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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

تقرير

فرنجية يقاطع جلسة التعيينات وخالف بين دياب وباسيل

الدوالر يالمس الـ  :4800السوق أم تالعب سياسي؟
ّ
متخطيًا ّ
أي إجراءات موضعية يقوم بها مصرف لبنان ،فيما معركة الحصص السياسية على حالها .استقتال مستمر على
عجلة االنهيار تتسارع ،والدوالر يهوي
ُ
الظفر بمنصب هنا وآخر هناك ،بدون آلية واضحة للتعيين .أمس ،كان الموعد من تعيين إشكالي آخر .محافظ كسروان وجبيل كان الحدث .منصب لم يشغل
ً
قبال ،لكن الحكومة ارتأت أنه من األولويات .ولذلك ،أعيد إحياء اسم بترا خوري مجددًا ،قبل أن ّ
يتبين استحالة تعيينها قانونًا .وكل ذلك ،جرى على وقع تحركات
مسائية ،حيث قطعت الطريق في أكثر من منطقة ،فيما شهد محيط المصرف المركزي عودة التحركات المنددة بسياسات رياض سالمة اإلفالسية
ّ
تفوقت الحكومة على سابقاتها في
مــا خــص التعيينات اإلداريـ ــة ،إن من
ن ــاح ـي ــة ت ـغ ـل ـيــب امل ـح ـس ــوب ـي ــات عـلــى
الكفاءة أو من ناحية إعــادة خلط كل
األوراق من أجل اسم واحــد .فعاصفة
م ـس ـت ـشــارة رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة حـســان
ديـ ــاب ل ـل ـشــؤون الـطـبـيــة ب ـتــرا خ ــوري
ل ــم تـ ـه ــدأ بـ ـع ــد ،وال س ـي ـمــا أن دي ــاب
يريد تعيني خــوري مهما كــان الثمن.
ل ــذل ــك أخ ـ ــرج رئ ـي ــس ال ـت ـي ــار الــوطـنــي
الـحــر جـبــران باسيل مــن جيبه أرنبًا
جديدًا اسمه محافظ كسروان الفتوح
ـ ـ ـ ـ ج ـب ـيــل ح ـتــى ت ـج ـلــس خ ـ ــوري على
مقعده .إال أن حساسية هذا املنصب،
وإص ـ ـ ــرار بــاس ـيــل ع ـل ـيــه ،إض ــاف ــة إلــى
إصراره على ّ
ضم منصب املدير العام
للحبوب والشمندر السكري إلى سلة

االرتفاع المفاجئ
لسعر الدوالر :ضغط من سالمة
ألجل تعيين البعاصيري؟
التعيينات أدى إلى إشكال بينه وبني
رئ ـيــس الـحـكــومــة ح ـ ّـس ــان دي ـ ــاب ،كــاد
يؤدي إلى تطيير الجلسة.
ب ــال ـن ـت ـي ـج ــة ،تـ ـب ـ ّـن أن خ ـ ــوري نـقـلــت
ّ
نفوسها إلى سجل زوجها في جبيل،
ّ
األم ــر ال ــذي يمنعها مــن تـســلــم املـهــام
ك ــون ال ـق ــان ــون يـمـنــع تـعـيــن مـحــافــظ
ّ
ينحدر من املنطقة عينها .حينها ،فكر
ديــاب وباسيل بــإجــراء تعديل طفيف
ع ـلــى الـتـعـيـيـنــات ع ـبــر ق ـلــب األس ـم ــاء
ونـقــل املــرشــح شبه املـحـســوم ملنصب
مـ ـح ــاف ــط بـ ـ ـي ـ ــروت ال ـ ـقـ ــاضـ ــي م ـ ـ ــروان
عـبــود إل ــى جبيل مـقــابــل إع ــادة طــرح
خوري محافظًا لبيروت .على اعتبار
ّ
أن ذل ــك ل ــن ي ـخــل ب ــال ـت ــوازن الـطــائـفــي
ط ــامل ــا أن م ـن ـصــب م ـح ــاف ــظ ك ـس ــروان
ـ ـ ـ ـ ج ـب ـيــل امل ـس ـت ـحــدث ذهـ ــب لـلـطــائـفــة
األرثوذكسية.
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،لـ ــم ي ـت ــأخ ــر م ـي ـتــروبــول ـيــت
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ّ
الوزراء لم يطلعوا على األسماء المطروحة للتعيين والمطران ُيسقط خوري مجددًا (مروان طحطح)

