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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

«كابيتال كونترول» مجمد وخالفات
على التعيينات المالية

الغاية منه إراحة المصارف وقوننة مخالفاتها،
سقط مشروع الـ«كابيتال كونترول» بالضربة القاضية .ببساطة ،ألنه إذا كانت ّ
من دون أن يؤدي إلى حماية المودعين ،فهو لزوم ما ال يلزم .وتزداد أهمية غض النظر عن المشروع الحالي عندما يتبين
أن اإلجراءات المقترحة فيه غير مضمونة التنفيذ .ببساطة ،ألنها غير مبنية على أرقام واقعية لموجودات المصرف
المركزي ،في ظل رفض رياض سالمة الكشف عن األرقام
ال ـ ـع ـ ـبـ ــارة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة تـ ـق ــول «تـ ـ ــم أخ ــذ
م ــاحـ ـظ ــات ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء بـ ـش ــأن م ـش ــروع
الكابيتال كونترول ،على أن يستكمل
الـبـحــث ف ـي ــه» .لـكــن ال ــواق ــع يـشـيــر إلــى
أن املشروع الــذي كان مطروحًا ُسحب
مــن ال ـت ــداول .سحبه وزي ــر امل ــال غــازي
وزني ،بعد املوقف الصريح الذي أعلنه
الــرئـيــس نبيه ب ــري ،بــأن هــذا املـشــروع
غير وارد عنده ألنه «مخالف للدستور
ويسيء للمودعني».
في جلسة الحكومة امــس ،طلب وزير
املـ ــال س ـحــب املـ ـش ــروع .ف ـســألــه رئـيــس
الحكومة عن السبب ،فــرد بأنه توجد
مشاريع مقدمة غير ما عرضه (اعدت
وزيرة العدل مشروعا بديال بالتشاور
م ــع ث ـمــان ـيــة وزراء) .فـ ــرد ديـ ـ ــاب ب ــأن
سـحــب امل ـش ــروع ال ي ـجــوز وانـ ــه اطـلــق
الـنـقــاش انـطــاقــا مــن ورق ــة وزي ــر املــال
الذي عاد وشدد على قــراره بالسحب.

بال الكشف عن موجودات
مصرف لبنان ال يمكن إقرار
قانون قابل للتنفيذ
فرنجية يهدد باالستقالة
من ّالحكومة :دياب وباسيل
يتفردان بالتعيينات
ل ـي ـت ـبــن الحـ ـق ــا انـ ـ ــه قـ ـ ــال بـ ـ ــأن الـ ـق ــرار
م ــن ع ـنــد ال ــرئ ـي ــس بـ ــري .ف ـق ــرر رئـيــس
الحكومة ان يزور رئيس املجلس اليوم
في عني التينة ملناقشته في االمــر الى
جانب ملف التعيينات املالية وملفات
اخــرى تتعلق بالتشريع حيث تحتاج
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ــى رزم ـ ــة ق ــوان ــن عــاجـلــة
ملواجهة االزمات القائمة.
ه ــل تـسـيــر الـحـكــومــة ب ـم ـشــروع بــديــل،
أم يقفل املـلــف نهائيًا وتـتــرك السلطة
للمصارف؟ األمــر لــم يحسم بعد ،لكن
النقاش األساسي متعلق بالغاية من
ال ـق ــان ــون :ح ـمــايــة امل ــودع ــن أم تـبــرئــة
املـ ـ ـص ـ ــارف؟ ح ــاك ــم املـ ـص ــرف امل ــرك ــزي
ري ــاض ســامــة سبق أن أبـلــغ املعنيني
ب ــأن الـغــايــة مــن الـقــانــون املـطـلــوب هي
حـمــايــة امل ـص ــارف ،خـصــوصــا أن ـهــا لم
ت ـعــد تـمـلــك األم ـ ـ ــوال .ل ـكــن ف ــي امل ـقــابــل،
فــإن وجهة نظر أخــرى ،يتبناها حزب
ال ـل ــه وح ــرك ــة أمـ ــل ،تـشـيــر إل ــى أن ــه إذا
كانت املصارف ال تملك األموال ،فلماذا
الـ ـق ــان ــون مـ ــن أسـ ــاسـ ــه س ـ ــوى إلراح ـ ــة
املصارف؟ وملاذا قوننة إخراج األموال
من البلد بحجة التحويل إلى العائالت
واألبـنــاء الذين يتعلمون في الخارج؟
س ـقــف الـخـمـســن أل ــف دوالر املـقـتــرح
مــرتـفــع ج ـدًا ،وهــو بحسب إحـصــاءات
أولـيــة ،يعني إمكانية إخ ــراج مــا يزيد
عـلــى مـلـيــار دوالر سـنــويــا مــن لـبـنــان،
مــن دون الـقــدرة على تحديد مــن الــذي
ً
يحتاج فعال إلى تحويل األموال ،ومن
الذي يملك حسابات في الخارج ويريد
إخراج بعض أمواله من لبنان.
ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ف ـ ــي األم ـ ـ ـ ــر ل ـ ــم يـ ـنـ ـت ــه ب ـع ــد،
ل ـكــن بـحـســب خـبـيــر م ــال ــي م ـط ـلــع ،من
ّ
الـضــروري وضــع قــانــون ينظم مسألة
الـ ـقـ ـي ــود ال ـ ـتـ ــي ت ـف ــرض ـه ــا امل ـ ـصـ ــارف،
واملسألة تتعلق بأي قانون نريد.
املـ ـش ــروع بـصـيـغـتــه امل ـق ـتــرحــة يـقــونــن

