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لبنان

لبنان

ّ
ُ
ّ
خرج التأليف من مأزق التصلــب؟
ي
ي
بر
ِ
في الواجهة

أصدر الرئيس نبيه ّبري موقفًا أرسل ّ
كمًا من االشارات االيجابية ،في توقيت كان بدوره يرسل اشارات مماثلة .تلتقي جملة
االشارات هذه في اليوم  102على تكليف الرئيس سعد الحريري بال تأليف حكومة ،واليوم  175على استقالة حكومة
الرئيس حسان دياب في  10آب
نقوال ناصيف
مــذ قــال رئـيــس مجلس ال ـنــواب نبيه
بـ ّـري فــي  28تشرين االول ،فــي اليوم
الـ ـخ ــام ــس ل ـت ـك ـل ـيــف ال ــرئـ ـي ــس سـعــد
الحريري ،إنه يتوقع ابصار الحكومة
الـ ـج ــدي ــدة ال ـ ـنـ ــور «خ ـ ـ ــال ارب ـ ـعـ ــة او
خ ـم ـســة اي ـ ــام اذا اس ـت ـم ــرت االج ـ ــواء
ُ
ـضــف موقفًا جديدًا
االيجابية» ،لــم يـ ِ
ُ
م ــذذاك ،ســوى مــا كــان ينقل عنه من
زواره عن ضرورة استعجال تأليفها
م ــرة ،وت ـجــاوز الـعــراقـيــل م ــرة اخ ــرى،
وال ـت ـح ــذي ــر م ــن اس ـ ــوأ م ـمــا ت ـمــر فيه
البالد مرة ثالثة.
أتــى بيان بـ ّـري البارحة غــداة اتصال
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
بــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال ع ــون،
ت ـنــاول م ـســار تــألـيــف الـحـكــومــة بعد
س ــاع ــات م ــن ال ـس ـج ــال ال ـح ــام ــي بني

بعد مكالمة ماكرون ،رئيس
الجمهورية والرئيس المكلف
على طريق التسهيل
قـ ـص ــر بـ ـعـ ـب ــدا ووادي ابـ ـ ــو ج ـم ـيــل،
وت ـقــاذف املـســؤولـيــات ب ــإزاء تعطيل
التأليف.
ومع ان مكاملة ماكرون لم تفصح تمامًا
عما دار بينه وبني الرئيس اللبناني،
بيد ان مطلعني موثوقًا بهم تحدثوا
عــن احـتـمــال فتح كــوة فــي امل ــأزق ،قد
تترجم في وقت قريب بحلحلة يكون
ع ــون وال ـحــريــري جــاهــزيــن لـهــا .منذ
آخ ــر اجـتـمــاع بينهما فــي  23كــانــون
االول ،ومــرورهـمــا فــي قطيعة كاملة
ّ
تعذر معها على اي فريق اختراقها
م ــن ج ـ ــراء الـ ـش ــروط املـتـصـلـبــة الـتــي
تبادالها ،بدا الدفع الجديد للمبادرة
الفرنسية كفيل تطور ما .تــردد على
اثـ ــر امل ـك ــامل ــة ان رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة

ّبري أو «حزب الله»  -أو االثنان معًا  -ظهير الكتل األخرى ،مانح الثلث المعطل ومعطله (هيثم الموسوي)

تقرير

ضاهر بريء من تهمة التعامل مع العدو:
لماذا استعرضت استخبارات الجيش؟
ُ
أخلي سبيل أحمد ضاهر ،املعروف بـ«أبو
شـهــاب» ،بعد توقيفه ملــدة أربعة أيــام على
ّذمة التحقيق من قبل استخبارات الجيش
بشبهة التعامل مع العدو اإلسرائيلي .وإثر
إخالء سبيل ضاهر ،جرى تداول تسجيل
صوتي له يذكر فيه ّأن توقيفه تـ ّـم بسبب
ما ّ
سماه «خطأ مطبعي» ،على خلفية بيع
ُ
سيارة يملكها ه ِّربت إلى عرسال ُ
وح ّملت
فيها أسلحة .واعتبر ضاهر ،وهو أستاذ
فــي مــدرســة عربصاليم الرسميةّ ،أن من
وصفه بالعميل هو العميل ،مشيرًا إلى ّأن
أمد التوقيف طال بسبب عدم الوصول إلى
من باع السيارة بموجب الوكالة ،مؤكدًا أنه
ّ
ُ
بريء من كل ما ن ِسب إليه.
وكـ ـ ـ ــان عـ ـن ــاص ــر اس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ال ـج ـيــش
ّ
ق ــد ن ــف ــذوا ع ــراض ــة ع ـس ـكــريــة ف ــي بـلــدتــه