بـيــروت وتوابعها لـلــروم األرثــوذكــس
املـطــران الـيــاس عــودة فــي رفــع الفيتو
فــي وج ــه خ ــوري م ـج ــددًا .فـهــو رفــض
إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة طـ ـ ـ ــرح اس ـ ـم ـ ـهـ ــا ب ـ ـعـ ــد إعـ ـ ــان
انسحابها وعــدم رغبتها في التداول
بــاسـمـهــا ملـنـصــب امل ـحــافــظ م ــن قصر
ب ـع ـبــدا .ونـتـيـجــة م ــا ح ـص ــل ،خــرجــت

خوري خالية الوفاض ،إال أن الحديث
استمر حتى مساء أمس عن إمكانية
نقل نفوسها إلى مسقط رأسها األول
ّ
قبل الزواج لتتمكن من تسلم املنصب.
في غضون ذلك ،جرى مسح للموظفني
األرثـ ــوذكـ ــس م ــن ال ـف ـئــة ال ـثــان ـيــة وتــم
ال ــوق ــوع عـلــى اس ــم مــراق ـبــة عـقــد نفقة

في ديوان املحاسبة تدعى بولني ديب
من عكارُ .يجمع من في الديوان على
أن دي ــب تحظى بسمعة طـيـبــة .وهــي
إذ تـنـحــدر م ــن عــائـلــة قــوات ـيــة ،يشير
عارفوها إلى أنها ال تعادي أحدًا.
تعيني محافظ لكسروان ـ ـ جبيل التي
كانت تعتبر جــزءًا مــن محافظة جبل

لبنان ،أثــار غضب تيار املستقبل من
ناحية املــس بما ُيسمى «صالحيات
الطائفة الـسـنـيــة» ،فــأصــدرت النائبة
ف ـ ــي ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل روال ال ـط ـب ــش
ب ـي ــان ــا اع ـت ــرض ــت ف ـي ــه ع ـل ــى الـتـعـيــن
ألنــه يمس بصالحيات محافظ جبل
ّ
لبنان (وهــو من حصة السنة) ويخل