)هيثم الموسوي(

اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي ت ـن ـفــذهــا املـ ـص ــارف
ب ـش ـك ــل اسـ ـتـ ـنـ ـس ــاب ــي ،فـ ـه ــل كـ ـ ــان ه ــذا
ه ــو املـ ـطـ ـل ــوب؟ ه ــل امل ـط ـل ــوب تـشــريــع
مخالفات املصارف أم إيجاد حل ينهي
سطوها على أموال املودعني؟
إذا كانت حماية أمــوال املــودعــن هي
ال ـ ـهـ ــدف ،فـ ــإن ذلـ ــك ل ــن ي ـك ــون مـمـكـنــا
م ــن دون م ـع ـلــومــة أس ــاس ـي ــة تـعـطــي
الحكومة ال ـقــدرة على تقدير املوقف
والـسـقــوف املــالـيــة :كــم يملك مصرف
لـ ـبـ ـن ــان مـ ــن األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،ومـ ـ ــا هـ ــو ق ــدر
موجوداته ،وكم تملك املصارف ،وكم
يملك املــودعــون؟ مــا هــي املبالغ التي
يستطيع مصرف لبنان التصرف بها
م ــن م ــوج ــودات ــه؟ أي ق ــان ــون ال يبنى
على هذه املعلومات ،وغيرها ،يكون

ناقصًا ،ببساطة ألن أقــل اإليـمــان إذا
أردت أن ت ـقـ ّـر قــانــونــا عــن األمـ ــوال أن
ت ـع ــرف ك ــم ه ــي ه ــذه األم ـ ـ ــوال .وعـلــى
سبيل املـثــال ،عندما أش ــارت مسودة
املشروع إلى السماح بتحويل  ٥٠ألف
دوالر إلــى الـخــارج سـنــويــا ،هــل تأكد
م ـع ـ ّـدوه مــن أن ه ــذه األمـ ــوال متوفرة
ل ـ ـ ــدى امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف أو ل ـ ـ ــدى املـ ـص ــرف
امل ــرك ــزي؟ م ــاذا لــو لــم تـكــن مــوجــودة؟
وم ــاذا لــو كــان املــوجــود أكـثــر بكثير؟
ً
ول ــذل ــك ،ف ــإن قــان ــونــا ق ــاب ــا للتنفيذ
ً
يتطلب أوال معرفة حجم مــوجــودات
املصرف املركزي واملصارف التجارية،
وثانيًا أن يكون الهدف منه الحفاظ
عـلــى حـقــوق املــودعــن ،بـمــا يتماشى
مــع سـيــاســة اقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة

يفترض أن تملكها الحكومة .أي أمر
آخ ــر ،ال ي ـكــون س ــوى تـشــريــع لسرقة
املصارف ألموال الناس.
ً
وب ــال ـت ــال ــي ،ب ـ ــدال م ــن امل ـس ــارع ــة إلــى
فرض قوانني قد تزيد املشكلة ،يجب
ً
البدء أوال ،ومجددًا ،بمعرفة كم يملك
م ـصــرف لـبـنــان مــن األمـ ـ ــوال ،والـكــف
ع ــن س ـي ــاس ــة ال ـت ـس ــاه ــل م ــع عـمـلـيــة
إخـفــاء املعلومات عــن الــدولــة ،مالكة
املصرف املركزي ،الذي يتذرع حاكمه
ً
باالستقاللية ،متجاهال أنها تتعلق
بوظيفته الروتينية فـقــط .لـكــن ،في
مطلق األح ــوال ،أمــا وقــد أثبت فشله
فــي أداء مهمته ،فلم يعدم باإلمكان
الحديث عن االستقاللية ،وبالتالي،
يفترض أن ال تلزم الحكومة نفسها

بـمـشــروع قبل أن تـعــرف أنـهــا قــادرة
على تنفيذه.
بـ ــالـ ــرغـ ــم مـ ـ ــن س ـ ـحـ ــب االقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراح ،إال
أن ال ـن ـق ــاش ل ــم ي ـح ـســم ب ـش ــأن ــه ب ـعــد،
وس ــط خ ــاف ج ــدي بــن ال ـ ــوزراء على
كيفية مـقــاربــة املـلــف ووجـهـتــه العامة
وال ـس ـقــوف امل ـق ـتــرحــة ،ف ــي ظ ــل إص ــرار
عدد من الوزراء على السماح بتحويل
األمـ ـ ــوال إل ــى الـ ـخ ــارج (بـعـضـهــم لــديــه
أبناء يعيشون في دول غربية).

