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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

تقرير

ّ
التالعب بالليرة :من يغطي رياض سالمـة؟
وفد مصرف لبنان «يطعن» الحكومة أمام صندوق النقد

ّ
مصرف لبنان
حاكم
ف
يتصر
عنوانها التفاوض مع صندوق النقد الدولي،
بينما دخلت البالد مرحلة شديدة الخطورة،
ِ
ً
ُ
ّ
عبر بالدرجة األولى عن
أنه «في
رياض سالمة كما لو ّ
صفوف األعداء» .وبدال من المساعدة في عملية التفاوض الذي ي ّ
ّ
الطبقة التي يمثلها سالمة ،وجه األخير «طعنة» للحكومة في المفاوضات .في المقابل ،تلقى حاكم «المركزي»
رغبات ّ
ّ
ّ
أمس صك حماية من المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ،من خالل ختم التحقيق بقضية التالعب بسعر الليرة،
واالكتفاء بـ«كبش فداء» برتبة مدير في مصرف لبنان
حـقـيــق
دخـ ــل امل ـش ـت ـبــه ف ـيــه غ ــرف ــة الـتـ ّ
واثـ ـق ــا .أجـ ــاب ع ــن أس ـئ ـلــة املـحــقـقــن،
بــوضــوح« :ن ـعــمِ ،ب ـعـ ُـت دوالرات إلــى
ص ـ ـ ّـراف ـ ــن ،واشـ ـت ــري ــت دوالرات مــن
صـ ـ ـ ّـرافـ ـ ــن» .املـ ـسـ ـتـ ـج ـ َـوب هـ ــو مـ ــازن

حـ ـم ــدان ،م ــدي ــر ال ـع ـم ـل ـيــات الـنـقــديــة
فــي مـصــرف لـبـنــان .ثقته نــابـعــة من
اإلجــابــة الـتــي كــررهــا ،والـتــي ّ
دونـهــا
امل ـح ـق ـق ــون فـ ــي م ـح ـض ــر ال ـت ـح ـق ـيــق،
وأب ـل ـغ ــوا ب ـه ــا امل ــدع ــي الـ ـع ــام امل ــال ــي
القاضي علي إبراهيم ،وهي« :كل ما
ُ
كنت أفعله كان يتم ً
بناء على قرار من
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة».
فــي حــالــة مـمــاثـلــة ،ك ــان عـلــى املــدعــي
ّ
مدع عام ،أن يأمر املحققني
العام ،أي ٍ
ب ــاس ـت ــدع ــاء س ــام ــة إلـ ــى الـتـحـقـيــق،

ّ
الداعمة
اإلعالم
وسائل
ق
تسو
ّ
لسالمة معلومات عن تدخله
لخفض سعر الدوالر
النقد:
مصرف لبنان لصندوق
ّ
ُ
خسائر القطاع المصرفي المقدرة
في الخطة الحكومية غير دقيقة
واس ـت ـجــوابــه ب ـ ّشــأن مـســؤولـيـتــه عن
األعمال التي نفذها حمدان .هذا هو
اإلجراء الطبيعي ،في أي قضية ُيذكر
فيها اسم شخص كمسؤول عن أمر
مخالف للقانون ،فكيف إذا كان هذا
األمر خطيرًا ومن وزن التالعب بسعر
النقد الوطني؟ وكيف إذا كانت هذه
املخالفة تـجــري فــي مـصــرف لبنان؟
وكـ ـي ــف إذا ك ـ ــان ه ـ ــذا امل ـ ـصـ ــرف هــو
كناية عن مؤسسة يحكمها شخص
بصالحيات مطلقة ،وال ُيحرك فيها
أحد ساكنًا من دون أمــره؟ رغم ذلك،
ق ـ ــرر الـ ـق ــاض ــي ع ـل ــي إب ــراهـ ـي ــم خـتــم
التحقيق فــي قضية ت ــورط مصرف
لـبـنــان فــي الـتــاعــب بسعر الـصــرف،

