع ــوة ال ــى االج ـت ـمــاع ج ــاءت عقب
تـلــقــي وزارة ال ـطــاقــة رس ــال ــة عاجلة
مــن الخواجة نهاية الشهر املاضي،
ت ـش ـيــر ال ـ ــى الـ ـب ــطء ف ــي اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات،
وتتضمن احتجاجًا على الغموض
حــول مصير امل ـشــروع ،وع ــدم تقديم

الـشــروحــات الكافية للمواطنني في
مواجهة حرب الشائعات القوية التي
رافقت املفاوضات السابقة.
وبـحـســب مـصــدر فــي وزارة الـطــاقــة،
فــإن الخواجة أعــرب في الرسالة عن
ضـ ـ ــرورة «ال ـع ـم ــل ب ــدرج ــة أع ـل ــى من
ال ـش ـف ــاف ـي ــة» ،ع ــارض ــا «ال ـ ـعـ ــودة ال ــى
طرح املشروع للتلزيم مجددًا ،وفتح
الباب أمام كل املهتمني من الشركات
لـلـمـشــاركــة ف ــي الـ ـع ــروض» ،ومـبــديــا
«االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ــالـ ـت ــزام ب ـن ـتــائــج أي
اسـتــدراج جديد للعروض ،والتعهد
مسبقًا بعدم طلب أي تعويضات عن
فترة العمل السابقة».
وت ـ ــؤك ـ ــد امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال
ي ـت ـض ـ ّـم ــن أي تـ ـم ــوي ــل خ ـ ــارج ـ ــي أو
قروضًا من دول بحسب ما يشاع ،بل

كانت األجهزة األمنية
تفاخر يومًا بعد آخر
بعملياتها وبياناتها حول
مكافحة اإلرهاب والعمالة
إلسرائيل .منذ  17تشرين
األول ،صار المتظاهرون
أسماء وملفات ،وحماية
المصارف على طاولة
األمن .حتى معارك إدلب
وحلب لم ترفع مستوى
االهتمام االستخباري
هيام القصيفي
في السياق األمني املعتاد ،كان احتدام
ال ــوض ــع ال ـ ـسـ ــوري املـ ـي ــدان ــي ،وت ـس ــارع
وت ـيــرة امل ـع ــارك ،كـمــا يحصل راه ـنــا في
َ
محافظتي إدلــب وحـلــب ،يثير الخشية
األمـنـيــة مــن احـتـمــاالت ت ـسـ ّـرب مقاتلني
مـ ــن ت ـن ـظ ـي ـم ــات إره ــابـ ـي ــة ال ـ ــى ل ـب ـن ــان،
وخ ـص ــوص ــا أن هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع يـشـكــل
مـ ــادة دس ـمــة اس ـت ـخ ـبــاريــة ع ـلــى طــاولــة
الــوفــود األمنية الغربية التي تأتي الى
لبنان مستفسرة عن تداعيات التطورات
السورية وتفاصيل اإلج ــراءات األمنية
على الحدود البرية والبحرية والجوية،
وال سـيـمــا ف ــي ظـ ــروف مـشــابـهــة تشهد
عـ ــادة فـ ــرار م ـج ـمــوعــات مـسـلـحــة .وه ــذا
مــا كــان يجعل األجـهــزة املختصة ترفع
وت ـ ـيـ ــرة ح ــرك ـت ـه ــا وطـ ـل ــب م ـســاعــدت ـهــا
الدولية في هذا املجال األمني.
املـفــارقــة حــالـيــا ،فــي بلد يقف على خط
الزالزل اإلقليمية ،من العراق الى سوريا،
أن األم ـ ـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ــي يـ ـتـ ـح ـ ّـول بـحـســب
ع ــارف ــن ،ع ــن مـتــابـعــة مـلـفــات حـســاســة،
كــانــت ّ األج ـهــزة األمـنـيــة الــى وقــت قريب
َ
ت ـت ـغ ــن ــى بـ ـه ــا ،وال س ـي ـم ــا فـ ــي م ـج ــال ــي
مكافحة اإلره ــاب والـتـجـ ّـســس ملصلحة
إسرائيل ،علمًا بــأن لبنان أصبح بفعل
الفوضى الحالية ساحة خصبة للتوتر
األم ـن ــي ألس ـب ــاب داخ ـل ـيــة أو خــارج ـيــة،
ومــرشـحــا بفعل الــوضــع املــالــي املتعثر
الى إن يكون نموذجًا صالحًا لكل أنواع
ال ـف ـل ـت ــان .ف ــي األي ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،انـشـغــل
سـيــاسـيــون بخبر بـقــي خ ــارج ال ـتــداول،
عــن توقيف مجموعة فــي إحــدى بلدات