بــال ـتــوازن الــوط ـنــي .وأش ـ ــارت إل ــى أن
دي ــاب يكسر ال ـتــوازنــات عـلــى حساب
الـ ـط ــائـ ـق ــة ال ـس ـن ـي ــة ل ـت ـن ـه ــي ب ـيــان ـهــا
بــالـقــول« :ال ـلــي مــا فــي خـيــر ألهـلــو ما
في خير لحدا» .كذلك ،فإن إضافة هذا
ّ
املـنـصــب إل ــى ســلــة التعيينات أث ــارت
ن ـقــاشــا قــانــون ـيــا ح ــول م ــدى صـحـتــه.
ففي حــن رأت مـصــادر معنية أن من
الطبيعي تعيني محافظ لـكـســروان ـ ـ
جبيل ،بعدما أصبح قانون إنشائها
نـ ــاف ـ ـذًا م ـن ــذ ث ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات ،خــرجــت
أص ـ ــوات ع ــدي ــدة تـعـتـبــر ذل ــك مخالفًا
ل ـل ـق ــان ــون ،ألن امل ــراس ـي ــم الـتـطـبـيـقـيــة
لقانون إنشاء هذه املحافظة لم تصدر
بعد ،وبالتالي ال مالك لها وال وظائف
شاغرة فيها ،أضف إلى أنه لم يلحظ
لها أي اعتماد في موازنة .2020
وفـ ــي س ـي ــاق ب ـنــد ال ـت ـع ـي ـي ـنــات ،ت ــردد
أي ـض ــا أن دي ـ ــاب ت ــراج ــع ع ــن تــرشـيــح
رنــدا يقظان لرئاسة مجلس الخدمة
املــدن ـيــة ،واس ـت ـبــدال ـهــا إم ــا بــالـقــاضــي
يحيى غبورة ،أو باملوظفة في مجلس
الـ ـخ ــدم ــة امل ــدنـ ـي ــة سـ ـم ــر م ـش ـمــوشــي
امل ـح ـس ــوب ــة ع ـل ــى «امل ـس ـت ـق ـب ــل» ال ـتــي
يـفـضـلـهــا ديـ ـ ــاب .ل ـكــن ف ــي املـحـصـلــة،
ستكون جلسة اليوم جلسة مصيرية
ع ـل ــى كـ ــل الـ ـصـ ـع ــد ،إال إذا ســاه ـمــت
ال ـخ ــاف ــات املـسـتـحـكـمــة والـضـبــابـيــة
الـتــي تـحــوم حــول بعض التعيينات،
وال س ـي ـمــا ال ـت ـع ـي ـي ـنــات امل ــالـ ـي ــة ،فــي
تطييرها م ـجــددًا ،وخــاصــة أن وزراء
أك ــدوا ل ــ«األخ ـبــار» أن ج ــدول األعـمــال
َ
السير
إليهم لــم يتضمن
الــذي أرســل ّ
ال ــذاتـ ـي ــة ل ـل ـم ــرش ـح ــن ل ـل ـت ـع ـيــن ،وال
ح ـتــى أس ـم ــاء هـ ــؤالء امل ــرش ـح ــن .أول
االعتراضات أتى من سليمان فرنجية،
الذي ُعلم أنه أبلغ حزب الله أن وزيريه
لــن يـحـضــرا الجلسة العـتــراضــه على
آل ـيــة الـتـعـيـيـنــات .وف ــي ت ـغــريــدة لـهــا،
أعلنت وزير العمل مليا ّ
يمني مقاطعة
ّ
الـجـلـســة ،رف ـضــا للتعيينات املـعــلـبــة
التي تكرس املحاصصة والطائفية.
ب ــال ــرغ ــم م ــن الـ ـخ ــاف ع ـل ــى ع ـ ــدد مــن
التعيينات ،إال أن التركيز سينصب
على التعيينات املالية ،التي كانت قد
ُوضعت على الرف منذ أكثر من شهر
بسبب عدم االتفاق بشأنها .وإذ تردد
مصادر مطلعة أن ال تعديالت جدية
ف ــي سـ ـي ــاق ه ـ ــذه ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات ،ي ـبــدو
أن الــوقــت ص ــار ضـيـقــا أم ــام إمكانية
تفعيل دور املجلس املــركــزي ملصرف
لبنان ،وبالتالي تفعيل دور مصرف