توضيح

فرنجية:
معلوماتي ليست من السفير الفرنسي
ّ
رد رئ ـي ــس ت ـ ّـي ــار امل ـ ـ ــردة ال ـن ــائ ــب ال ـســابــق
سليمان فرنجية على التقرير املنشور في
«األخ ـب ــار» أول مــن أم ــس ،بـعـنــوان «تــوتــال
ّ
الفرنسيون
باقية إلـ ّـى البلوك  :9هــل دخــل
على خــط ال ـصــراع الــداخ ـلــي؟» ،وال ــذي ورد
فيه أن املـعـلــومــات الـتــي قالها فرنجية في
مــؤت ـمــره الـصـحــافــي اإلث ـن ــن امل ــاض ــي« ،لــم
تأت من فراغ ،بل من حديث يرويه السفير
ِ
الـفــرنـســي فــي ب ـيــروت بــرونــو فــوشـيــه منذ
أيام ،لفرنجية وآخرين غيره» ،وأن «فوشيه
نقل أجواء متشائمة إلى أكثر من شخصية
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لبنانية ،حــول عمل تــوتــال ،والشركة باتت
ّ
ت ـف ــض ــل دف ـ ــع ب ـ ــدل ال ـب ـن ــد الـ ـج ــزائ ــي عـلــى
املغامرة في االستكشاف في البلوك الرقم
 ،9وهــي بـصــدد إص ــدار بـيــان قــريــب تعلن
فيه انسحابها مــن لبنان» .ونفى فرنجية
لـ«األخبار» أن تكون املعلومات التي أدلى بها
الصحافي مصدرها السفير
في مؤتمره ّ
ال ـف ــرن ـس ــي ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن ـه ــا م ــن م ـص ــدري ــن،
أحدهما تقرير شركة «توتال» ّنفسها الذي
ّ
سلمته لوزارة الطاقة ،بينما تحفظ عن ذكر
املصدر الثاني.

(هيثم الموسوي)

واالكتفاء بتوقيف حمدان ،ومتعاقد
سابق مع مصرف لبنان كــان يشكل
صلة الوصل بني حمدان وصرافني.
التحقيق «أثـبــت» أن التالعب بسعر
الـلـيــرة ك ــان أمـ ـرًا م ـ ّ
ـدب ـرًا ،مــن عصابة
من الصرافني ،وبإدارة مصرف لبنان.
وأخـ ـط ــر م ــا ف ــي األم ـ ــر ه ــو م ــا ذك ــره
مسؤول رسمي رفيع املستوى أمس،
لجهة قوله إن مــا قــام بــه سالمة هو
عـمــل ت ـجــاري هــدفــه تحقيق األرب ــاح
ال ـت ــي سـيـسـتـعـمـلـهــا م ـص ــرف لـبـنــان
لتأمني األم ــوال الــازمــة لدفع رواتــب
موظفي القطاع العام وتمويل الدولة!
ُ
ثمة جريمة ترتكب بحق سكان لبنان
الذين فقدت مداخيلهم ّ
ومدخراتهم
قيمتها الشرائية ،وباتت أكثريتهم
ع ـ ـلـ ــى ح ـ ــاف ـ ــة خـ ـ ــط ال ـ ـف ـ ـقـ ــر وتـ ـحـ ـت ــه،
ُ
وج ــري ـم ــة ت ــرت ـك ــب ب ـح ــق االق ـت ـص ــاد
الوطني ،ومخالفات بالجملة لقانون
الـنـقــد والـتـسـلـيــف ال ــذي يـحـكــم عمل
امل ـص ــرف امل ــرك ــزي .واملـ ـس ــؤول األول
عن هذه الجرائم هو ريــاض سالمة.

وهذا األمر تعرفه السلطة السياسية،
ويـعــرفــه الـقـضــاء ،كـمــا تـعــرفــه جوقة
ّ
املطبلني لسالمة .لكن ثمة من أوعز
إل ــى ال ـقــاضــي عـلــي إب ــراه ـي ــم ،ب ــأن ال
ّ
يضيع
يــأخــذ التحقيق م ـجــراه ،وأن
سدى عمل مفرزة الشرطة القضائية
في الضاحية الجنوبية لبيروت ،وأن
يكتفي بتوقيف حمدان و«شريكه».
سي ّ
ُ
قدم األمــر كأنه إنـجــاز ،و«ضربة
غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة» ،ت ـم ــام ــا ك ـم ــا ج ــرى
أم ـ ـ ــس تـ ـص ــوي ــر مـ ـس ــأل ــة ت ـح ـق ـي ـق ـيــة
روتينية ،كإرسال دورية إلى مصرف
لـبـنــان ،بــرفـقــة ح ـمــدان ،للتدقيق في
املـ ـسـ ـتـ ـن ــدات .ل ـك ــن ح ـق ـي ـقــة األمـ ـ ــر أن
كــل ذل ــك لـيــس س ــوى عملية اخـتــراع
م ـجــرم ،الف ـت ــداء الـ ــرأس امل ـ ّ
ـدب ــر ،الــذي
يحميه مــن ال ي ــزال يـتـمـ ّـســك ببقائه
ُ
ضـ ـ ـ ــع الـتـحـقـيــق
فـ ــي م ـن ـص ـب ــه .لـ ــو و ِ
الجنائي جانبًا ،ولــو جــرى التسليم
ً
جــدال بــأن سالمة «غير مـتــورط» في
التالعب بسعر النقد الوطني ،تبقى
الـفـضـيـحــة مــاث ـلــة ب ــا أي ل ـبــس :في