الخالف مستمر على التعيينات
ل ـي ــس ب ـع ـي ـدًا ع ــن املـ ـص ــرف امل ــرك ــزي،
لـ ــن ت ـش ـه ــد ج ـل ـس ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
غ ـ ـدًا ت ـع ـيــن ن ـ ــواب ال ـح ــاك ــم وأع ـض ــاء
ل ـج ـنــة ال ــرق ــاب ــة ع ـلــى امل ـ ـصـ ــارف ،إذ ال
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تقرير

مهزلة إطالق الفاخوري
لن تنسحب على ترسيم الحدود
يـ ــزال ال ـخ ــاف قــائـمــا ب ـشــأن األس ـم ــاء.
وكـ ـ ــان رئـ ـي ــس تـ ـي ــار املـ ـ ـ ــردة سـلـيـمــان
فرنجية خير ّ
معبر عــن هــذا الخالف،
إذ ق ـ ــال ،ف ــي ت ـغ ــري ــدة ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر»:
«بــدل التركيز على معالجة املواطنني
ودعمهم وإعالن حالة طــوارئ ،يجري
اس ـت ـغ ــال ان ـت ـش ــار فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
لتهريب التعيينات وإمــرار الصفقات.
ال نــريــد حـ ّـصــة ،ولـكــن نتمنى تأجيل
االستحقاق الخالفي وغير الضروري
حاليًا للوصول إلى تعيينات شفافة.
وفي ما خص مشاركتنا في الحكومة،
فسيبنى على الشيء مقتضاه!».
تـهــديــد فــرنـجـيــة وص ــل إل ــى حــد طــرح
مشاركته في الحكومة على الطاولة،
وق ـ ـ ــد ت ـ ـبـ ــن ،ب ـح ـس ــب مـ ـ ـص ـ ــادر ت ـي ــار
«املــردة» ،أن االعتراض مرتبط باتهام
ف ــرن ـج ـي ــة ل ــرئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة بـطـبــخ
التعيينات بينه وبــن النائب جبران
ب ــاس ـي ــل ،م ــن دون مـ ــراعـ ــاة األطـ ـ ــراف
األخرى.
وبحسب املعطيات املـتــوفــرة ،فــإن من
األس ـم ــاء ّ امل ـط ــروح ــة ،لـنـيــابــة الـحــاكــم،
عــن الـســنــة :سليم شــاهــن (اسـتــاذ في
الجامعة االميركية ولديه ّخبرة كبيرة
فــي الـعـمــل املـصــرفــي ويـفــضـلــه رئيس
الحكومة) ،مازن سويد ،رمزي يونس.
أم ــا ّع ــن الـشـيـعــة ،ف ـهــم :ط ــال سـلـمــان
(يـفــضـلــه ال ــوزي ــر الـســابــق عـلــي حسن
خليل وهــو سيخسر عمله فــي فريق
الـ ـ ــ undpال ــذي تـتـجــه الـحـكــومــة اللـغــاء
العمل معهم واالب ـقــاء على مجموعة
ص ـغ ـي ــرة ش ـ ــرط ان ت ـت ــول ــى امل ـن ـظ ـمــة
ال ــدول ـي ــة دفـ ــع روات ـب ـه ــم ال الـحـكــومــة
اللبنانية) ،وائ ــل حـمـ ّـدان او املحامي
وسـيــم مـنـصــوري (يـفــضـلــه محيطون
بــالــرئ ـيــس ن ـب ـيــه بـ ـ ــري) ،وائ ـ ــل ال ــزي ــن،
سـمـيــر س ــام ــة ،صــائــب ال ــزي ــن ،أسـعــد
خشيش وعلي نحلة.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،فـ ــإن امل ــرش ـح ــن ل ـتــرؤس
لجنة الــرقــابــة عـلــى امل ـصــارف (سـنــي)
هــم :مــايــا ّ
دب ــاغ (األوف ــر حـظــا) ،نادين
حـبــال (زوج ــة فــادي عسلي مــديــر عام
ب ـن ــك س ـ ـي ـ ــدروس) ونـ ــاصـ ــر ال ـش ـه ــال.
كـمــا يـتــم الـ ـت ــداول بــاألس ـمــاء الـتــالـيــة،
ل ـع ـضــويــة ال ـل ـج ـن ــة ،ع ــن امل ـس ـي ـح ـيــن:
طــونــي ش ــوي ــري ،غــابــي مــزهــر ،هنري
ش ـ ــاول ،م ـ ــروان م ـخــايــل ،م ـنــى فيليب
ّ
خـ ـ ـ ــوري ،وت ــانـ ـي ــا مـ ـس ــل ــم .أم ـ ــا ب ـشــأن
األسـ ـم ــاء امل ـط ــروح ــة ملـنـصــب مـفــوض
الحكومة لدى املصرف املركزي ،فهي:
كــريـسـتــال واك ـيــم وم ــوري ــس دومــانــي.
(هناك مشكلة في هذا املنصب لناحية
ض ـ ـ ـ ــرورة ان يـ ـك ــون م ــوظـ ـف ــا وعـ ـم ــره
تحت األربعني سنة ،وملا تعذر ايجاد
موظف مناسب يجري اقتراح اخرين
م ــن خـ ــارج املـ ــاك) فـيـمــا يـتــم ال ـت ــداول
باسم وليد قادري لألسواق املالية.
وب ـح ـس ــب مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ،االت ـج ــاه
األكـبــر هــو لتعيني مــايــا دب ــاغ رئيسة
للجنة الرقابة على املـصــارف .ويبدو
ّ
أن رئ ـيــس الـحـكــومــة ح ـســان ديـ ــاب ال
يعارض هذا الطرح ،الذي يسعى إليه
الــوزيــر راوول نعمة ،كما يسعى إلى
ّ
تـســويــق اس ــم تــانـيــا مـســلــم عــن املقعد
املــارونــي .فــي املقابل ،فــإن ّ
مقربني من
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـم ــاد مـيـشــال
ـادة تعيني جوزف
عون يضغطون إلعـ ُ
ســركـيــس ف ــي امل ــرك ــز امل ـخ ـصــص عــرفــا
للموارنة ،واملـعــروف عن سركيس أنه
ال يأتمر بــأوامــر ري ــاض ســامــة .على
ان تكون الخطوة مقرونة ايضا بدعم
بــإعــادة تعيني أحـمــد صفا عـضـوًا في
اللجنة.
مـعـلــوم ان حــاكــم مـصــرف لـبـنــان ابلغ
ام ــس ن ــواب ــه االربـ ـع ــة ان ــه تـبـلــغ ق ــرارا
ح ــاس ـم ــا بـ ـع ــدم عـ ـ ــودة اي م ـن ـهــم ال ــى
منصبه .وكذلك ابلغ القرار نفسه الى
رئ ـيــس لـجـنــة الــرقــابــة عـلــى امل ـصــارف
سمير حمود.
(األخبار)