لبنان للقيام بوظيفته املحافظة على
الليرة اللبنانية.
أم ــس ،ب ــدا جـلـيــا أن اآلل ـي ــة ال ـتــي اتـفــق
عـلـيـهــا ف ــي «اج ـت ـم ــاع ال ـس ــراي ــا» ال ــذي
ترأسه دياب وشارك فيه حاكم مصرف
ّ
الصرافني ،واتفق خالله
لبنان ونقيب
على خفض سعر الــدوالر تدريجيًا قد
سـقــط .إذ سجل ال ــدوالر رقـمــا قياسيًا
جــدي ـدًا وص ــل فــي بـعــض املـنــاطــق إلــى
 4800ليرة .فقد عمد الصرافون ،خالفًا
لــاتـفــاق ،إل ــى اإلق ـفــال أو إل ــى التوقف
عــن بـيــع ال ـ ــدوالر ،مــا زاد مــن الضغط
ع ـلــى ال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وس ــاه ــم في
رفــع سعر ال ــدوالر .وهــو ارت ـفــاع يبدو
أن ــه س ـي ـكــون م ــن ال ـص ـعــب ضـبـطــه في
الـفـتــرة املقبلة ،ربـطــا بـعــوامــل الـســوق،
أي الطلب املتنامي على الدوالر مقابل
ال ـ ـشـ ــح فـ ــي امل ـ ـع ـ ــروض م ـ ـنـ ــه ،فـ ــي ظــل
إصرار مصرف لبنان على التخلي عن
دوره في الحد من االنهيار املتسارع،
ولجوئه إلــى حلول موضعية تساهم
ف ــي ض ـبــط م ــؤق ــت ومـ ـح ــدود لـلـسـعــر.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أصـ ـ ـ ــدر ري ـ ــاض
س ــام ــة ب ـي ــان ــا ط ـل ــب ف ـي ــه مـ ــن جـمـيــع
الـصــرافــن املــرخـصــن أن يـتـقـ ّـدمــوا من
املـ ـص ــرف ب ـط ـل ـبــات ـهــم لـ ـش ــراء الـ ـ ــدوالر
تبعًا للسعر اليومي املحدد من نقابة
الصرافني ،على أن يقوم املصرف خالل
 48ســاعــة بـتـحــويــل الـطـلـبــات املــوافــق
ع ـل ـي ـهــا إل ـ ــى ح ـس ــاب ــات ـه ــم ال ـخ ــارج ـي ــة
بتسليم
لــدى امل ـصــارف ،الـتــي ستقوم
ّ
األم ــوال إلــى الصرافني نـقـدًا .كما حــذر
ســامــة الـصــرافــن غير املــرخـصــن من
املــاحـقــة وال ـتــوق ـيــف .وتـنـظــر مـصــادر
سـيــاسـيــة ب ـعــن الــري ـبــة إل ــى االرت ـف ــاع
املفاجئ في سعر الــدوالر منذ أول من
أم ــس ،رغــم اتـجــاهــه هبوطًا فــي األيــام
الـســابـقــة .وتــدقــق امل ـص ــادر فــي مــا إذا
ك ـ ــان ه ـ ــذا األم ـ ــر يـ ـه ــدف إل ـ ــى تـحـقـيــق
أمــريــن :تصوير ريــاض سالمة لنفسه
م ـن ـق ـذًا ع ـب ــر ال ـت ــدخ ــل ل ـض ـبــط ان ـه ـيــار
سعر الـلـيــرة ،والضغط سياسيًا على
الحكومة إلعادة تعيني النائب السابق
الـثــالــث لـحــاكــم مـصــرف لـبـنــان ،محمد
البعاصيري ،في املنصب الــذي شغله
ق ـبــل أن تـنـتـهــي والي ـت ــه م ــع غ ـيــره من
ن ــواب الـحــاكــم قبل سنة وشـهــريــن من
اليوم .فسالمة ،وكذلك الرئيس السابق
للحكومة سعد الحريري ومن خلفهما
ّ
يصرون على إعادة
النظام األميركي،
تعيني البعاصيري في املنصب نفسه.
(األخبار)

تقرير

نتائج تجفيف المازوت :تقنين كهرباء المولدات
آمال خليل

(هيثم الموسوي)

ب ــدأت ث ـمــار الـتـجـفـيــف املـتـعـ ّـمــد مل ــادة
امل ـ ــازوت مــن ال ـســوق الـلـبـنــانــي تظهر
على حياة السكان .عــدد من أصحاب
امل ـ ــول ـ ــدات فـ ــي املـ ـن ــاط ــق أعـ ـل ــن ف ــرض
ب ــرن ــام ــج ت ـق ـن ــن لـ ـس ــاع ــات ال ـت ـغــذيــة
ب ــالـ ـكـ ـه ــرب ــاء بـ ـسـ ـب ــب ن ـ ـفـ ــاد الـ ــوقـ ــود
ل ـت ـش ـغ ـيــل مـ ــولـ ــداتـ ــه ،مـ ــا ي ـع ـن ــي ب ــأن
األســر واملؤسسات ستخضع لتقنني
مضاعف في الصيف :كهرباء الدولة
وكهرباء املولد.
ت ـل ــك ال ـن ـت ـي ـجــة خ ـل ـف ـهــا أسـ ـب ــاب ع ــدة
تكشف مسؤولية كارتيالت النفط عن
األزم ــة املفتعلة «بالتواطؤ مــع وزارة
ال ـطــاقــة واملـ ـي ــاه بـحـجــة م ـنــع تهريبه
إلـ ــى سـ ــوريـ ــا» .وال ـح ـق ـي ـقــة أن ثـنــائــي
الـكــارتـيــل ـ ـ ـ ـ الـ ـ ــوزارة ،وبــال ـت ـعــاون مع