عربصاليم حيث جرى دهم منزله ومنازل
عائلته واملدرسة التي يعمل فيها بواسطة
عشرات العناصر األمنيني الذين انتشروا
ع ـلــى ال ـط ــرق ــات امل ــؤدي ــة إل ــى م ـنــزلــه ،علمًا
بـ ّ
ـأن امل ـص ــادر الـعـسـكــريــة يــومـهــا تحدثت
عــن االشـتـبــاه فــي «أب ــو شـهــاب» بـنـ ًـاء على
معلومات توافرت لدى «الفرع الفني» حيث
ُّ
كلف فــرع استخبارات الجنوب بمساندة
قــوة كبيرة حـضــرت مــن ال ـيــرزة لتوقيفه،
إضافة إلى قوة من الفرع «الفني .والجدير
ّ
ذك ــره ّأن حـجــم ال ـقــوة األمـنـيــة الـتــي نــفــذت
ُ
عملية الــدهــم ال تستخدم إذا كــان الجرم
ّ
ي ـت ـعــلــق بـبـيــع س ـي ــارة م ـس ــروق ــة بـمــوجــب
وكالة ،بل فقط للجرائم التي ّ
تمس باألمن
القومي.
(األخبار)

سـيـبــدي مــرونــة ،م ـقــدار مــا ت ــردد في
املقلب اآلخــر ان الرئيس املكلف بات
اك ـث ــر اسـ ـتـ ـع ــدادًا لـتـخـفـيــف شــروطــه
وال ـ ــذه ـ ــاب ال ـ ــى ت ـف ــاه ــم ال م ـف ــر مـنــه
ً
مــع ع ــون ،اذا ك ــان فـعــا يــريــد دخــول
السرايا ال ان يبقى رئيسًا مكلفًا .على
ان الـعــودة الــى االجتماعات تتطلب،
ك ـم ــا فـ ــي كـ ــل مـ ـف ــاوض ــة ص ـع ـب ــة بــن
ً
عدوين تشبه ما بني الرئيسني ،قليال
مــن شــد الـعـصــب االض ــاف ــي والـعـنــاد
على طريق التراخي.
خـ ـ ــافـ ـ ــا لـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاالت س ـ ــابـ ـ ـق ـ ــة رافـ ـ ـق ـ ــت
مـ ـش ــاورات تــأل ـيــف ح ـكــومــة ،اقـتـصــر
االشـتـبــاك هــذه امل ــرة على الرئيسني.
لم يتدخل وسيط بينهما ،وال ُمنحت
ال ـك ـت ــل ال ـن ـي ــاب ـي ــة دورًا كـ ــي ت ـش ــارك
ف ـع ـل ـيــا ف ــي ال ـت ــأل ـي ــف ع ـل ــى غـ ـ ــرار مــا
ك ــان يـحــدث مـنــذ ات ـفــاق الــدوحــة عــام
 .2008غــداة مـشــاورات التأليف التي
اج ــراه ــا ال ـحــريــري مــع الـكـتــل فــي 24
تشرين االول ،بدأ لقاءاته مع رئيس
الجمهورية ،وحصرا بهما التفاوض.
عـنــى ذل ــك انـهـمــا تـقـ ّـبــا ،بــا مـكــابــرة،
دوري كـلـيـهـمــا ت ـب ـعــا لـلـصــاحـيــات
ال ــدس ـت ــوري ــة امل ـنــوطــة ب ـه ـمــا ،بحيث
ّ
سلما بكونهما شريكني فــي تأليف
الـحـكــومــة .مــا دام ال مــرســوم يصدر
بال توقيعيهما معًا ،يشير ذلك حتمًا
الـ ــى ان شــراك ـت ـه ـمــا ف ــي هـ ــذه املـهـمــة

