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لبنان

لبنان

ّ
الـ«ليبانو دوالر» :أموالكم الوهمــية!
قضية اليوم

ٌ
واحد منها .هو ليس تعبيرًا
مفردات كثيرة تآلف اللبنانيون معها منذ تشرين األول الماضي« ،اللوالر» أو «الدوالر اللبناني»
عن عملة جديدة ،بل عن حقيقة ُم ّرة ُيراد إخفاؤها عن أصحاب الودائع بالدوالر األميركي :خسرتم أموالكم ،وإن أردتم
الحصول عليها فعليكم سحبها بالليرة بعد فقدانها أكثر من نصف قيمتها
ليا القزي
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوم األه ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـخـ ـ ــداع
أطـفــالـهــم ب ــرواي ــات تـقـيـهــم «صــدمــة
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة» مـ ـنـ ــذ ال ـ ـ ِّـصـ ـ ـغ ـ ــر ،هـ ـك ــذا
ي ـت ـعــامــل امل ـس ــؤول ــون الـسـيــاسـيــون
واملـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــون مـ ـ ــع الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن.
نـ ـ ّـيـ ــة األه ـ ـ ــل حـ ـسـ ـن ُــة ،ف ـي ـم ــا الع ـب ــو
ال ـحــالــة الـثــانـيــة «خ ـب ـث ــاء» .مــن بني
أالعيبهم الكثيرة ،يبرز اختراعهم
ملفهوم «ال ــدوالر الـلـبـنــانــي» .أرادوا
ّ
إي ـه ــام امل ــودع ــن بـ ــأن امل ـب ــال ــغ الـتــي
وض ـع ــوه ــا ف ــي املـ ـص ــارف بــالـعـمـلــة
الخضراء محفوظة .فكانت الحاجة
إلــى اخـتــراع تسمية جــديــدة لعملة
ّ
غـ ــري ـ ـبـ ــة ،ح ـ ــت ـ ــى يـ ـ ّسـ ـه ــل ت ـص ـن ـي ــف
ال ـ ــودائ ـ ــع الـ ـت ــي ب ــخ ــرت ـه ــا س ـيــاســة
املـ ـ ـص ـ ــارف وم ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان ،ول ــن
ُي ـ ـعـ ــاد ت ـك ــوي ـن ـه ــا مـ ــن جـ ــديـ ــد .ه ــذا
هــو «ال ـل ــوالر» ،ال ــذي بــات ج ــزءًا من

ارتفع التداول بالنقد
اللبناني ،في  7أشهر،
 10آالف مليارات ليرة
يوجد  115.5مليارات
«ليبانو دوالر» في المصارف
اللبنانية
يــوم ـيــات الـلـبـنــانـيــن .ب ــدأ الـحــديــث
عـنــه أخ ـيــرًا حــن تـهــافــت املــودعــون
ليسحبوا دوالراتـهــمّ من املصارف،
ف ـ ُـر ّدوا خائبني .ولكنه قــديــم العهد
في البلد ،منذ أن اعتمدت املصارف
«نـهــج ب ــون ــزي» ،عـبــر تـقــديــم فــوائــد
ع ــالـ ـي ــة ل ـ ـقـ ــاء الـ ـ ـ ــودائـ ـ ـ ــع ،وتـ ـم ــوي ــل
الـ ـف ــوائ ــد واملـ ــدفـ ــوعـ ــات مـ ــن أم ـ ــوال
امل ــودع ــن ،ح ـتــى وص ـلــت امل ـصــارف
إل ــى مــرحـلــة تـعـجــز خــالـهــا ع ــن ّ
رد
الفائدة أو أصــل املبلغ إلــى الناس.
هذه هي واحــدة من نتائج سياسة
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف ب ــاسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب «ودائ ـ ـ ـ ــع
ساخنة» ،خروجها من البلد أسهل