عهد ري ــاض ســامــة ،تــدخــل مصرف
لبنان لشراء دوالرات من الصرافني
وب ـي ـع ـه ــم دوالرات ،مـ ــا س ــاه ــم فــي
انهيار سعر صــرف الليرة .فضيحة
ُ
ـ ـ ـ ـ جــري ـمــة ت ـض ــاف إل ــى فـضــائـحــه ـ ـ
ج ــرائ ـم ــه األخ ـ ـ ــرى ،وأبـ ــرزهـ ــا تـبــديــد
أم ــوال املــودعــن بـعــد تـحــويــل الـجــزء
األك ـبــر منها إل ــى ث ــروات فــي جيوب
ً
أصــدقــاء سالمة وشــركــاه ،فضال عن
تسجيل خسائر فــي مـصــرف لبنان
ً
لم يشهد لها الكوكب مثيال (أكثر من
 %100من الناتج املحلي اإلجمالي)،
ب ـح ـس ــب مـ ــا ورد فـ ــي الـ ــورقـ ــة ال ـتــي
ّ
اعدتها شركة «الزارد» وفريق وزارة
املالية.
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــي ،ال ي ــزال
رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة حـ ـ ـس ـ ــان ديـ ـ ــاب
مصممًا على ضرورة إطاحة سالمة.
ّ
وه ــو أك ــد أم ــس ،ف ــي جـلـســة مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،أن ال ـح ـك ــوم ــة لـ ــن تـسـمــح
َ
ب ـت ـم ـي ـي ــع ال ـت ـح ـق ـي ــق ف ـ ــي ق ـض ـي ــتــي
التالعب بالليرة والفيول املغشوش،

م ـط ــال ـب ــا مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان بــال ـتــدخــل
لكبح ارتفاع سعر ال ــدوالر .أتــى ذلك
بعدما وردت إلى ديــاب ،ومسؤولني
ّ
آخرين ،معلومات ال تقل خطورة عن
قضية الـتــاعــب بسعر ال ـل ـيــرة .هــذه
املعلومات أتــت تحديدًا مــن محضر
االج ـت ـمــاع الـ ــذي ُع ـقــد أول م ــن أمــس
ب ــن ال ــوف ــد الـلـبـنــانــي (غ ـيــر امل ـ ّ
ـوح ــد)
ووفد صندوق النقد الدولي ،كفاتحة
ل ـل ـم ـف ــاوض ــات ب ــن ال ـط ــرف ــن ب ـشــأن
شــروط البرنامج الــذي يطلبه لبنان
من الصندوق.
ـاكــم م ـص ـ ِـرف ل ـب ـنــان ل ــم يـتـعـ ّـمــد،
ف ـح ـ ِ
ّ
التغيب عن الجلسة األولى
وحسب،
لـلـتـفــاوض ،وم ــن دون أي م ـب ـ ّـرر ،بل
إن ممثليه الذين حضروا االجتماع،
تـ ـ ـصـ ـ ـ ّـرفـ ـ ــوا مـ ـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـل ــق ال ـ ـ ـعـ ـ ــداوة
للحكومة ،بحيث أشار وفد «املصرف
املركزي» إلى أنه «ال يستطيع تقييم
خطة الحكومة ال سلبًا وال إيجابًا»،
ُ
ـارك بــوضـعـهــا».
بـحـجــة أن ــه «ل ــم ي ـش ـ ِ
لـكــن مــا جــزم بــه وفــد مـصــرف لبنان
أمـ ــام م ـفــاوضــي ص ـن ــدوق الـنـقـُـد هو
أن «خسائر القطاع املصرفي امل ّ
قدرة
في الخطة مبالغ بها وغير دقيقة».
وبـحـســب م ـص ــادر مـعـنـيــة ،ف ــإن أداء
وفـ ــد م ـص ــرف ل ـب ـنــان ي ـض ـ ّـر بـمــوقــف
لبنان التفاوضي في وجــه صندوق
الـنـقــد ال ــذي الح ــظ وف ــده الـتـبــايـنــات
الــواض ـحــة ف ــي امل ــواق ــف ب ــن أعـضــاء
الوفد اللبناني.
تصرفات سالمة تؤكد يومًا بعد يوم،
أن ــه ال يـكـتـفــي بــالـقـفــز ف ــوق الـقــانــون
ب ــذريـ ـع ــة االس ـت ـق ــال ـي ــة ح ـ ـص ـ ـرًا ،بــل
يعمل ضد مصلحة الدولة ،علمًا بأن
ق ــرار ال ـت ـفــاوض مــع ص ـنــدوق الـنـقــد،
وبمعزل عن صوابيته أو عدمها ،هو
ُّ
قــرار سياسي رسـمــي اتـخــذ بإجماع
واج ــب سالمة
مجلس الـ ــوزراء ،ومــن ِ
ً
االلتزام به واملساعدة فيه .لكنه بدال
ذل ـ ــك ،يـمـتـ ِـنــع ع ــن ت ــزوي ــد الــدولــة
م ــن ِ
بجردة دقيقة عن موجودات مصرف
وأرباحه وخسائره.
لبنان والتزاماته
ِ
في هذا الوقتّ ،
حرك سالمة ماكينته
التسويقية ،إذ بدأت وسائل إعالمية
مـسـتـفـيــدة مــن امل ــال ال ـعــام املــوضــوع
ف ــي ع ـه ــدة م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،بــإشــاعــة
م ـع ـل ــوم ّــات ت ـش ـي ــر إل ـ ــى أن «س ــام ــة
س ـي ـت ــدخ ــل ألج ـ ــل الـ ــدفـ ــاع ع ــن سـعــر
ص ـ ــرف الُـ ـلـ ـي ــرة» ،ع ـل ـمــا ب ـ ــأن ســامــة
كـ ـ ــان ي ـ ــرف ـ ــض األمـ ـ ـ ــر س ــابـ ـق ــا .ك ــذل ــك
استنفر ســامــة كــل عــاقــاتــه املحلية
والخارجية للدفاع عن موقعه ،وهو
بـ ـ ــدأ ال ـط ـع ــن ب ـم ــرش ـح ــن مـحـتـمـلــن
لخالفته ،ناسبًا لهم بناء عالقات مع
حزب الله .ويسعى سالمة الى توفير
مظلة إعالمية تــدافــع عنه بالتعاون
م ــع رئ ـيــس جـمـعـيــة امل ـص ــارف سليم
ص ـف ـي ــر ال ـ ـ ــذي ت ـف ـي ــد تـ ـق ــاري ــر لـجـنــة
الــرقــابــة عـلــى امل ـصــارف ب ــأن مصرفه
«ب ـ ـنـ ــك ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت» ف ـ ــي حـ ــالـ ــة إف ـ ــاس
حقيقي وأنه أبرز املصارف املرشحة
لالندثار في أول عملية إعادة هيكلية
للقطاع.
اسـتـنـفــار ســامــة ـ ـ ـ ـ صـفـيــر أت ــى بعد
ورود معلومات تفيد بــأن السفيرة
األميركية في بيروت ،دوروثــي شيا،
قــالــت للنائب جـبــران باسيل عندما
الـتـقـتــه أخ ـي ـرًا «إن ه ـنــاك مــؤسـســات
م ــال ـي ــة أم ـي ــرك ـي ــة ودول ـ ـيـ ــة ي ـج ــب أن
تكون موافقة على املرشحني لخالفة
س ـ ــام ـ ــة» ،مـ ــا ي ـع ـن ــي عـ ـ ــدم م ـمــان ـعــة
واشنطن في البحث عن بديل للحاكم
الـ ـح ــال ــي ملـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان .وب ـح ـســب
مـ ـ ـص ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ،ف ـ ـ ــإن م ـس ــؤول ــن
فـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــن صـ ـ ـ ــارحـ ـ ـ ــوا م ـ ـسـ ــؤولـ ــن
لبنانيني بأن هناك مشكلة كبيرة في
املصرف املركزي.
(األخبار)