مـتـســاويــة وم ـتــوازيــة ،وإن هــي تبدأ
بــالــرئ ـيــس امل ـك ـلــف ب ـيــد ان ـهــا تنتهي
حـكـمــا بــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة .وح ــده
تفاهمهما يجعلهما يؤلفانها.
خــروج الكتل من مـشــاورات التأليف
اتاح االعتقاد بأن من السهولة بمكان
عـلــى ع ــون وال ـحــريــري االت ـف ــاق على
حـكــومــة حـ ــددت املـ ـب ــادرة الـفــرنـسـيــة
معاملها :حكومة اختصاصيني ،غير
حــزبـيــة ،مهمتها االص ــاح البنيوي
فــي االقتصاد والنقد ،غير موسعة.
اذذاك كان من الطبيعي ان يقف كل من
الرئيسني في املربع املخصص له في
ملعب الـتــألـيــف :رئـيــس الجمهورية
ي ـسـ ّـمــي ال ـ ـ ــوزراء املـسـيـحـيــن بسبب
إب ـ ـعـ ــاد الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر عــن
التفاوض شأن سواه ،وابتعاد حزب
ال ـقــوات اللبنانية عــن املـشــاركــة وإن
غير املباشرة في الحكومة (وكالهما
ل ــم يـسـ ّـمـيــا الــرئ ـيــس امل ـك ـل ــف) ،فيما
تـ ـف ــاه ــم ال ـ ـحـ ــريـ ــري س ـل ـف ــا مـ ــع بـ ـ ّـري
و»ح ــزب ال ـلــه» وول ـيــد جـنـبــاط على
تسميتهم وزراء هــم االختصاصيني،
وهــو مــا افـصــح عنه رئـيــس املجلس
في بيان امس .ما يعرفه الحريري ان
ُ
ـرض
ال حكومة تبصر النور ما لم يـ ِ
حلفاء التكليف الثالثة هــؤالء ،وهو
ل ـيــس مـ ّـمــن يـمـحـضــونــه ث ـقــة عـمـيــاء
بتسمية ليسوا في اصلها او شركاء

اساسيني فيها.
ب ـ ـ ـمـ ـ ــرور االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات املـ ـتـ ـت ــالـ ـي ــة،
اسـتـســاغ الـحــريــري فـكــرة االستئثار
بـتــوزيــر املسيحيني االختصاصيني
ف ــي م ـع ــزل ع ــن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة،
وتكون له حصة مباشرة من بينهم،
ذاهـ ـب ــا ف ــي اعـ ـتـ ـق ــاده ان مـقـتـضـيــات
حـكــومــة اخـتـصــاصـيــن تمنحه حقًا
لم ّ
يخوله اياه الدستور ،وهو تجاوز
رئـيــس الـجـمـهــوريــة الـشــريــك الكامل
املواصفات .ذلك ما ّ
فسر مواقف نواب
كتلته وقريبني منه ان ليس على عون
اال توقيع تشكيلة الـ 18التي اقترحها
لئال ُيتهم بالعرقلة .جاء الرد املقابل
ان ال حكومة ال يــوافــق الرئيس على
اسـ ـم ــاء وزرائ ـ ـهـ ــا ف ـ ــردًا فـ ـ ــردًا ،ولـيــس
املسيحيون فحسب ،مــا دام صاحب
التوقيع االخير الــذي يجعله شريكًا
ً
كامال.
م ــع ان ت ـ ُ
ـزام ــن ب ـيــان رئ ـيــس الـبــرملــان
ام ـ ـ ــس م ـ ــع مـ ـك ــامل ــة مـ ـ ــاكـ ـ ــرون ب ـع ــون
اعطت بصيصًا في احتمال معاودة
ال ـتــواصــل ،اال ان ــه ان ـطــوى ّعـلــى آلية
ح ــل ملـشـكـلــة ال ـتــأل ـيــف ،ت ـبــنــى ضمنًا
قواسم مشتركة اختلف عليها عون
ً
وال ـحــريــري ق ـبــا ،وف ــي الــوقــت نفسه
رسمت مالمح تسوية محتملة:
 - 1تـجــديــد دع ــم امل ـب ــادرة الفرنسية
بـ ـت ــألـ ـي ــف حـ ـك ــوم ــة اخ ـت ـص ــاص ـي ــن،