قبل «اللوالر» ...كان «الزوالر»
ّ
ٌ
ولكن توجد حالة في العالم ُتشبه إلى ّ
ّ
حد
نادرة هي البلدان التي يوجد فيها «دوالر محلي»،
االستنساخ الحالة اللبنانية« :الزوالر» ( )RTGSفي زيمبابوايّ ،
وتقرر اعتماده منذ كانون الثاني
 2019بسعر صرف عائم ،بعد أن انخفضت قيمة العملة  .%60في الـ ،2019نشرت أسبوعية
ً
ّ
«االيكونوميست» مقاال يشرح كيف أنه منذ الـ ،2015عجزت زيمبابواي عن استقطاب الدوالرات
مسموحًا التداول في الدوالر والعمالت األجنبية األخرى في
الكافية لتمويل اإلنفاق .يومها ،كان
ّ
البلد .فقامت السلطات بـ«صناعة عملة محليةُ ،ح ّولت إلكترونيًا إلى حسابات املودعني بالدوالر،
ّ
مع الزعم بأنها ُمطابقة للدوالر األصلي .ولكن حني يسحبها الزبون من املصرف ،فلن يحصل
على الورقة الخضراء ،بل الورقة التي أصدرها البنك املركزي في زيمبابواي ...كان يوجد في النظام
املصرفي قرابة الـ 9.7مليارات دوالر ّمن الودائع بالزوالر ،وفقط  660مليون دوالر أصلي» .بقيت
بأن كل «زوالر» ُيساوي دوالرًا واحدًا ،إلى أن اضطرت بعد ّ
الحكومة ُم ّصرة على روايتها ّ
تأزم
الوضع إلى الكشف عن خديعتها .قام البنك املركزي الزيمبابواي «ببيع كمية صغيرة من الدوالر
األميركي بسعر الصرف الرسمي ،واحتفظ بما يحتاج إليه لتأمني االستيراد من الحبوب والوقود
ُ
واملواد األساسية لإلنتاج» ،بحسب مقال «االيكونوميست» .وبعد اعتماد «الزوالر» ،فرضت قيود
على التحويالت إلى عمالت أخرى وضوابط على حركة رأس املال ،ما ّأدى إلى نشاط السوق
السوداء ،وفقدان األسر لقيمة مداخيلها.

(هيثم الموسوي)

م ــن دخ ــولـ ـه ــا ،م ــن دون أن تـسـعــى
إلـ ــى اإلتـ ـي ــان ب ــودائ ــع اس ـت ـث ـمــاريــة
ُ
ه ــادف ــة ُ
وم ـن ـت ـج ــة ،ت ـ ـحـ ـ ّـرك الـعـجـلــة
االقتصادية وتنتج قيمة مضافة.
يـتـحـ ّـدث الخبير االقـتـصــادي ،روي
ّ
بدارو عن أن «الدوالر اللبناني» بدأ
ـMultiplier
ح ــن ج ــرى اع ـت ـمــاد «الـ ـ ـ ـ ـ ُ
 ،Effectsأي عملية األثــر املضاعف،
نـسـتـقـطــب الـ ـ ــدوالرات م ــن ال ـخ ــارج،
وتـ ـت ــم ُم ـض ــاع ـف ـت ـه ــا .هـ ـن ــاك أم ـ ــوال
اف ـتــراض ـيــة عـلــى الــدف ـتــر وال تــوجــد
سـبــة كــاف ـيــة م ــن الـعـمـلــة
مـقــابـلـهــا نـ ُ
الورقية إذا أريــد استبدالها» .رغم
ذلك ،بقيت العملية «مقبولة بسبب
اس ـت ـمــرار ال ـتــدف ـقــات م ــن ال ـخ ــارج»،
ب ـح ـس ــب ب ـ ـ ـ ــدارو .م ــام ــح ال ـت ـغ ـي ـيــر
ظـ ـه ــرت م ـن ــذ ص ـي ــف ال ـ ـ ـ ـ ــ 2019حــن
ّ
ّ
وتتشدد
بــدأ يتفلت سعر الـصــرف
املصارف في تلبية طلبات الزبائن.
ّ
ت ـ ـجـ ــلـ ــت األزم ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـشـ ـك ــل ب ـ ـ ـ ــارز فــي
تشرين األول من العام نفسه ،بعد
أن ت ـ ّ
ـذرع ــت امل ـص ــارف بــاالنـتـفــاضــة
إلقـ ـف ــال الـ ـف ــروع ووضـ ــع «كــاب ـي ـتــال