ّ
ّ
معامل الكهرباء :مذكرة تفاهم الختبار الجدية
فتح مجلس الوزراء الباب
أمام مفاوضات ّ
جدية
ّ
المهتمة
تجرى مع الشركات
ببناء معامل الكهرباء .إقرار
ّ
الموحدة
مذكرة التفاهم
يعطي وزير الطاقة إمكانية
التواصل الرسمي مع تلك
الشركات تمهيدًا لتكوين
فكرة وافية عن عروضها
التقنية والمالية .واألهم أنه
يعطي فكرة عن كيفية
تعامل الشركات العالمية
ودولها مع لبنان ما بعد
االنهيار المالي والنقدي
إيلي الفرزلي
خطوة أخــرى خطاها مجلس الــوزراء
على طريق األلــف ميل إلنشاء معامل
الكهرباء .بعد شهر ونصف شهر من
مــواف ـقــة املـجـلــس عـلــى تـفــويــض وزي ــر
ال ـطــاقــة ري ـم ــون غ ـجــر ّ«ال ـت ـف ــاوض مع
كبرى الـشــركــات املصنعة لتوربينات
الكهرباء ودراسة إمكانياتها ورغبتها
ب ـ ـب ـ ـنـ ــاء م ـ ـعـ ــامـ ــل ،ب ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــة وغ ـ ـطـ ــاء
ومواكبة من دولها» ،قرر املجلس أمس
امل ــواف ـق ــة ع ـلــى م ــذك ــرة ت ـفــاهــم أعـ ّـدت ـهــا
وزارة الـطــاقــة لـهــذه ال ـغــايــة .بـعــد ذلــك
يفترض أن تعكف الــوزارة على عرض
ه ــذه املــذكــرة عـلــى ال ـشــركــات املــذكــورة
فــي الـقــرار ال ــوزاري (سيمنز ،جــي إي،
إن ـســالــدو ،ميتسوبيشي) والـشــركــات
املهتمة ،والعمل على توقيعها من قبل
الطرفني (الوزارة والشركات) ،لالنتقال
بعدها إلى مرحلة املفاوضات الجدية،
ع ـلــى أن ت ــرف ــع الـنـتـيـجــة إلـ ــى مجلس
الوزراء مجددًا.
مـ ــا س ـب ــق ال ي ـع ـن ــي ش ـي ـئ ــا .ال ـط ــري ــق
طــويــل واإلفـ ـ ــراط بــال ـت ـفــاؤل لـيــس في
م ـح ـل ــه .ص ـح ـي ــح أن الـ ـش ــرك ــات ال ـتــي
راسـلـتـهــا ال ــوزارة اسـتـجــابــت لطلبها