وهــو الشعار الــذي يحمله الحريري
عنوانًا لتكليفه ،من غير ان يصطدم
بـمـعــارضــة ع ــون الـ ــذي يــؤيــد ب ــدوره
املبادرة هذه.
 - 2تأكيد رئيس املجلس موافقته على
«من ليس ضدنا» َ
توزير َ
و«من ليس
مـعـنــا» عـلــى أن يـتـمـتـعــوا بــالـكـفــايــة،
وهو مغزى اختصاصيني ال يهبطون
من السماء ،بل يؤتى ب ــوزراء ليسوا
ً
أعداء
جزءًا من بنى االحزاب وليسوا
لـهــا .عـلــى اهـمـيــة مـعـيــار ك ـهــذا ،ليس
من السهولة بمكان العثور على هذا
ال ـط ــراز مــن «ط ــوب ــاوي ــن» ال يـغــالــون
فــي املمالقة واالنـتـمــاء ،وال يفرطون
في الخصومة .ال يكونون حتمًا من
الذين يختبئ وراءهم رئيس حكومة
ال شـ ـ ــأن لـ ــه ب ــاالخـ ـتـ ـص ــاص ،م ـق ــدار
مهارته في افتقاره اليه.
 - 3مــا اورده ب ـ ّـري فــي بـيــانــه عــن ان
كتلته النيابية ،التنمية والتحرير،
التزمت االختصاص وتاليًا معادلة
«من ليس ضدنا» َ
َ
و»من ليس معنا»
فــي تسمية مــرشـحـيـهــا ،ثــم قــولــه ان
هــذا املعيار يسري على الجميع من
دون اس ـت ـث ـن ــاء ،ي ـن ــاق ــض م ــا يـنـكــره
ّ
يسمي
الحريري على عــون ،وهــو ان
الــرئـيــس ال ـ ــوزراء املسيحيني مــا ّدام
الـ ـح ــري ــري ي ـس ـ ّـم ــي ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـس ــن ــة،
وال ـث ـن ــائ ــي ال ـش ـي ـعــي ي ـس ـ ّـم ــي وزراء
طــائ ـف ـتــه ،وج ـن ـبــاط ي ـسـ ّـمــي ال ــوزي ــر
ـو الـ ـ ــدور امل ـبــاشــر
الـ ـ ـ ــدرزي .ع ـلــى ن ـحـ ّ
ل ـل ـم ــرج ـع ـي ــات ال ـس ــن ـي ــة وال ـش ـي ـع ـيــة
الــدرزيــة ،لرئيس الجمهورية في ظل
إبـعــاد الكتل املسيحية أو ابتعادها
مـ ــوازاة لـعـبــة ال ـتــوزيــر ه ــذا ،وه ــو ما
يسميه الـتــوازن في تأليف الحكومة
املعني به دستوريًا.
 - 4ي ـط ـلــب ب ـ ـ ّـري تـحـظـيــر ال ـث ـلــث 1+
ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة لـتـنــاقـضــه
م ــع م ـغ ــزى ح ـكــومــة اخ ـت ـصــاص ـيــن،
فيما يسود الغموض هــذا الشق من
املشكلة .يقول عون انه لم يطلب مرة
هـ ــذا ال ـن ـص ــاب امل ــوص ــوف وال فــاتــح
الرئيس املكلف بــه .منذ الـيــوم االول
طلب ستة وزراء مسيحيني يسميهم
في حكومة الـ 18ال يصنعون النصاب
املوصوف في اي حال .ال يسع فريق
واح ــد  -يضيف رئـيــس الجمهورية
 الـتـحـكــم ف ــي مـصـيــر ال ـح ـكــومــة فيظ ــل م ــوازي ــن ال ـق ــوى ال ـقــائ ـمــة حــالـيــا
وال ـتــي ت ـحــول دون تمكينه بـمـفــرده
من التالعب بها ،في معزل عن حلفاء
م ـع ـل ـن ــن او م ـخ ـف ـي ــن ه ـ ــم ال ـظ ـه ـيــر