كونترول» غير قانوني.
«ب ـ ـ ــاالس ـ ـ ــم ،ال تـ ـ ـ ــزال ه ـ ـ ــذه ال ّ ـع ـم ـل ــة
ه ـ ـ ــي دوالر .مـ ـشـ ـكـ ـلـ ـتـ ـه ــا أنـ ـ ـ ـ ـ ــه ال
ُيـ ـمـ ـك ــن تـ ـح ــويـ ـلـ ـه ــا إل ـ ـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــارج،
وأصـبــح هـنــاك فــرق فــي القيمة بني
الـ ـ ــدوالر امل ـس ـج ــون ف ــي ال ـح ـســابــات
وال ــدوالر ال ــذي ُيـسـتـخــدم لعمليات
االس ـت ـي ــراد» ،ي ـقــول رئ ـيــس مجلس
اإلدارة ،امل ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،ملـ ـص ــرف
« »FFAجان رياشي.
ك ـ ــام ريـ ــاشـ ــي يـ ـق ــود إل ـ ــى امل ـش ـك ـلــة
الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،وهـ ــي رب ــط
ّ ّ
حد أن التداول
الليرة بالدوالر ،إلى
باألخير في السوق املحلية بات يتمّ
ّ
بسهولة كـمــا لــو أن ــه عملة وطنية.
ّ
تدفع لصاحب الدكان  50ألف ليرة
لـشــراء سلعة ب ــ 30ألــف لـيــرة ،فـيــردّ
لك ّ 10دوالرات وخمسة آالف ليرة.
تــوقــع عـقــد عـمــل مــع شــركــة محلية،
ً
بالدوالر األميركي .تستأجر منزال،
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدوالر .تـ ـج ــد سـ ـلـ ـع ــة ُمـ ـس ـ ّـع ــرة
بــ 150ألف ليرة ،فتدفع ثمنها 100
دوالر .هــذا إضــافــة إلــى التسليفات

ب ــال ــدوالر ووجـ ــود م ـقــاصــة محلية
(أي ع ـم ـل ـيــة تـ ـب ــادل ل ـل ـش ـي ـكــات بــن
املصارف) ضخمة في الدوالر (بلغ
ب ــن  2019/12/20و،2020/1/20
عـ ـ ــدد الـ ـشـ ـيـ ـك ــات  423أل ـ ـفـ ــا و680
ش ـي ـك ــا ،ب ـق ـي ـمــة  4مـ ـلـ ـي ــارات و417
مليون دوالر) ،نوعًا ما «مستقلة»
ّ
الحد
عن مركز نيويورك ...إلى هذا
كان التعامل بعملة أجنبية ُمباحًا،
ُما ّأدى إلى توسيع الكتلة النقدية
املـ ـك ـ ّـون ــة م ــن الـ ـ ـ ــدوالر ،م ــن دون أن
ت ـكــون ل ــدى امل ـصــرف امل ــرك ــزي قــدرة
ع ـ ّلــى مــواكـبـتـهــا ب ـتــأمــن الـسـيــولــة،
ّ
ألنه ال يطبع إل العملة املحلية.
م ــا ه ــو ح ـج ــم ال ـ ـ ــدوالر امل ـح ـل ــي فــي
الـ ـبـ ـل ــد؟ يـ ـق ــول ّ املـ ـص ــرف ــي ال ـس ــاب ــق،
ف ــري ــدي ب ــاز إنـ ــه ي ــوج ــد ف ـقــط 16.8
مـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات دوالر أم ـ ـ ـيـ ـ ـ ّـركـ ـ ــي ف ــي
ال ـق ـط ــاع امل ـص ــرف ــي ،ول ـكــن ـهــا أ ّي ـضــا
«لـ ـيـ ـس ــت مـ ـل ــك املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف ،وإن ـ ـمـ ــا
م ـح ـج ــوزة ف ــي امل ـص ــرف امل ــرك ــزي»،
أي االح ـ ـت ـ ـيـ ــاط الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـخ ــدم ــه
«املـ ــركـ ــزي» ل ـت ـمــويــل االح ـت ـي ــاج ــات

ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة .فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل« ،ي ــوج ــد
 115.5م ـل ـيــارات لـيـبــانــو دوالر في
امل ـص ــارف الـل ـب ـنــان ـيــة» .ب ـكــام آخ ــر،
ّ
كــل دوالر خ ــارج حـســاب االحـتـيــاط
اإلل ـ ــزام ـ ــي ف ــي ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي هــو
ع ـم ـلــة وه ـم ـي ــة غ ـي ــر مـ ــوجـ ــودة ،وال
ُيمكن الحصول عليها إال بتحويل
املبلغ إلــى الـلـيــرة .بــدأ الــوعــي يكبر
ح ــول ه ــذه «الـ ــورطـ ــة» ،ل ــذل ــك بــاتــت
«أغ ـل ـب ـيــة ال ـت ـ ّـج ــار وال ـص ـنــاع ـيــن ال
ت ـق ـب ــل ال ـش ـي ـك ــات بـ ـ ــالـ ـ ــدوالر ،حـتــى
ولـ ــو أصـ ـ ــدرت ف ــات ــورت ـه ــا بــالـعـمـلــة
الـصـعـبــة» ،يـقــول ب ــاز ،مستندًا إلــى
إ ّحـ ـص ــاء ات م ـصــرف ل ـب ـنــان ،لـيــذكــر
أنه بني تشرين األول  2019ونهاية
أيــار « ،2020ارتـفــع الـتــداول بالنقد
اللبناني  10آالف مليارات ليرة ،ما
ّ
يعني أن اقتصادنا أصبح اقتصاد
نـ ـق ــد (ك ـ ـ ـ ـ ــاش) ّ ،ويـ ـضـ ـط ــر املـ ـص ــرف
امل ــرك ــزي ل ـض ــخ ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة مــن
ال ـل ـيــرة ف ــي الـ ـس ــوق ،س ـت ـن ـصـ ّـب إمــا
لـشــراء الــدوالر مــن الـســوق الـســوداء
وتجفيف النقد أو الدفع وفق سعر
ال ـ ــ 4000لـيــرة و 4200لـيــرة لـلــدوالر
ّ
الواحد»ُ .
ويشير إلى أن سحب هذه
ّ
املبالغ «كلف أصحابها  6مليارات
ّ
ونـ ـص ــف م ـل ـي ــار الـ ـ ـ ـ ــدوالر ،غــط ـت ـهــا
املـ ـص ــارف ح ـســب ال ـس ـعــر الــرس ـمــي
 1500ل ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،واشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــروا ب ـح ـســب
قيمتها في السوق بقيمة مليارين
ونصف مليار دوالر .هــذا هو ّ
قص
ال ـش ـع ــر ال ـح ـق ـي ـقــي ع ـل ــى ح ـس ــاب ــات
ّ
يتحدث
اللبنانيني فــي املـصــارف».
باز عن الحسابات الكبيرة وسوق
ال ـ ـتـ ــداول (س ـل ــع وخـ ــدمـ ــات) ول ـيــس
ال ـح ـس ــاب ــات امل ـص ــرف ـي ــة ال ـص ـغ ـيــرة
ال ـت ــي ُس ـم ــح ألص ـحــاب ـهــا بــالـسـحــب
ّ
وفق سعر  3000ليرة لكل دوالر.
ّ
ك ـ ـ ــل ه ـ ـ ــذه الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة تـ ــدخـ ــل ض ـمــن
«ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي» ،ال ـ ـ ــذي ب ــات
ح ـج ـمــه ك ـب ـي ـرًا ب ـم ــا ي ـن ـع ـكــس سـلـبــا
على مستوى عيش املواطنني .وقد
عمدت املصارف أخيرًا إلى ُمضاعفة
ك ـ ـت ـ ـلـ ــة «الـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــوالر» ،ح ـ ـ ــن ط ــرح ــت
ُم ـن ـت ـج ـه ــا الـ ـج ــدي ــد وهـ ـ ــو تـسـجـيــل
وديعة «الدوالرات الجديدة» (Fresh
 )Moneyالتي يأتي بها الزبون2.1 ،
مـ ـ ّـرة ض ـعــف امل ـب ـلــغ (إذا أت ــى زب ــون
ً
إلــى املصرف حامال  10آالف دوالر،
ُيـفـتــح لــه ح ـســاب بـ ــ 21أل ــف دوالر)،
ولدى بعض املصارف تصل النسبة
إل ــى  ،2.5وال ُي ـس ـمــح بـسـحـبـهــا إال
بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي
( 1500ل ـ ـي ـ ــرة ل ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــدوالر) .وعـ ـل ــى
ال ــرغ ــم م ــن ال ـت ـح ـ ّـذي ــرات ال ـقــانــون ـيــة
ُللمصارف بالتوقف عن توفير ّهذا
ّ
ّ
امل ـن ـتــج ،ف ــإن املـعـلــومــات تــؤكــد أنـهــا
ُ
ُمستمرة بتقديمه بطريقة مستترة
ّ
ولزبائن نافذين .يقول ُبــاز إن أكثر
امل ـس ـت ـف ـيــديــن م ــن هـ ــذا امل ـن ـت ــج «ه ــو
املدين بالـ «ليبانو دوالر» ،سيكون
أوفر بالنسبة إليه إن أتى بدوالرات
جـ ــديـ ــدة يـ ــوفـ ــي بـ ـه ــا دي ـ ـنـ ــه ب ــأدن ــى
م ــن قـيـمـتــه ال ـف ـع ـل ـيــة» ،وف ــي املـقــابــل
تستفيد املصارف من إعادة تكوين
م ــوج ـ ّـودات ـه ــا بــال ـع ـمــات األجـنـبـيــة
وض ـ ــخ الـ ـ ـ ـ ــدوالرات ف ــي ح ـســابــات ـهــا
بالخارج.
صـحــاب الحسابات بــالــدوالر
ولكن أ ّ
ال ـتــي ُب ــخ ــرت ،هــل سيستعيدونها؟
ّ
ُيـجـيــب ج ــان ريــاشــي ب ــأن «الــوديـعــة
ليست أمانة ،بل َديــن على املصرف،
يـجــب عليه أن ُيـعـيــده .قــانــون النقد
ّ
والـتـسـلـيــف يـسـمــح ل ــه أن يــوظـفـهــا،
ع ـل ــى أن ي ـل ـت ــزم ب ـق ـي ــود ال ـس ـل ـطــات
الـنـقــديــة واملـصــرفـيــة» .هــل ستتمكن
امل ـص ــارف ّم ــن إي ـف ــاء امل ـبــالــغ؟ «تـبـ ّـن
وجـ ــود ت ـعــثــر ك ـب ـيــر .ال ـخ ــاف ال ـيــوم
محليًا ،هــو حــول إمكانية استعادة
الودائع في املدى املنظور».
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مقالة