ميسم رزق
كانت البالد على أعصابها مع بلوغ وباء
«ك ــورون ــا» شـفــا االن ـت ـشــار ،حــن دهمت
ـامــر الـفــاخــوي،
املشهد أخـبــار العميل ُ عـ ِ
ب ـعــدمــا ت ـق ــرر «ال ـت ـف ــاه ــم» ع ـلــى إس ـقــاط
ج ــرائ ـم ــه بـ ـم ــرور ال ــزم ــن ب ــن ال ــوالي ــات
ـات فــي بيروت.
ُاملتحدة األميركية وجـهـ ٍ
املشكلة فــي إطــاق الـفـّـاخــوري وتهريبه
فـ ــي مـ ــا بـ ـع ــد ال ي ـت ـل ــخ ــص «ب ـح ـج ـم ــه»
كعميل فحسب ،بل يشمل أيضًا السماح
لألميركيني بممارسة الضغط وتحقيق
مــا ُيــريــدونــه .قالها األم ــن الـعــام لحزب
الله السيد حسن نصر الله فــي ُخطابه
طارحًا أمثلة عن احتمال املطالبة
األخيرِ ،
ُبترسيم الـحــدود البحرية مــع فلسطني
املحتلة ،وفقًا للمشيئة األميركية ،تحت
طائلة العقوبات.
قــد يجد البعض الـكــام عــن االهتمام
األم ـيــركــي بملف تــرسـيــم ال ـح ــدود في
ذروة انتشار الوباء في العالم وانعزال
ً
الدول على قاعدة «نفسي أوال» ضربًا
من ضروب املبالغة .لكن ماذا لو انتهى
بسوط
كل ذلك فجأة ،وعاد األميركيون
ٍ
أشـ ّـد؟ هل سنكون أمــام مؤامرة أخرى
ألن هـنــاك مــن سـيـعــود ويـقـتـ ِـنــع تحت
ضعفه؟
الضغط بأن قوة لبنان في
ِ
ُ
منذ أيلول املاضي ،جرى تجميد ملف
الحدود البحرية ،وتحديدًا بعد زيارة
ق ــام ب ـهــا امل ـب ـعــوث األم ـي ــرك ــي مـســاعــد
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة دي ـف ـيــد شـيـنـكــر إلــى
ب ـ ـيـ ــروت ،الس ـت ـك ـم ــال مـ ــا ب ـ ـ ــدأه سـلـفــه
ديفيد ساترفيلد الذي تولى التفاوض
غـ ـي ــر امل ـ ـبـ ــاشـ ــر ب ـ ــن لـ ـبـ ـن ــان وال ـ ـعـ ــدو
اإلســرائـيـلــي بـشــأن الـتــرسـيــم .وساطة
ّ
باشرتها واشنطن عام  ،2012وتولها
الــدب ـلــومــاســي ف ــري ــدري ــك هـ ــوف ،ال ــذي
ُ
تقاسم املنطقة املتنازع عليها
اقترح
عبر حصول لبنان على  500كيلومتر
م ــرب ــع ،والـ ـع ــدو ع ـلــى  360كـيـلــومـتـرًا
مربعًا ،وفقًا لخط رسمه صــار ُيعرف