وأب ـ ــدت رغ ـب ـت ـهــا امل ـبــدئ ـيــة بــال ـتـعــاون
م ــع ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة ب ـه ــدف إن ـشــاء
م ـ ـعـ ــامـ ــل الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء ،مـ ـ ــع ت ـق ــدي ـم ـه ــا
عــروضــا أول ـيــة .إال أن ه ــذه الـعــروض
ل ـ ــم تـ ــأخـ ــذ بـ ـع ــن االع ـ ـت ـ ـبـ ــار ال ــوض ــع
امل ــال ــي ل ـلــدولــة وامل ـخــاطــر املـسـتـجــدة،
على مــا يشير وزيــر الـطــاقــة .وهــو ما
يسمح بالتخوف من تعديالت جدية
ق ــد ت ـط ــرأ ع ـل ـي ـهــا أو ح ـت ــى تـنـسـفـهــا،
عـلـمــا بــأنــه لــم يـعــرف مــا إذا ك ــان هــذا
االهتمام ال يزال قائمًا ،بعد معلومات
تــم تناقلها فــي ال ــوزارة عــن انسحاب
شركات كسيمنز.
ّ
مــا أخ ــر مــوافـقــة املـجـلــس عـلــى مــذكــرة
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاه ـ ــم ل ـ ـ ــم يـ ـ ـك ـ ــن الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاف ع ـل ــى
أجريت
مضمونها .تعديالت بسيطة ّ
عـلــى الــوثـيـقــة غـيــر املـلــزمــة للموقعني
عليها ،لكن ما حصل أن الخالف انتقل
إلى املربع األول .أين ستبنى املعامل؟
ف ــإذا كــانــت خطة الـكـهــربــاء قــد أشــارت
إلــى ثالثة أمــاكــن هــي :الــزهــرانــي وديــر
عـمــار وسلعاتا ،فقد رفــض وزراء في
الحكومة السير بمعمل سلعاتا .كما
جـ ــرت اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن «ال ـفــرن ـس ـيــن
ّ
أبلغوا وزير الخارجية ناصيف حتي
ّ
أن املوافقة على خطة الكهرباء تتصل
بإقامة محطتني إلنـتــاج الكهرباء ،ما
يؤكد عدم جدوى إنشاء معمل سلعاتا
ّ
الــذي يــرتــب كلفة إضافية ال تتناسب
مع الواقع الحالي للدولة.
ب ــال ـف ـع ــل ،س ـق ــط م ـع ـم ــل س ـل ـع ــات ــا مــن
الخطة أمس ،فدعا القرار الحكومي إلى
تطبيق الخطة ،بعد رفع وزارة الطاقة
تقريرًا بنتيجة التفاوض مع الشركات،
ً
«ب ـ ــدءًا م ــن ال ــزه ــران ــي واس ـت ـك ـمــاال لها
بحسب الخطة» .ذلك يحسم ،إن وصلت
امل ـفــاوضــات إل ــى نتيجة إيـجــابـيــة ،أن
املعمل األول سيبنى في الزهراني ،مع
احتمال أن يـعــرض معمل «دي ــر عمار
 »٢على التلزيم تاليًا ،فــي حــال قــررت
الشركة امللتزمة حاليًا ،والتي تواجه
ص ـعــوبــة ف ــي ت ــأم ــن ال ـت ـمــويــل الـ ــازم
ل ــه ،االن ـس ـحــاب .عـلــى أن ي ـكــون معمل
سلعاتا آخر العنقود ،إن أعيد إحياؤه.
ت ـ ـجـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ــارة هـ ـن ــا إل ـ ــى أن خـطــة
الكهرباء التي يوحي مجلس الــوزراء
بــأنــه ينفذها ،قــد نسفت عمليًا ،فهي
تشير إلى بدء األعمال في «ديــر عمار