عبرة  2006في حوار بعبدا:
استجالب غطاء داخلي للحصار الدولي
فتح البازار السياسي حول طاولة
الحوار ،المنوي عقدها في بعبدا،
لكن الحركة السياسية تمحورت
حول الرئيس نبيه بري ال حول رئيس
الجمهورية ميشال عون .في
المحصلة ،يشكل بري مفتاح إدارة
الحوار وهدفه ،بأبعد من الصراع
المحلي ،كما حصل قبل  14عامًا
هيام القصيفي
في آذار عام  2006عقدت أول طاولة حوار ً
بناء
على دع ــوة أطلقها رئـيــس مجلس ال ـنــواب نبيه
بري في كانون األول عام  ،2005لجمع األقطاب
السياسيني لحوار موسع في ساحة النجمة .بعد
 14عامًا يتولى بري نفسه دعوة القوى السياسية
لحوار موسع ،لكن في قصر بعبدا ،وإن كانت
الــدعــوات قــد ّ
وجـهــت بــاســم رئــاســة الجمهورية.
مواكبون للحوار األول والثاني يطرحون أوجه
ّ
والجو السياسي الذي
شبه كثيرة بني العناوين
رافــق الطاولة األولــى ويرافق الثانية ،في انتظار
بلورة أكثر لعناوينها املعلنة ومن يلبيها.
في الفكرة العامة ،انبثق الحوار األول من الظروف
التي عاشها لبنان بعد مرحلة اغتيال الرئيس
رفيق الحريري ووقــوع سلسلة اغتياالت أخرى
وخ ــروج الجيش الـســوري مــن لـبـنــان ،ومقاطعة
الجمهورية العماد إميل لحود واالنقسام
رئيس
َ
الحاد بني فريقي  8و 14آذار وبدء حملة تطويق
حــزب الله داخليًا ودول ـيــا .وحــدد بــري عناوينه
العامة :اغتيال الحريري واملحكمة الدولية ،القرار
 ،1559العالقات اللبنانية ـ ـ السورية وما يترافق
معها من مزارع شبعا وسالح املقاومة .تفرعت
العناوين يومها الى سالح الفلسطينيني وترسيم
ال ـح ــدود م ــع س ــوري ــا .لـكــن ال ـح ــوار ال ــذي انتهى
باالتفاق على عناوين جمع سالح الفلسطينيني
خـ ــارج املـخـيـمــات وتــرس ـيــم ال ـح ــدود والـحـقـيـقــة
ف ــي اغ ـت ـي ــال ال ـح ــري ـ ّـري ،ك ــان كــام ـيــا فـحـســب.
فاملحكمة الدولية شكلت الحقًا عنوان انقسام
وت ــرح ـي ــل ل ـح ـكــومــة ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـح ــري ــري،
فيما ترسيم الحدود لم يترجم عمليًا ،وسحب