(مروان طحطح)

جبل لبنان النائية ،تناقلت املعلومات
أن أفــرادهــا هــربــوا مــن إدل ــب الــى لبنان
وي ـق ـي ـمــون ف ــي مـنـطـقــة ن ــائ ـي ــة .وأمـ ــس،
أك ــد الـجـيــش أن ــه أح ــال  8أش ـخــاص إلــى
القضاء ينتمون الى تنظيمات إرهابية
فــي ســوريــا ،إضــافــة الــى خمسة آخرين
ّ
بالتهم نفسها فــي مشاريع الـقــاع .لكن
أك ـثــر م ــن ذل ــك ،ي ـبــدو ان ـش ـغــال األج ـهــزة
األمنية في مكان آخر ،توقيف ناشطني
وم ــاحـ ـق ــة آخـ ــريـ ــن وتـ ــأمـ ــن ال ـح ـم ــاي ــة
للنواب واملراجع الرسمية واملصارف.
م ــا حـصــل م ــن ص ــدام ــات ف ــي أنـطـلـيــاس
ّ
يتعدى
وجونية في اليومني املاضيني،
كــونــه صــدامــا بــن نــائــب ومـتـظــاهــريــن.
القضية أخ ــذت بـعـدًا مختلفًا سياسيًا
وطــائـ ّفـيــا ،يـنــذر بـعـقــواب أوخ ــم ،نتيجة
ال ـت ـشــن ـجــات ال ـقــائ ـمــة واألخ ـ ـطـ ــاء الـتــي
ّ
متعمد ومقصود .إال
ارتكبت ،وبعضها
أن القضية فتحت العيون على منحى
أمـنــي بـحــت ،بعد االسـتـنـفــار العسكري
ال ـ ــذي ح ـصــل ع ـلــى ي ــوم ــن ،مل ـنــع تـفــاقــم
ال ــوض ــع واش ـت ـع ــال ــه .فـمـنــذ  17تـشــريــن
ّ
جاهزيتها
األول ،واألجهزة األمنية ترفع
تبعًا ملتطلبات الــوضــع امل ـيــدانــي .ومــع
تـغـ ّـيــر مـنـحــى ال ـت ـظــاهــرات وال ـصــدامــات
ال ـتــي أخ ــذت أحـيــانــا أب ـع ــادًا طــائـفـيــة أو
ّ
اشتد
مذهبية ،انغمست األجهزة ،التي
التجاذب السياسي حولها ،في يوميات
ال ـثــورة ،وال سيما بعدما تـحـ ّـولــت هذه
األج ـ ـهـ ــزة إل ـ ــى وسـ ــائـ ــل ض ـغ ــط تـتـغـ ّـيــر
وتيرتها بحسب الظروف ،وتستخدمها
ال ـقــوى الـنــافــذة ضــد املـتـظــاهــريــن .وبــدا
ذل ــك واض ـح ــا ف ــي أداء ب ـعــض الـضـبــاط
ع ـلــى األرض ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي مـنــاطــق

تقرير

مذكرة توقيف بحق
المدير السابق للكازينو
هو عبارة عن تمويل ذاتي يقوم على
تــوفـيــر املـسـتـثـمــر نـسـبــة م ــن املـبــالــغ
املطلوبة كمساهمة مباشرة ،بينما
توقع اتفاقات مع الشركات األجنبية
املـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورة ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــروع أو ص ــاح ـب ــة
املولدات ،تشمل وضع جدول دفعات
ملستحقات ضمن فترة زمنية طويلة
ومع نسبة فوائد متدنية جدًا.
وبحسب املصدر نفسه ،فإن الجهات
ال ـح ـكــوم ـيــة أب ـ ــدت خـشـيـتـهــا م ــن أن
ي ـكــون ال ـخــواجــة قــد ق ــرر االنـسـحــاب
م ــن امل ـ ـشـ ــروع .ب ـي ـن ـمــا ي ـه ـتــم رئ ـيــس
الحكومة وفريقه بالعمل على إطالق
املـ ـش ــروع ســري ـعــا ،وتـحـقـيــق نـتــائــج
ع ـم ــان ـي ــة خ ـ ــال وق ـ ــت غ ـي ــر ط ــوي ــل.
وت ـن ـط ـلــق ال ـج ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة فــي
مسعاها الجديد من أن الخواجة كان
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قــد أنـجــز ســابـ ّقــا كــل الـخـطــوات التي
أفـضــت الــى فــض اإلشـكــال القانوني
م ــع ال ـشــركــة ال ـيــونــان ـيــة ،بـمــا أسـقــط
احـتـمــال مـقــاضــاة الــدولــة اللبنانية،
كما أنشأ الشركة اللبنانية الجديدة
التي ستتولى إدارة املشروع.
مــن جهة أخ ــرى ،سيبحث االجتماع
في مصير مشروع إنتاج الطاقة من
الــريــاح ،واملـفـتــرض إطــاق العمل به
فــي منطقة عـكــار ،مــن خــال شركات
ي ـم ـلــك الـ ـخ ــواج ــة ن ـس ـبــة ك ـب ـي ــرة مــن
أسهمها بالشراكة مــع رجــال ّ أعمال
لـبـنــانـيــن .وه ــو م ـشــروع ت ــوف ــرت له
قروض ّ
ميسرة وكافية من مؤسسات
ت ـم ــوي ـل ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
وأوروبا.
(األخبار)