الحـ ـق ــا ب ـ ــ«خـ ــط ه ـ ـ ــوف» ال ـ ـ ــذي رف ـضــه
ل ـب ـن ــان .اس ـت ـك ـمــل املـ ـف ــاوض ــات املــوفــد
األم ـيــركــي آم ــوس هــوكـشـتــن ُمـتـقــدمــا
ب ـم ـس ــودة اقـ ـت ــراح تـعـطــي ل ـب ـنــان 600
كيلومتر مــربــع مــن املنطقة «املـتـنــازع
عـلـيـهــا» ،مــن دون أن ُيـكـتــب القـتــراحــه
الـ ـنـ ـج ــاح .ن ـ ــام املـ ـل ــف  ٤س ـ ـنـ ــوات ،ب ــدأ
ال ـك ـي ــان ال ـص ـه ـيــونــي خ ــال ـه ــا عـمـلـيــة
الحفر في حقل «كاريش» على الحدود
اللبنانية ،إلــى أن ظـهــرت فـجــأة بداية
الـعــام  ،٢٠١٩وســاطــة أميركية جديدة
عبر ساترفيلد ،بدفع مــن «إســرائـيـ ّـل»
«املـ ـ ــزنـ ـ ــوقـ ـ ــة» عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ي ـح ــف ــز
الشركات الكبرى على االستثمار ،من
دون عواقب أمنية.
ملست املـقــاومــة فــي لبنان االستعجال
ّ
األم ـيــركــي ـ ـ ـ ـ اإلســرائ ـي ـلــي ل ـحــل املـلــف،
وهــو ما ُعـ ّـد فرصة للبنان كي يفرض
الـشــروط التي ُيريدها السترجاع كل
املـســاحــة الـبـحــريــة ال ـتــي سـعــى الـعــدو
إل ــى وض ــع ي ــده عـلـيـهــا .تــولــى رئـيــس
م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ن ـب ـي ــه بـ ـ ــري عـمـلـيــة
الـ ـتـ ـف ــاوض ،ان ـط ــاق ــا م ــن ورقـ ـ ــة ات ـفــق
ع ـل ـي ـهــا ل ـب ـن ــان ال ــرسـ ـم ــي ت ـض ـ ّـم ـن ــت ٦
ُ
ن ـقــاط ،أهـمـهــا تـ ــازم تــرسـيــم ال ـحــدود
البرية والحدود البحرية وعدم الفصل
انطالق
بينهما ،وخصوصًا أن نقطة
ُ
الحدود البرية في حد ذاتها هي نقطة
انطالق للحدود البحرية.
ٍ
ُ
لكن هذه النقطة تحديدًا لم تكن محط
إجماع بني القوى الداخلية .ففي أكثر
من مرةّ ،
عبر رئيس الجمهورية ميشال
عون ووزيــر الخارجية جبران باسيل
عن ميلهما الى القبول بالفصل ،وكانا
ُيبديان مرونة تجاه هذا األمر انطالقًا
من أن «مصلحة لبنان تقتضي البدء
بالتنقيب عــن الـغــاز فــي البحر فــورًا».
أمـ ــا رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ال ـس ــاب ــق سعد
ً
ُ
الـ ـح ــري ــري ف ـل ــم ي ــك ــن مـ ـي ــاال وح ـس ــب،
ب ــل كـ ــان س ـ ّـب ــاق ــا ل ـل ـمــوقــف األم ـي ــرك ــي.
فـفــي ال ــوق ــت الـ ــذي ك ــان فـيــه امل ــوف ــدون