الفلسطيني خ ــارج املخيمات بقي من
الـســاح
ُ ِّ
وعلق مجددًا الكالم على ّ .1559لكن
دون تنفيذ،
نتيجة الحوار في تلك املرحلة أنه شكل ،بحسب
معارضي حــزب الـلــه ،مظلة حماية للحزب ،في
لتصاعد
ظل االنقسام الداخلي والرفض الدولي
ً
دوره والـنـظــر إلـيــه مــن الــوجـهــة السلبية ،فضال
عن سحب التشنج السني ـ ـ الشيعي الذي أعقب
ّ
الحاد
مرحلة اغتيال الحريري ومن ثم االنقسام
بني  8و 14آذار .انتهى الحوار بعدما أرجئ مرات
عدة وأطاحت حرب تموز  2006كل مفاعيله.
تنبثق ف ـكــرة ال ـح ــوار ال ـيــوم مــن ال ـجــو الـضــاغــط
ن ـف ـســه .فـلـبـنــان وإن ك ــان ال يـعـيــش ع ـلــى وقــع
الـتـفـجـيــرات واالغ ـت ـي ــاالت ،إال أن ــه يـعـيــش حــربــا
مالية واقتصادية ،ستكون كلفتها عليه غالية
أيـ ـض ــا .ك ــذل ــك ف ــإن ــه ي ـت ـع ــرض ل ـح ـم ـلــة تـضـيـيــق
دول ـي ــة نــاتـجــة م ــن ط ــرح مـتـجــدد لـتـغـيـيــر مهمة
قــوات اليونيفيل وترسيم الـحــدود وإع ــادة طرح
ال ـق ــرار  1559عـلــى ب ـســاط الـبـحــث ،إضــافــة الــى
الـعـقــوبــات عـلــى ح ــزب ال ـلــه الـتـصــاعــديــة ومعها

كل ما عدا التضامن
الداخلي في وجه العاصفة
الدولية ،سيكون صورة
تذكارية ألقطاب االنهيار