أصـحــاب املــولــدات ،يسعى إلــى فرض
ضــريـبــة إضــافـيــة عـلــى تـنـكــة امل ــازوت
بقيمة خمسة آالف ليرة لبنانية ورفع
ال ـت ـعــرفــة ع ـلــى امل ـش ـتــركــن م ــن خــال
التلطي وراء نـفــاد امل ـخــزون وارتـفــاع
سعر ال ــدوالر« ،فيما يبقى املستفيد
األكـبــر هــو كــارتـيــل الـنـفــط وملحقاته
مــن أص ـحــاب امل ـح ـطــات ،ال ــذي يسعى
الى احتكار املازوت وتخزين الكميات
املتوفرة لديها» ،بحسب أحد أصحاب
مـ ـحـ ـط ــات ال ـ ــوق ـ ــود الـ ـت ــي نـ ـف ــد مـنـهــا
املازوت.
بعض مالمح ما يجري فضحها بيان
تـجـ ّـمــع أص ـحــاب امل ــول ــدات فــي مدينة
صور مساء أمس .إذ أعلنوا فيه نفاد
م ــادة امل ــازوت مــن خــزانــاتـهــم «بسبب
فـقــدانـهــا مــن ال ـســوق واحـتـكــارهــا من
قـبــل بـعــض ال ـت ـجــار ال ـك ـب ــار» .ولـفـتــوا

إلى أنهم قصدوا أمس «مدير منشآت
الــزهــرانــي وطلبنا منه شــراء املــازوت
لـ ـلـ ـم ــول ــدات مـ ــن أجـ ـ ــل ت ـس ـي ـي ــر أمـ ــور
امل ــواط ـن ــن ف ــرف ــض تـسـلـيـمـنــا إي ــاه ــا،
ّ
بينما كل املحطات تسلمت املازوت من
مـنـشــآت الــزهــرانــي .وبــالـتــالــي أصبح
هناك سوق سوداء لبيع املازوت .فيما
أصـ ـح ــاب امل ـح ـط ــات ي ـن ـت ـظــرون نـفــاد
خزاناتنا من املــازوت ليجبرونا على
شرائها بأسعار مرتفعة مــن السوق
الـ ـس ــوداء ،أي بـمـبـلــغ م ــا ب ــن  16ألــف
لـيــرة الــى  18ألــف لـيــرة .أمــا نـحــن ،فال
نستطيع شراء املادة خالفًا لتسعيرة
الدولة البالغة عشرة آالف وخمسمئة
ل ـي ــرة» .وك ــرر ال ـب ـيــان ات ـه ــام أصـحــاب
املـحـطــات «بــالـتــاعــب بسعر امل ــازوت
لبيعه بأسعار مرتفعة في ظل تقلبات
ارتـ ـف ــاع س ـعــر صـ ــرف ال ـ ـ ــدوالر أخ ـي ـرًا

كارتيل النفط
يتواطأ مع الوزارة
بذريعة منع تهريب
المازوت إلى سوريا

بنسبة  15في املئة».
املشهد نفسه تكرر في طرابلس حيث
عقد ّ
تجمع أصحاب املولدات في أبي
سـمــرا اجـتـمــاعــا أم ــس بـحــث فــي أزمــة
شــح امل ــازوت وتــأثـيــرهــا على عملهم.
ول ـ ـ ـ ّـوح ال ـب ـع ــض «ب ــوض ــع الـ ـي ــد عـلــى
صهاريج الشركات واملــازوت في حال
تبني أنـهــا تـصــرف ملصلحة التهريب
وخالفه».
م ـ ـه ـ ـمـ ــا كـ ـ ــانـ ـ ــت األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب الـ ـخـ ـف ـ ّـي ــة
والظاهرة ألزمة املازوت ،إال أن الثابت