األمـيــركـيــون يـلـجــأون للتفاوض على
َ
الفصل بني ّ
البر والبحر ،كان الحريري
يـ ـضـ ـغ ــط لـ ـسـ ـح ــب املـ ـ ـل ـ ــف مـ ـ ــن عـ ـه ــدة
الــرئ ـيــس بـ ـ ّـري وي ـعــد «أص ـح ــاب ــه» في
واشنطن بالحل .لم يتوقف الحريري
ّ
عن «النق»ُ ،مطالبًا بتسلم امللف ،ألنه
وعد بتقديمه هدية الى صهر الرئيس
األميركي ومستشاره جاريد كوشنر.
وك ــان مـلــف ال ـت ـفــاوض والـتــرسـيــم من
بني امللفات التي ناقشها في لقاء ّ
سري
مــع كوشنر ومستشار األم ــن القومي

ُ
التشاطر الذي مارسته
جهات سياسية في
قضية الفاخوري لن
ينفع في ملف الترسيم

جون بولتون («األخبار» ،األربعاء 21
آب  ،)2019وبعدها بدأ الترويج لفكرة
طرح امللف على التصويت في مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ك ـم ــا ق ـ ــال أح ـ ــد م ـس ـت ـشــاري
الحريريّ ،
مهددًا بـ«يجب أن تختاروا
ُ
مــا بــن امل ـس ــاع ــدات ال ـتــي سـتــأتــي إلــى
البلد أو االنكماش االقتصادي».
اس ـت ـقــالــة ال ـح ــري ــري وم ـج ــيء حـكــومــة
ال ــرئ ـي ــس ح ـس ــان دي ـ ــاب وض ـع ــا مـلــف
الـ ـت ــرسـ ـي ــم ال ـ ـ ـحـ ـ ــدودي ج ــانـ ـب ــا ،حـتــى
وقـعــت واق ـعــة ال ـفــاخــوري ،األم ــر الــذي
ُ
مكن أن
أعــاد التنبيه إلى خطورة ما ي ِ
يفعله األميركيون مــن أجــل الحصول
ع ـل ــى مـ ــرادهـ ــم ب ــال ـش ـك ــل الـ ـ ــذي يـحـلــو
لهم .وبعدما خــرج الرئيس األميركي
دون ــال ــد ت ــرام ــب ف ــي ع ــز أزمـ ــة كــورونــا

فــي ب ــاده ليشكر الحكومة اللبنانية
على تعاونها لتحرير الفاخوري ،من
دون أي تعليق من جهتها على ُكالمه،
ي ـصـ ّـح ال ـس ــؤال عـمــا إذا كــانــت املـهـ ّـمــة
املــوك ـلــة إلـيـهــا ف ــي مــرحـلــة الح ـقــة هي
عقد صفقة بحرية بني لبنان والعدو،
وفق ما تراه واشنطن ُمناسبًا.
ّ
م ـ ـ ـصـ ـ ــادر لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة م ــطـ ـلـ ـع ــة ت ــؤك ــد
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن امل ـل ــف ُ
«مـ ـج ـ ّـم ــد مـنــذ
أشهر ،والرسائل املتبادلة بني الوسيط
األميركي والجانب اللبناني مقطوعة،
وال مؤشرات على أي زيارة سيقوم بها
مسؤولون أميركيون يتولون متابعة
امللف» .لكن املصادر نفسها تشير إلى
أنــه «لـيــس بعيدًا بعد فـتــرة أن نسمع
ب ـقــرار أمـيــركــي السـتـئـنــاف الـتـفــاوض
ب ـشــرط أن ي ـجــري ه ــذا ال ـت ـف ــاوض مع
الحكومة الحالية ،وتستخدم جهات
لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة األسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوب نـ ـفـ ـس ــه ل ـل ـس ـيــر
بالتسوية ،أي التأكيد على عدم قدرة
لبنان على الوقوف في وجه الضغوط
وال ـت ـهــديــدات األم ـيــرك ـيــة» ،كـمــا «ليس
ب ـع ـي ـدًا أن ي ــوض ــع خـ ـي ــار ال ـت ـصــويــت
فــي الـحـكــومــة عـلــى الـطــاولــة ،وحينها
سنكون أمام أزمة كبيرة».
مـصــادر ب ــارزة فــي فــريــق  ٨آذار أكــدت
أن «م ـل ــف ال ـت ــرس ـي ــم ال ـ ـحـ ــدودي أك ـبــر
ب ـك ـث ـي ــر مـ ــن ق ـض ـي ــة الـ ـ ـف ـ ــاخ ـ ــوري ،وال
ُيمكن تهريبه في جنح الظالم بجلسة
سرية» .وقالت املصادر إن «امللف كان
ّ
ف ــي ع ـه ــدة بـ ــري وس ـي ـظ ــل ك ــذل ــك ،وإن
ج ــرى اسـتـئـنــاف ال ـت ـفــاوض فسيكون
وفق الشروط التي وضعها لبنان وال
مساومة في ذلــك» .واعتبرت املصادر
نـفـسـهــا أن «ال ـت ـشــاطــر الـ ــذي مــارسـتــه
جـهــات سياسية فــي مـلــف الـفــاخــوري
لن ينفع ولن ُ
يمر مهما كانت دوافعها
الـحـقـيـقـيــة أو االف ـت ــراض ـي ــة» ،م ـشــددة
عـلــى أن «ط ــرح املـلــف عـلــى التصويت
س ـي ــؤدي إل ــى ان ـق ـســام سـيــاســي كبير
ُيعيد خلط كل األوراق في البلد».