ال ـشــق املـتـعـلــق بـلـبـنــان فــي قــانــون قـيـصــر .هــذا
ال ـح ـصــار االق ـت ـص ــادي وال ـس ـيــاســي ،املـعـطــوف
على أداء السلطة السياسية واملصرفية السيئ،
من شأنه أن يؤدي الى سيناريو أكثر سوداوية
مما جرى بعد  .2005وإذا كانت عناوين 2006
ليست مطروحة بوضوح في هذا الحوار ،إال أنها
تبقى في خلفية املشهد السياسي مع تظهيرها
في التحركات الدولية تجاه لبنان والضغط عليه
وعلى حــزب الـلــه .وهــذا يعني أن الـحــوار يتطلب
تغطية ملوقف الحكم الــذي بــات الـيــوم أقــرب الى
ال ـل ــون ال ــواح ــد ،ف ــي مــواج ـهــة ال ــوالي ــات املـتـحــدة
األمـيــركـيــة وحلفائها وشــروطـهــم الـتــي تترجم

بالسياسة واالقـتـصــاد وإط ــار محاصرة حزب
الله ،وزيــادة شــروط َصندوق النقد .وهــذا يضع
املشاركني أمــام أجندتني :محلية وإقليمية .ألنه
ال يـمـكــن فـهــم أب ـع ــاد ه ــذه ال ــدع ــوة وت ـح ـ ّـول عني
َ
مركزي استقطاب حول
التينة وبيت الوسط إلى
الــدعــوة ،فــي حــن أن بعبدا آخــر مــن يدخل على
خــط االت ـص ــاالت ،مــن دون أخــذ الـعــامــل املحلي،
والشخصي ،أيضًا في االعتبار .صحيح أن عون
سيستقبل املـتـحــاوريــن ،وهــو ال ــذي كــان واح ـدًا
منهم عــام  ،2006لكن امل ـبــادرة ليست فــي يــده،
تمامًا كما كانت الحال خالل رئاسة لحود الذي
ظل شاهدًا على حــوار جرى في ساحة النجمة
وكانت رئاسته واختيار خلف له أحد مواضيع
الـنـقــاش .والنقطة الثانية هــي فــي مــوقــع رئيس
الحكومة حسان ديــاب مــن معادلة الـحــوار ،بني
ّ
حيثيتهم في
أقطاب سياسيني ال يجاريهم في
الـقــرار السياسي والشعبي .وصحيح أيضًا أن
هـنــاك مـعــارضــة وم ــواالة حــالـيــا ،لكن املعارضة
ليست على الـقــدر نفسه مــن التوافق الــذي كان
ســابـقــا .فــالـحــريــري على خــاف تــام مــع رئيس
حـ ــزب الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة سـمـيــر ج ـع ـجــع ،وهــو
وجنبالط على تنسيق تــام مع بــري ومــع حزب
الـلــه ،وإن كــانــا على خصومة مــع عــون ورئيس
التيار الوطني الحر جـبــران باسيل ،كما كانت
حالهما في عام  ،2006وفي خلفية الصورة دائمًا
هاجس عــودة الحريري إلى السرايا الحكومية.
ورئيس تيار املــردة سليمان فرنجية يقف إلى
جــانــب ح ــزب ال ـلــه وبـ ــري ،لـكـنــه يـضــع الـحــريــري
في منزلة مناقضة تمامًا ملنزلة عــون وباسيل،
ويـتـعــامــل مـعــه ال كـصــديــق بــل أي ـضــا كصديق
أصدقائه في عني التينة والحزب معًا.
فــي عــام  ،2006كــان االهـتـمــام العربي والغربي
بلبنان واضحًا ،رغم كل املالحظات والتشرذمات،
وترجم في املساهمة في اإلحاطة بالحوار وما
تال حرب تموز .اليوم ،ال يحظى أي حوار داخلي
بــاهـتـمــام دول ــي أو عــربــي ،ال بــل الـعـكــس تمامًا،
ألن السيناريوات املرسومة في التضييق على
لبنان أكثر حدة .كل ما سيكون عليه الحوار في
ظل املأزق املالي واالقتصادي استنساخ تجربة
انـتـهــت بالفشل وأعـقـبـتـهــا ح ــرب مــدمــرة ،بغية
تأمني تضامن داخلي في وجه العاصفة الدولية.
مــا عــدا ذل ــك ،يـكــون عـبــارة عــن ص ــورة تذكارية
ألقطاب االنهيار.