يرتفع:
الدوالر
سعر
ّ
ّ
المسرحية القضائية لم تنفع
«الحرب المفتوحة» التي
ّ
شنها القاضي علي ابراهيم
ضد ّ
الصرافين لضبط
التالعب بسعر صرف الليرة
ُ ِّ
إنجازات
لم تحقق ّسوى
ٍ
وهمية تبخرت مفاعيلها
خالل أيام .إذ واصل الدوالر
ارتفاعه أمام الليرة ليبلغ
أرقامًا قياسية ناهزت الـ
 4550ليرة .أما ّ
الصرافون
ونقيبهم ونائبه المدعى
عليهم بالتالعب ،فخرجوا
من السجن ليجتمعوا
وحاكم
برئيس الحكومة
ّ
المصرف المركزي ...كأن
شيئًا لم يكن!
رضوان مرتضى
ال أث ــر ل ـلــدولــة وال لـقـضــائـهــا املـتــآكــل
في ارتفاع سعر صــرف ال ــدوالر .يفتح
الـ ـص ـ ّـراف ــون ع ـلــى ح ـســاب ـهــم م ــن دون
حسيب أو رقيب .يشترون الدوالر بني
 ٣٧٠٠ل ـيــرة و ٣٩٠٠ل ـي ــرة ،ويــرفـضــون
بيعه إال بكميات قليلة ،فيما يعقدون
ـ ـ تحت أعــن املخبرين ـ ـ صفقات من
تحت الـطــاولــة لبيعه بأكثر مــن ٤٢٠٠
ً
ليرة ،وصوال إلى  ٤٥٥٠ليرة ليل أمس.
وبـحـســب م ـص ــادر مـعـنـيــة ،ف ــإن هـنــاك
اتـفــاقــا بــن الـصـ ّـرافــن الــذيـ ُـن يشترون
الــدوالر وفق سعر السوق املعلن (بني
 ٣٧٠٠و ٣٩٠٠ليرة) ،على االمتناع عن
بسعر مرتفع أو منفخض،
بيعه ،سواء ّ
مل ـعــرف ـت ـهــم ب ــأن ــه س ـيــرت ـفــع م ــع ح ـلــول
ن ـه ــاي ــة ال ـش ـه ــر حـ ــن ت ـم ـت ـلــئ ال ـس ــوق
ب ـك ـم ـي ــات ك ـب ـي ــرة مـ ــن الـ ـلـ ـي ــرة وي ـحــن
اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق دفـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــزامـ ــات الـ ـع ـ ّـم ــال
األجــانــب بــالــدوالر ،ناهيك عــن ارتفاع
سعر الدوالر في سوريا .تزامن ذلك مع
ّ
الصرافني الكبار بعدم ضخ
قــرار لدى
كمية كبيرة من ال ــدوالرات في السوق
ّ
فــي ظ ــل الحملة األمـنـيــة الـتــي تـطــاول
ّ
الـ ـص ـ ّـراف ــن الـ ـصـ ـغ ــار .وق ـ ــد عـ ـ ــزز ذل ــك
احتكار الدوالر لدى ّ
صرافني محددين
يبيعونه بالخفاء بأسعار وصلت إلى
 ٤٥٥٠ليرة.
الصرافني لم يـ ّ
ّ
ـؤد إلــى نتيجة
توقيف
فــي معظم ال ــدول التي واجـهــت أزمــات
ّ
للصرافني في
نقدية .تعليق املشانق
إيران وحملة االعتقاالت الواسعة التي
طاولتهم في تركيا لم ينجحا في وقف

االنهيار أو تأخيره .ورغم «انتفاضة»
امل ـ ّـدع ــي ال ـعــام املــالــي لـضـبــط الـتــاعــب
بسعر صــرف الليرة ووقــف املضاربة،
وت ــوق ـي ــف ن ـق ـيــب الـ ـص ـ ّـراف ــن مـحـمــود
مــراد ونائبه الياس ســرور ومجموعة
كـبـيــرة مــن ال ـصـ ّـرافــن بتهمة مخالفة
ق ــان ــون ال ـن ـقــد وال ـت ـس ـل ـيــف وال ـتــاعــب
َ
ب ــال ــدوالر ،ف ــإن شيئًا لــم يـتـغـ ّـيــر .مكث
هــؤالء أيــامــا قليلة فــي السجن قبل أن
ي ـخ ــرج ــوا ب ـم ــوج ــب إخـ ـ ـ ــاءات سـبـيــل
ُل ـي ـعــودوا إل ــى مـمــارســة عـمـلـهــم .هكذا
ّ
الصرافني بكفاالت
سبيل جميع
أخلي ُ ّ
زهـيــدة وفــضــت أخـتــام الشمع األحمر
عن محالهم.
إثـ ــر ت ــوق ـي ــف ن ـق ـيــب الـ ـص ــراف ــن ،أعـلــن
القاضي ابراهيم ،في  11أيــار املاضي،
أن ــه ّادع ــى عليه بعد ثـبــوت مساهمته
فــي الـتــاعــب بسعر الـ ــدوالر ،وأن مــراد
ل ــم يـ ـق ـ ّـدم تـ ـب ــري ــرات ُم ـق ـن ـعــة ردًا عـلــى
ّ ّ
التهم التي ُوجهت إليه ،وأكد أن القرار
ّ
واالدع ــاء استند الــى وقائع
بالتوقيف
ّ
ّ
بعيدًا من االنفعال والتسرع ،معتبرًا أن
ّ
ّ
بصراف
«املسألة تتعلق بنقيب وليس
عـ ـ ـ ـ ــادي ،ول ـ ــذل ـ ــك كـ ـن ــت ح ــريـ ـص ــا عـلــى
مقاربتها بدقة عالية» ...بعدها بأيام،
كـ ــان نـقـيــب الـ ـص ـ ّـراف ــن يـ ـم ــارس عمله
كــامل ـع ـتــاد ،وي ـتــوجــه م ــع زمـ ــاء ل ــه إلــى
السرايا الحكومية للقاء رئيس مجلس