تقرير

ّ
دعوى جنبالط وبو فاعور ضد حسن مقلد:

ُ
لماذا لم يراسل القضاء هيئة التحقيق الخاصة؟
رضوان مرتضى
قـ ـب ــل أي ـ ـ ـ ـ ــامّ ،ادع ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـن ــائـ ـب ــة الـ ـع ــام ــة
االستئنافية فــي جبل لبنان القاضية
غـ ــادة ع ــون ع ـلــى ال ـخ ـب ـيــر االق ـت ـصــادي
ّ
حـســن مـقــلــد واإلعــام ـيــة جــوزفــن ديــب
بـجــرم الـقــدح وال ــذم وأحــالــت املـلــف إلى
محكمة املـطـبــوعــات .القصة ب ــدأت بعد
ك ــام ع ــن ق ـي ــام زع ـي ــم س ـيــاســي ووزي ــر
س ــاب ــق ب ـت ـح ــوي ــل م ــاي ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات
خـ ـ ــارج ل ـب ـن ــان ل ـ ُـيـ ـس ـ ّـرب ح ـي ـن ـهــا اس ـمــا
ولـيــد جنبالط ووائ ــل بــو فــاعــور .فأين
أص ـب ـحــت الـتـحـقـيـقــات ف ــي ه ــذا امل ـلــف؟
وه ــل ادع ــاء ع ــون ب ــراءة لجنبالط وبــو
فاعور؟
ضـ ـ ـ ّـجـ ـ ــت وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ومـ ـ ــواقـ ـ ــع
التواصل االجتماعي بخبر ُّ
تورط زعيم
س ـيــاســي ب ـت ـحــويــل مـب ـلــغ  300مـلـيــون
دوالر إلى سويسرا قبل أشهر .لم يلبث
ُأن خرج االسم إلى العلن :وليد جنبالط.
لحق بالزعيم الوزير السابق وائــل بو
أ ِ
فــاعــور .وق ـ ُـع الـخـبــر لــم يـكــن عــاديــا ،وال
ّ
سيما أن عملية التحويل «املــزعــومــة»
حـصـلــت ف ــي ظ ــل إق ـف ــال امل ـص ــارف بعد
ان ـت ـف ــاض ــة  ١٧ت ـش ــري ــن .ل ــم ي ـك ــن ه ـنــاك
م ـصـ ٌ
ـدر رس ـمــي يــؤكــد الـخـبــر ال ــذي مأل
وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،قـبــل أن
يـتـحـ ّـول األم ــر إل ــى ك ـبــاش إعــامــي بني