ّ
لم تتمكن الوكيلة القانونية لرئيس مجلس اإلدارة واملدير العام السابق لكازينو لبنان،
حميد كــريــدي ،من الــوفــاء ب ّ
ـ«تعهدها» ،بــأن يحضر موكلها جلسة التحقيق أمس
ّ
لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان ،نديم الناشف .هي الجلسة الثالثة التي يتغيب
خصصة للمواجهة بينه وبني املحامي وديع عقل ،الذي ّ
عنها كريدي ،وكانت ُم ّ
تقدم
بشكاوى ضـ ّـد كريدي ويطلب فيها تعيني حــارس قضائي لحماية األم ــوال ّ
العامة
ّ
والخاصة .وكــان عقل قد قـ ّـدم للناشف ،في جلسة  9كانون الثاني  ،2020العديد
ُ
من املستندات التي تبرز تقاضي إعالميني ومؤسسات إعالمية ونــواد وجمعيات
ً
أمواال من صندوق الكازينو ،الذي كان في الوقت نفسه ّ
يتكبد الخسائر
وسياسيني،
على مدى سنوات.
كريدي موجود حاليًا في سويسرا .وبحسب معلومات «األخبار» ،دخل إلى لبنان في
األيام السابقة ،وبعد أن ملس ّ
توجهًا لتوقيفهّ ،
قرر املغادرة وعدم حضور جلسة أمس.
لذلك ،وبعد االستماع إلى عقل ،أصدر الناشف مذكرة توقيف غيابية في حق كريدي،
ً ّ
ُمحيال امللف إلى املدعي العام في جبل لبنان ،غادة عون ،للمطالعةُ .ويدرس احتمال
ّ
طلب إصدار مذكرة توقيف بحق كريدي من االنتربول!
(األخبار)

حساسة ،سواء في بيروت أو خارجها.
لكن خـطــورة ه ــذا االنـغـمــاس أن ــه سحب
م ـ ـعـ ــه ف ـ ــي ش ـ ـكـ ــل ت ـ ــدريـ ـ ـج ـ ــي األج ـ ـه ـ ــزة
االسـتـخـبــاريــة املـعـنـيــة ،كـمــا سـحــب معه
ق ـ ــادة الـ ـق ــوى ال ـع ـس ـكــريــة واألم ـن ـي ــة الــى
املربعات السياسية .إذ بات لدى أكثر من
طرف معني خشية مبنية على معلومات
بأن غالبية الجهد األمني واالستخباري
ّ
يـتــركــز فــي شكل فــاعــل على التظاهرات

ما يسمى «تهديد»
السلم األهلي ينحصر
بالمتظاهرين ضد
الطبقة الحاكمة
والمصارف

وعلى بعض الرموز التي باتت معروفة
فــي ساحاتها .وه ــذا األم ــر بــدأ فــي شكل
روتـ ـيـ ـن ــي م ـ ــع ت ـ ـطـ ــور األح ـ ـ ـ ـ ــداث وق ـط ــع
ال ـط ــرق وب ـ ــروز أس ـم ــاء م ــن ك ــل األط ـيــاف
واالنتماءات ،وضعوا تحت مجهر األمن
لــدى أجـهــزة املـعـلــومــات واالسـتـخـبــارات
فــي األج ـه ــزة األم ـن ـيــة .وت ـع ـ ّـدت املتابعة
ً
كونها عمال استخباريًا عاديًا ومنطقيًا
فــي مثل هــذه األحـ ــداث ،حــول الخلفيات
ال ـحــزب ـيــة وع ـم ـل ـيــات ال ـت ـمــويــل املـحـلـيــة