 »٢ف ــي ع ــام  ،٢٠١٩فـيـمــا ي ـف ـتــرض أن
َ
يبدأ العمل على بناء معملي الزهراني
وسلعاتا في عــام  .٢٠٢٠بالنتيجة ،ال
بــدأ العمل بــ«ديــر عمار  »٢وال ُيتوقع
أن ي ـب ــدأ ال ـع ـمــل ب ــأي م ــن امل ـع ــام ــل في
ال ـعــام ال ـحــالــي .وزي ــر الـطــاقــة أع ـلــن أن
االتـ ـص ــاالت م ــع ال ـشــركــات ق ــد تحتاج
إلى ثالثة أشهر جديدة .فيما قد يأخذ
تحضير دفتر الشروط وتوقيع العقود
وتأمني والتمويل أشهرًا طويلة.
ب ــال ـن ـت ـي ـج ــة ،فـ ـ ــإن الـ ـ ـع ـ ــروض األولـ ـي ــة
امل ـق ــدم ــة أف ـض ــت إلـ ــى ال ـح ـص ــول عـلــى
بعض املعطيات ،ومنها:
تـ ـت ــراوح ق ـي ـمــة الـ ـق ــروض ال ـت ــي يمكن
تأمينها وفــق صيغة ( EPC+Fإنشاء
امل ـ ـع ـ ـمـ ــل ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة وتـ ــأمـ ــن
التمويل لــه) بــن  ٨٠فــي املئة و ٨٥في
املئة مــن قيمة املـشــروع ،على أن تقوم
الــدولــة بتأمني القيمة املتبقية (سبق
أن أعـلــن غـجــر عــن أولــويــة الـبـحــث عن

ّ
التحديات
التمويل… أبرز
أمام بناء المعامل

تمويل كامل للمعامل بسبب األوضاع
الـ ــراه ـ ـنـ ــة وعـ ـ ـ ــدم قـ ـ ـ ــدرة ال ـ ــدول ـ ــة عـلــى
التمويل).
تــأمــن ضـمــانــات دف ــع قـيـمــة ال ـقــروض
م ــن قـبــل وزارة املــال ـيــة (ك ــان ذل ــك قبل
االنهيار املالي والنقدي).
االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ـف ـيــول الـثـقـيــل HFO
يـمـكــن أن ي ـعــرقــل الـ ـق ــدرة ع ـلــى تــأمــن
الـقــروض ،ما يوجب البحث جديًا في
تأمني الغاز الطبيعي لتشغيل املعامل،
وإال سيكون الخيار هو اعتماد الديزل
أويل األكثر كلفة.
وفيما سبق أن كشفت «األخ ـبــار» عن
م ــراس ــات أج ــرت ـه ــا إح ـ ــدى ال ـشــركــات
الصينية مع رئاسة الحكومة ووزارة
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ،أكـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة وجـ ــود

اهتمام صيني باالستثمار في معامل
الكهرباء .وأشار إلى أن الوزارة راسلت
السفير الصيني في الثاني من نيسان
املاضي ،ربطًا بإبداء الصني اهتمامها
سابقًا بتمويل مشاريع إنشاء معامل
من خالل شركات صينية متخصصة
فــي بناء املعامل وفــق صيغة EPC+F
(طوت الحكومة صفحة الـ  BOTبعدما
أدرك ـ ــت ص ـعــوبــة دخـ ــول أي مستثمر
فــي مخاطر طويلة األمــد فــي بلد غير
م ـس ـت ـق ــر ،أضـ ـ ــف إلـ ـ ــى أن هـ ـ ــذا ال ـن ــوع
م ــن ال ـع ـقــود ي ـح ـتــاج إل ــى وق ــت طــويــل
لتنفيذه) .وقد ردت السفارة الصينية
ب ـ ــاإلش ـ ــارة إل ـ ــى ان ـ ــه س ـي ـت ــم االتـ ـص ــال
ب ــالـ ـجـ ـه ــة املـ ـعـ ـنـ ـي ــة بـ ــاالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
الخارجية (China Foreign Contractors
 )Chamberلتقديم توصية للشركات
ال ـص ـي ـن ـيــة امل ـخ ـت ـصــة الـ ـت ــي ي ـم ـكــن أن
تتعاون مع الــدولــة اللبنانية من أجل
إنشاء املعامل وتأمني التمويل الالزم
وف ــق شـ ــروط مـشــابـهــة ل ـبــاقــي الـ ــدول،
حيث يسدد الـقــرض خــال  ١٠إلــى ٢٠
سنة بـفــائــدة ال تـتـجــاوز  ٢.٥فــي املئة.
كما أشــار وزيــر الطاقة إلــى أن وجــود
صـيـغـتــن ل ـل ـت ـمــويــل ،واحـ ـ ــدة تتطلب
ضـمــانــات سـيــاديــة وأخ ــرى ال تتطلب
هذه الضمانات ،إنما بشروط مختلفة
تحدد وتبحث في حينه.
إلى ذلك ،فإن مذكرة التفاهم التي أقرت
( ٦صفحات) ،تنص في مقدمتها على
أن الـهــدف منها هــو «تحديد مجاالت
التعاون املمكنة بني الــوزارة والشركة
لـتـطــويــر م ـشــاريــع إن ـت ــاج ال ـطــاقــة في
لـبـنــان وت ـحــديــد ج ــدول زم ـنــي وخطة
العمل الضرورية لتنفيذ هذه املشاريع
بعد إقرارها وفق األصول».
وق ــد حـ ــددت م ــدة ه ــذه امل ــذك ــرة بستة
أشـهــر إال فــي حــال تـطــور املـفــاوضــات،
عـ ـل ــى أن يـ ـشـ ـم ــل نـ ـط ــاقـ ـه ــا األه ـ ـ ـ ــداف
التقنية املطلوبة التي تؤدي إلى بناء
املعامل وتشغيلها ،علمًا بــأن توقيع
هــذه املــذكــرة ال يشكل الـتــزامــا لـلــوزارة
أو للشركة للدخول في عقد املشروع،
إال فــي حــال تــوافــق األط ــراف على ذلك
خـطـيــا أو دخ ـل ــوا ف ــي عــاقــة تـعــاقــديــة
مـ ـل ــزم ــة .كـ ـم ــا ال ت ـم ـن ــع هـ ـ ــذه امل ــذك ــرة
ال ــوزارة من الــدخــول في مناقشات من
أي طرف ثالث.