تقرير

ّ
ّ
ّ
االدعاء على  SGBLوصحناوي بالمس بهيبة الدولة المالية
ّادعى النائب العام املالي علي إبراهيم
ع ـل ــى مـ ـص ــرف «س ــوس ـي ـت ـي ــه جـ ـن ــرال»
ً
 ،SGBLممثال برئيس مجلس إدارت ــه
أن ـط ــون ص ـح ـنــاوي ،وع ـلــى صـحـنــاوي
أيضًا بصفته الشخصية بجرم مخالفة
قــانــون الصيرفة وامل ـ ّـس بهيبة الــدولــة
املالية بموجب املــواد  ٢٩٧و ٣١٩و٧٧٠
م ــن ق ــان ــون ال ـع ـقــوبــات ال ـل ـب ـنــانــي .كما
ادعـ ــى ع ـلــى امل ــدي ــر ال ـع ــام امل ـســاعــد في
املـ ـص ــرف جـ ـ ــورج ص ـغ ـب ـي ـنــي بـمــوجــب
املــواد نفسها وأحــال امللف على قاضي
الـتـحـقـيــق األول ب ــاإلن ــاب ــة ف ــي ب ـيــروت
شــربــل أبــو سـمــرا .ويــأتــي االدع ــاء بعد
اس ـت ــدع ــاء ص ـح ـنــاوي م ــن ق ـبــل املــدعــي
الـ ـع ــام امل ــال ــي الس ـت ـج ــواب ــه ف ــي قضية
التالعب بسعر صرف الليرة اللبنانية،

ّ
عـلـمــا بـ ــأن ص ـح ـنــاوي م ــوج ــود خ ــارج
لبنان.
وأت ـ ــى ادعـ ـ ـ ــاء الـ ـق ــاض ــي اب ــراهـ ـي ــم بـعــد
املقابلة التي أجراها عضو كتلة الوفاء
للمقاومة النائب حسن فضل الله على
ّ
فيها ّاملصرف
قناة «املنار» ،والتي سمى ُ
املــذكــور ،ثــم «الحملة» التي شــنــت على
ص ـ ـح ـ ـنـ ــاوي وم ـ ـصـ ــرفـ ــه عـ ـب ــر وس ــائ ــل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،اس ـت ـن ــادًا إلــى
املعلومات املـسـ ّـربــة مــن التحقيق الــذي
أجــري فــي مـفــرزة الضاحية القضائية،
بــإشــراف النيابة العامة املالية ،والــذي
ُ
كـشــف فـيــه عــن قـيــام مـصــرف «»SGBL
بـشــراء دوالرات مــن الـســوق ،وبتسهيل
م ـ ــن م ـ ـصـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وش ـح ـن ـه ــا إل ــى
الخارج.

ّ
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن املـ ــادة  ٢٩٧من
قانون العقوبات تعاقب بالسجن ستة
أشـهــر على األق ــل كــل لبناني ُيــذيــع في

من المتوقع أن
معظم وسائل
تتجاهل
ّ
اإلعالم خبر االدعاء على
صحناوي ومصرفه

الخارج وهــو على ّ
بينة أنباء كاذبة أو
ّ
مبالغًا فيها من شأنها أن تنال من هيبة
الدولة أو مكانتها املالية .أما املادة ٣١٩
من قانون العقوبات ،فتنص على إنزال
عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثالث
وبغرامة مالية بحق كل من أذاع
سنوات ّ
وقــا ّئــع ملفقة أو مــزاعــم كــاذبــة إلحــداث
التدني فــي سعر صــرف النقد الوطني
أو لزعزعة الثقة فــي متانة نقد الدولة
وسنداتها وجميع األسناد ذات العالقة
ّ
بالثقة املالية العامة ،فيما تتعلق املادة
 ٧٧٠بمخالفة األنظمة اإلدارية.
ومن املتوقع أن تتجاهل معظم وسائل
اإلعـ ـ ــام ،امل ــرئ ــي وامل ـس ـمــوع وامل ـك ـتــوب،
خبر االدعاء على صحناوي ومصرفه.
(األخبار)