الحزب االشتراكي والخبير االقتصادي
ّ
الزميل حسن مقلد ال ــذي كشف الخبر
م ــن دون ذكـ ــر األس ـ ـمـ ــاء ،ف ـي ـمــا ن ـشــرت
اإلعالمية جــوزفــن ديــب على حسابها
ّ
الزعيم
على تويتر معلومات تفيد بأن
ّ
املقصود وليد جنبالطّ .
تطور التشنج
ّ
إلى تهديدات طاولت مقلد ،تزامنت مع
لجوء جنبالط وبو فاعور إلى القضاء
لالدعاء على مقلد وديب.
ّ
القاضية عــون ادع ــت على مقلد وديــب
بجرم الـقــدح والــذم وأحــالــت امللف على
محكمة املطبوعات .وعلمت «األخبار»
ّ
ّ
أن القاضية عون منحت مقلد أسبوعني
ُ
ل ـيـ ّ
ـزودهــا بمستندات تـثـبــت ادع ــاءات ــه،
ّ
لكنه لــم يـفـعــل ،ف ــادع ــت عـلـيــه .وكشفت
ّ
مصادر قضائية أن عون ملزمة باالدعاء
كي ُت ّ
حرك الدعوى العامة كإجراء إداري،
ّ
لـكــن ذلــك ال يعني إدان ــة أو تبرئة أحــد.
ّ
وفيما رأت الزميلة ديب أن إحالة امللف
إل ــى امل ـط ـبــوعــات ه ــي امل ـس ــار الطبيعي
ألي دعوى ضد صحافي ،اعتبر الحزب
االشتراكي ّأن ّ
مجرد االدعاء انتصار له
ّ ّ
على اعتبار أن مقلد لم ُيبرز أي مستند
ُيثبت ادعاءاته .وفي اتصال مع الوزير
ال ـســابــق ب ــو ف ــاع ــور ،ق ــال ل ــ«األخ ـب ــار»:
«هدفنا ليس القصاص .هدفنا إظهار
الحقيقة وادعـ ــاء الـقــاضـيــة ع ــون ّأظهر
ل ـلــرأي ال ـعــام ك ــذب االدع ـ ــاءات بحقنا».

ّ
وأض ــاف« :لقد ُمـ ِـنــح حسن مقلد فرصًا
عديدة إلثبات ادعاءاته .كما سافر إلى
سويسرا ،لكنه لم ُي ّ
قدم مستندًا واحدًا
ُيثبت كــامــه .وأنــا مــا زلــت عند وعــدي.
سأستقيل وأعتزل العمل السياسي إذا
ّ
كــان مــا يقوله مقلد صحيحًا .وإذا ال،
عليه أن يـعـتــذر مــن اللبنانيني وليس
ّ
مني ألن الحقيقة ظهرت».
ّ
ّ
غ ـي ــر أن مل ـق ــل ــد رأيـ ـ ــا آخـ ـ ــر .ف ـق ــد اع ـت ـبــر

ّ
مقلد يطلب من عون
سؤال هيئة التحقيق
الخاصة عن التحويالت

ّ
ّ
أن امل ـعــركــة ال ـتــي شــن ـهــا كــانــت إلحــالــة
ّ
الــدعــوى إل ــى محكمة املـطـبــوعــات .وأن
ادعاء عون وإحالة امللف إلى املطبوعات
ل ـي ـســا س ـ ــوى ان ـت ـص ــار ل ـ ــه .أم ـ ــا ف ــي مــا
ّ
يتعلق باتهام بو فاعور له بعجزه عن
ُ
إبــراز أي مستند يثبت ادعــاءاتــه ،فقال

ّ
مقلد« :أنا لم ُأ ّ
سم وليد جنبالط ووائل
بو فاعور في االتهام .ال على التلفزيون
وال على تويتر .لــذلــك ال أس ــاس للقدح
والذم .ولست ُملزمًا بإبراز شيء لناحية
ّ
األس ـم ــاء» ،لـكـنــه لـفــت إل ــى أن «الـقـضــاء
ّ
اللبناني والدولة اللبنانية بينا صدق
ادعـ ـ ــاءاتـ ـ ــي ل ـج ـهــة حـ ـص ــول ت ـح ــوي ــل ٤
مليارات دوالر في أيام اإلقفال الرسمي.
كما ّ
تبي حصول تحويالت إلى خارج
لبنان .وهــذا ثابت لدى هيئة التحقيق
ّ
الخاصة» .واستعاد مقلد كالم الرئيس
ن ـب ـي ــه بـ ـ ـ ـ ّـري ل ـج ـه ــة ق ـ ـيـ ــام أصـ ـ ـح ـ ــاب 5
مصارف بتحويل مبالغ مالية ضخمة
ً
خارج لبنان ،متسائال« :على القضاء أن
يخبرنا إن كــان بــن ه ــؤالء سياسيون
ُ ِّ
املصارف».
أموالهم مع أصحاب
ّ
حولت ّ ّ
وكشف مقلد أنه أخبر القاضية عون أنه
ال يمكنه كـشــف م ـصــادره حــرصــا على
سالمتهم وكي ال ُي ّطردوا خارج القطاع
ً
امل ـصــرفــي ،قــائــا إن ــه جــاهــز لـتــزويــدهــا
بــاأليــام والـتــواريــخ الـتــي حصلت فيها
التحويالت وقيمتها ومــن أي بنك إلى
أي بنك وملصلحة من ،طالبًا منها سؤال
هيئة التحقيق الخاصة أو لجنة الرقابة
ّ
للتثبت مــن حصولها.
عـلــى امل ـصــارف
ّ
ّ
ّ
غير أن القاضية عون أبلغته أن املدعي
العام التمييزي القاضي غسان عويدات
لن يسمح لها بذلك.