تقرير

ُ
سقط «سلعاتا» بالتصويت
مجلس الوزراء ي ِ
س ـ ــريـ ـ ـع ـ ــا ،بـ ـ ـ ــدأ الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــار الـ ــداخ ـ ـلـ ــي
والـخــارجــي يـشـتـ ّـد ،على وقــع انطالق
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات بـ ــن الـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
وصندوق النقد الدولي ،وما ّ
تظهر من
َ
املسارين التقني والسياسي ،من
تالزم
خالل تعبئة متصاعدة ضد املقاومة.
إذ بدأ املجتمع الدولي يربط املساعدة
املالية بتسوية ملفات حساسة عالقة،
ليس أولها ترسيم الحدود مع سوريا،
ولن يكون آخرها «تسليم سالح حزب
الـ ـل ــه» ،وف ــق م ــا ع ـ ّـب ــر ع ـنــه م ـســؤولــون
دوليون.
غـ ـي ــر أن ه ـ ـ ــذا ال ـ ـح ـ ـصـ ــار ل ـ ــم ي ـض ـبــط
امل ـع ــارك بــن ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة بشأن
ّ
مـلـفــات داخـلـيــة كــانــت وال ت ــزال محط
خ ـ ــاف ب ـي ـن ـه ــا ،وق ـ ــد ان ـت ـق ــل ال ـخ ــاف
إلــى مجلس الـ ــوزراء ال ــذي شهد أمس
ترجمة لتصفية الحسابات السياسية
بعناوين تقنية .فعرض وزارة الطاقة
في شأن تأمني الكهرباء وإلغاء العجز
ّ
(املتضمن
في مؤسسة كهرباء لبنان
ّ
مـسـ ّـودة مــذكــرة التفاهم مــع الشركات
ال ــراغـ ـب ــة فـ ــي ُإن ـ ـشـ ــاء م ـع ــام ــل إلن ـت ــاج
الكهرباء) ،وامل ـقـ ّـدم مــن الــوزيــر ريمون
غجر ،لم ُ
يعبر طريقه إلــى اإلقــرار كما
ُ
كــان مقترحًا ،بــل حــذفــت منه اإلش ــارة
إل ــى إن ـش ــاء مـعـمــل ف ــي س ـل ـعــا ُتــا ،بعد
انقسام املكونات السياسية املشاركة