جميع الصرافين
الموقوفين أخلي
سبيلهم بكفالة
مالية وعادوا
لممارسة عملهم

الـ ــوزراء حـســان دي ــاب وحــاكــم املصرف
للمشاركة في
املــركــزي ري ــاض ســامــة
ّ
ّ
بلورة حل ألزمة الليرة ،رغم أنهم مدعى
عـلـيـهــم ب ــامل ـض ــارب ــة لـخـفــض سـعــرهــا!
ّ
يومها ش ـ ّـدد ابــراهـيــم على أن الحملة
ض ــد املـتــاعـبــن ب ــال ــدوالر ستتواصل
«ب ـحــزم وب ــا ه ـ ــوادة» ،و«س ـت ــؤدي الــى
تخفيض نسبي للسعر وضبطه عند
السقف املوضوعي الذي يجب أن يكون
ّ
عليه» ،لكن الدوالر اليوم أعلى مما كان
عليه يومهاُ .
صـ ـ ـ ـ ّـرافـ ـ ـ ــون أخ ـ ـ ـلـ ـ ــي س ـب ـي ـل ـه ــم أكـ ـ ـ ــدوا
ّ
لــ«األخـبــار» أن حملة التوقيف جاءت
«بـ ـمـ ـث ــاب ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاص م ـ ــن ال ـح ـل ـقــة
األضعف في سلسلة الصيرفة» .إذ إن