أو ال ـخــارج ـيــة ،وح ــرك ــة االتـ ـص ــاالت بني
املجموعات ،وال سيما بعدما امتزجت
ساحات التظاهر بني بيروت وجل الديب
وطــرابـلــس والـجـنــوب والـبـقــاع .وبسبب
االنـتـمــاءات السياسية ووالءات ضباط
ع ـلــى م ـس ـتــويــات مـخـتـلـفــة لشخصيات
سـيــاسـيــة ن ــاف ــذة وم ــؤث ــرة ف ــي األج ـه ــزة
األمنية ،حـ ّـول هــؤالء ومعهم مسؤولون
أم ـن ـيــون ،ك ــل م ــا يـحـيــط بــالـتـظــاهــر إلــى
هـ ّـم رئـيـسـ ّـي ،فــي إع ــداد ملفات ومتابعة
حـصــريــة لبعض املـجـمــوعــات ومالحقة
تفاصيلها اليومية .واالهـتـمــام يتعدى
أولئك العاملني ميدانيًا ،إنما أيضًا كوادر
ف ـكــريــة وث ـقــاف ـيــة وس ـيــاس ـيــة أص ـب ـحــوا
ال ـش ـغــل ال ـش ــاغ ــل لـبـعــض ال ـن ــاف ــذي ــن من
ضباط.
يكف األجهزة األمنية ذلــك ،إذ إنها
ولــم
ِ
أض ــاف ــت ال ــى مـهـمــاتـهــا األم ـن ـيــة تــأمــن
الحماية للمصارف فــي وجــه املطالبني
بـ ـحـ ـقـ ـه ــم ،مـ ـ ــا س ـ ــاه ـ ــم بـ ـحـ ـس ــب ب ـعــض
ّ
املطلعني على أوضاع املصارف الداخلية
فـ ــي «تـ ــدجـ ــن» ط ـب ـق ــة مـ ــن املـ ــودعـ ــن ال
ت ـ ــزال ت ـت ـ ّ
ـري ــث ف ــي االنـ ـق ــاب ال ـت ــام على
املصارف .كذلك يدور كالم حول حماية
غـيــر مـبــاشــرة يـ ّ
ـؤمـنـهــا بـعــض الضباط
ملصرفيني ،عدا عن حماية شركات األمن
ال ـخ ــاص ــة ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي ظ ــل ت ـبــادل
م ـصــالــح ت ــؤم ــن م ــن خــال ـهــا امل ـص ــارف
طلبات املسؤولني األمنيني.
يبرره ّ
هذا التشابك األمني ّ
أمنيون بأنه
ضـ ــروري ف ــي مــرحـلــة ح ـســاســة ،خشية
اسـتـغــال متظاهرين الــوضــع املـيــدانــي
وتحويله إلى فتنة متنقلة ،يضاف إليه
التذرع بالعدد غير الكافي ملتابعة وافية
لـكــل املـلـفــات امل ـطــروحــة عـلــى ال ـطــاوالت
األم ـن ـي ــة ،م ــا ي ـق ــدم م ـل ـفــات ع ـلــى أخ ــرى
بحسب مــا تقتضيه ال ـظــروف ،مــن دون
ّ
التخلي عن مواضيع أساسية .الخطورة
أن الـتـنـسـيــق عـ ــادة ب ــن أج ـه ــزة أمـنـيــة،
تختلف مهماتها اختالفًا جذريًا ،يمكن
أن يـ ــوزع م ـه ـمــات امل ـل ـفــات األم ـن ـيــة فال
تنشغل كلها في االتجاه ذاته .كذلك فإن
ما أصبح يسمى «تهديد» السلم األهلي
أو «األمــن القومي والــوطـنــي» ،ينحصر
بـ ـم ــاحـ ـق ــة مـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن ض ـ ــد ال ـط ـب ـقــة
السياسية واملصارف ،رغم أن املعلومات
ّ
األم ـن ـيــة ال ـخــارج ـيــة ال تـ ــزال ت ــرك ــز على
املخاطر اإلقليمية نفسها ،يضاف إليها
كل تبعات االنهيار املالي الحالي ،الذي
تستفيد عادة منه كل من كانت بيانات
األمـ ــن ت ـت ـحــدث ع ـنــه ف ــي مــرح ـلــة نـشــاط
املجموعات اإلرهابية ،وتقديم األجهزة
نفسها رادعة لها.