َ
فـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة إل ـ ــى ف ــري ــق ــن :ال ـت ـي ــار
الوطني الحر ،واآلخرون.
ب ـح ـس ــب أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن م ـ ـصـ ــدر وزاري،
ف ـتــح ال ـع ــرض الـ ــذي ق ـ ّـدم ــه غ ـجــر بــاب
ال ـن ـقــاش ع ـلــى م ـص ـ َ
ـراع ـي ــه .إذ انـطـلــق
مـ ــن خ ـط ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء الـ ـت ــي تـتـضـمــن
إنـ ـش ــاء م ـع ـمــل ف ــي س ـل ـع ــات ــا ،م ــا دف ــع
وزراء حــزب الـلــه وحــركــة أمــل وامل ــردة
إلـ ــى ت ـس ـج ـيــل اع ـت ــراض ـه ــم كـ ــون ه ــذا
ً
املـعـمــل غـيــر ض ــروري ،فـضــا عــن «أن
قيمة االسـتـمــاكــات تصل إلــى نصف
ُ
مليار دوالر ،فيما الـبــاد تـعــانــي من
أزمـ ــة مــال ـيــة خ ـط ـي ــرة» ،مـعـتـبــريــن أن
َ
«األولوية اليوم هي ملعمل ْي دير عمار
والــزهــرانــي» .وفيما استعاد ال ــوزراء
امل ــوق ــف ال ـف ــرن ـس ــي الـ ـ ــذي شـ ـ ـ ّـدد عـلــى
إقامة محطتني فقط ،قال وزير البيئة
والـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون ال ـت ـن ـم ـيــة اإلداريـ ـ ــة
دميانوس قطار «إننا لسنا في صدد
أراض جديدة ،وما دام هناك
استمالك
ٍ
محطتان فلنتخذ قرارًا بشأنهما».
لـ ـك ــن وزراء ال ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـح ــر
ّ
وأصروا على
عارضوا موقف الغالبية
سلعاتا ،وخصوصًا بعدما لفت وزير
الطاقة إلــى «حماسة بعض الشركات
إلن ـش ــاء مـعـمــل ف ــي سـلـعــاتــا أك ـث ــر من
امل ـح ـط ـت ــن األخـ ـ ــريـ ـ ــن» ،ف ـي ـم ــا طــالــب
وزراء حزب الله «بترك املجال أمام ما

ُيمكن أن تقدمه دول أخــرى ،وال سيما
الـصــن الـتــي تـبــدي رغـبــة واس ـت ـعــدادًا
ل ـت ـمــويــل إنـ ـش ــاء م ـع ــام ــل ل ـل ـك ـهــربــاء».
وب ـي ـن ـمــا رف ـ ــض ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،بــاس ـت ـث ـنــاء
التيار الوطني ،إدراج سلعاتا باالسم،
طرح رئيس الحكومة فكرة إقرار معمل
ال ــزه ــران ــي واس ـت ـك ـمــال الـخـطــة ف ــي ما

شهدت الجلسة
خالفًا بين وزيري
االقتصاد والثقافة
بشأن أموال «سيدر»

بعد إذا كــانــت هـنــاك مــن حــاجــة لذلك،
فاقترح وزير الطاقة إحالة امللف على
الـتـصــويــت ،عندها أسـقــط ذكــر معمل
سلعاتا من مذكرة التفاهم بمعارضة
معظم الوزراء ،ما عدا العونيني.
ُ
ول ــم يــكــن مـلــف الـكـهــربــاء هــو الوحيد
ّ
الــذي خلف توترًا في الجلسة .فخالل

الـ ـتـ ـط ـ ّـرق إل ـ ــى م ـل ــف «سـ ـ ـي ـ ــدر» ،وب ـعــد
شــرح ّ
مفصل للخطة وتــوزيــع األمــوال
ُ
ّ
من قبل فريق مختص ،اعترض وزير
االقتصاد راوول نعمة بحجة أنه «غير
ّ
ُمطلع على امللف ولــم يستشره أحــد»،
فـحـ َـمــل حـقـيـبـتــه وخـ ــرج م ــن الـجـلـســة،
ثـ ّـم عــاد واحـتـ ّـج على «تخصيص ٢٦٢
مليون دوالر ل ــوزارة الـثـقــافــة» ،طالبًا
مــن الــوزيــريــن عماد حــب الله وعباس
مرتضى عقد اجتماع نهاية األسبوع
ملناقشة «سيدر» .إال أن مرتضى رفض
ً
الرتـبــاطــه بمواعيد ُمسبقة ،متسائال
ع ــن «س ـب ــب ت ــدخ ــل وزارة االق ـت ـص ــاد
فــي هــذا األم ــر» ،ومستغربًا طلب عقد
االج ـت ـم ــاع ،بـيـنـمــا ه ــذا األمـ ــر مــرتـبــط
بــال ـح ـكــومــة م ـج ـت ـم ـعــة وه ـ ــي م ــن لـهــا
الحق في مناقشته.
ّ
وف ــي م ــا يـتـعــلــق ب ـمــوضــوع الـتـهــريــب
عـلــى الـ ـح ــدود ،أعـلـنــت وزيـ ــرة اإلع ــام
منال عبد الصمد بعد انتهاء الجلسة
أن الـحـكــومــة قـ ــررت «مـ ـص ــادرة امل ــواد
التي يتم إدخالها أو إخراجها بصورة
غـ ـي ــر ش ــرعـ ـي ــة مـ ـ ــن لـ ـبـ ـن ــان مل ـص ـل ـحــة
كما ستتم مصادرة السيارات
الجيشُ ،
أو اآلليات املستخدمة ،مع اإلشارة الى
أن الـقــرار يصدر بموجب مــرســوم من
دون حاجة الى تعديل قانوني».
(األخبار)