ال ـصـ ّـرافــن ،وف ــق أحــدهــم« ،ل ــم يكونوا
الـ ـسـ ـب ــب فـ ــي ارتـ ـ ـف ـ ــاع سـ ـع ــر ال ـ ـ ـ ــدوالر،
إنـمــا ق ــرار حــاكــم مـصــرف لـبـنــان الــذي
حـ ــال دون ح ـص ــول ال ـل ـب ـنــان ـيــن على
ال ـت ـحــويــات م ــن الـ ـخ ــارج ب ــال ــدوالر»،
ّ
مشيرًا إلى أن إجــراءات املصارف ملنع
املودعني من سحب ودائعهم بالدوالر
وف ـ ـ ــرض ش ـ ـ ــروط ت ـع ـج ـي ــزي ــة وت ـق ـنــن
الدفعات الشهرية ،كلها كانت أسبابًا
رئيسية لفقدان الدوالر وارتفاع الطلب
ّ
الصراف الذي
عليه ،ما ضاعف سعره.
أوقف لنحو أسبوعني بتهمة املضاربة
قبل أن يخرج بكفالة شدد على «أننا
لـ ـسـ ـن ــا سـ ـب ــب األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،إن ـ ـمـ ــا ش ـ ــاءت
ال ـ ـظـ ــروف أن ن ـك ــون م ــن املـسـتـفـيــديــن
م ـن ـه ــا» .ف ــي م ـق ــاب ــل كـ ــام ال ـص ـ ّـراف ــن،
يحضر موقف مصرفي مؤكدًا «وجود
عملية مضاربة أبطالها األساسيون
ّ
الصرافون».
هم
ُ
ّ
ّ
هكذا لم تغير الحملة على الصرافني
ش ـي ـئــا .ال يـ ــزال الـ ـ ــدوالر يــرت ـفــع ،فيما
صــرف لبنان عــاجـزًا .بــاألحــرى
يقف مـ ّ
ل ــم ي ـت ــدخ ــل املـ ـص ــرف املـ ــركـ ــزي لـلـجــم
االرتفاع الجنوني للدوالر .كل الوعود
ُ
التي ق ِّدمت عبر بيانات رسمية بشأن
ّ
التعهد بتثبيت سعر صــرف ال ــدوالر
ب ـق ـي ــت حـ ـبـ ـرًا ع ـل ــى ورق .ل ـي ــل أمـ ــس،
وب ـع ــد ن ـ ــزول م ـئ ــات امل ـت ـظــاهــريــن إلــى
الشوارع ،في العاصمة وغيرها ،أصدر
حــاكــم م ـصــرف ل ـب ـنــان ريـ ــاض ســامــة
بيانًا طلب فيه من «جميع الصرافني
املــرخـصــن مــن الـفـئــة «أ» أن يتقدموا
م ــن م ـصــرف لـبـنــان بـطـلـبــاتـهــم لـشــراء
ال ــدوالر تبعًا لألسعار الـتــي تحددها
نقابة الصرافني يوميًا والتي يفترض
أن تنخفض تدريجيًا .على الصرافني
أن يعللوا طلباتهم وأن يــذكــروا اسم
املستفيد .يقوم مصرف لبنان ،خالل
 48س ــاع ــة ،ب ـت ـحــويــل ال ـط ـل ـب ــات ال ـتــي
قدمت من الصرافني والتي تم املوافقة
عليها مــن قـبــل امل ـصــرف امل ــرك ــزي الــى
حساباتهم الخارجية لــدى املـصــارف
الـتــي سيشير إلـيـهــا ال ـص ــراف عندما
ي ـت ـقــدم بــال ـط ـلــب الـ ــى م ـص ــرف ل ـب ـنــان.
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوم امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــارف ب ـ ـت ـ ـسـ ــديـ ــد هـ ــذه
الطلبات وتسليم األموال نقدًا .أما في
ما يتعلق بالصرافني غير املرخصني
وال ـ ــذي ـ ــن ي ـع ـم ـل ــون خـ ـ ـ ــارج الـ ـق ــان ــون،
فستتم مالحقتهم ومعاقبتهم تبعًا
ل ـق ــرارات الـحـكــومــة ووزارة الــداخـلـيــة.
ي ـضــاف أن أي ص ــراف مــرخــص يـقــوم
بالعمل خارج هذه اآللية سوف يحال
الــى الهيئة املصرفية العليا وتشطب
رخصته».
فـ ـه ــل س ـي ـن ـج ــح م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان فــي
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ان ـه ـي ــار س ـعــر صــرف
ال ـل ـي ــرة ،أم أن هـ ــذا اإلجـ ـ ـ ــراء ،ا ُمل ـتــأخــر
ّ
س ـي ـك ــون مـ ـجـ ـ ّـرد م ـس ــك ــن أل ـ ــم مل ـص ــاب
بمرض ُعضال؟
(مروان طحطح)

وقــوع السكان ضحيتها في مختلف
حاجياتهم اليومية مــن عمل األفــران
واملستشفيات والكهرباء واملياه.
وف ــي ت ـغــريــدة الف ـت ــة ،ل ـيــل أمـ ــس ،قــال
ع ـض ــو ت ـك ـتــل ل ـب ـن ــان الـ ـق ــوي ال ـنــائــب
زيــاد أســود عبر «تويتر»« :يللي ّ
بدو
ّ
بسهل فتح اعـتـمــادات ويللي
م ــازوت
ع ــم ي ـع ـقــدهــا بـ ــدو يـسـتـعـمـلـهــا حـتــى
يوترها ...وفهمكم كفاية».
تجدر اإلشــارة إلــى أن رئاسة مجلس
ً
«بناء
الوزراء أعلنت أول من أمس أنه
على توجيهات الرئيس حسان دياب،
تم هذه الليلة أخذ ّ
ّ
عينات املازوت من
ب ــواخ ــر ال ـف ـيــول إلج ـ ــراء الـفـحــوصــات
املخبرية الــازمــة ،على أن يتم توزيع
م ــادة امل ــازوت على األس ــواق خــال الـ
 24ســاعــة املقبلة بـعــد إص ــدار نتائج
الفحوصات».