الـفـعـلــي .فــي املـقــابــل يـصـ ّـر الـحــريــري
عـ ـل ــى ان الـ ـن ــائ ــب جـ ـ ـب ـ ــران ب ــاس ـي ــل،
متلطيًا وراء ّ
عمه الرئيس ،هو الذي
يحض على الثلث  ،1+ســواء بسبعة
وزراء في حكومة الـ ،18أم بثمانية في
حكومة الــ 20عبر املقعد الكاثوليكي
املحدثّ .
يعمم الحريري اتهامه على
عون وباسيل كي يبرر حصوله على
حصة مسيحية مجانية في الحكومة
م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،وتـ ـقـ ـلـ ـي ــص حـ ـص ــة ع ــون
وفريقه الــى الـحــد االدن ــى ،االضـعــف،
من جهة اخرى.
ل ـيــس خــاف ـيــا ظـهـيــر ال ـح ــري ــري ال ــذي
هــو ب ـ ّـري و»حـ ــزب ال ـلــه» فــي وج ــوده
على رأس الـحـكــومــة ،وظهير التيار
الوطني الحر الــذي هــو «حــزب الله»
لـلـمـحــافـظــة ع ـلــى مــوق ـعــه ال ـق ــوي في
املعادلة .كذلك املعلوم عن ّ
بري ظهير
جنبالط ،مقدار الظهير الــذي يمثله
و»ح ـ ـ ــزب الـ ـل ــه» ل ـس ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــة.
وحـ ــده ح ــزب الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة بال
ظـهـيــر ،فيما اضـحــى ح ــزب الكتائب
خارج مجلس النواب.
على نحو كهذا ،يبدو واضحًا تمامًا
ً
ان ك ــا م ــن رئ ـيــس املـجـلــس و»ح ــزب
ال ـ ـلـ ــه»  -أو االث ـ ـنـ ــن م ـع ــا  -ي ـم ـثــان
وحدهما الظهير الفعلي املؤثر لكل
الكتل االخرى ،كبيرها وصغيرها.
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«كباش» مصرف لبنان والمصارف:
من يستحوذ على دوالرات النازحين؟
ُيريد مصرف لبنان أن
يكون الجهة الوحيدة في
البلد ُالتي تستقبل الدوالرات
التي ترسلها المنظمات
دعم
الدولية إلى برنامج
ْ
النازحين السوريين ،كما أن
يحتفظ بدوالرات واردات
الخدمات القنصلية للبعثات
ّ
ويحول
الدبلوماسية لديه،
إلى الخزينة ما يوازي المبلغ
بحسب سعر صرف .1515
ُ
المعترض األبرز على قرار
الحاكم الجديد (لم ُي ّ
طبق
بعد) هو المصارف ،التي
تستقبل دوالرات النازحين،
وتعتبرها المصدر األول،
وشبه الوحيد ،للعملة
الصعبة
ليا القزي
ج ـب ـهــة «الـ ـقـ ـط ــاع املـ ـص ــرف ــي» ،املــؤل ـفــة
ب ـش ـك ــل رئـ ـيـ ـس ــي مـ ــن مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
ّ
موحدة
واملـصــارف التجارية ،لــم تعد
ك ـم ــا ك ــان ــت ق ـب ــل «فـ ـلـ ـت ــان» الــوض ـعــن
ٌ ّ
صحيح أن مواجهة
ـديّ .
املــالــي والـنـقـ ُ
ّ
«الـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــم» ،امل ـ ـت ـ ـمـ ــثـ ــل ف ـ ــي الـ ـس ــك ــان
والدولةُ ،يجبر أعضاءها على التقارب
في معظم األحـيــان ،وتوحيد الجهود
ح ـفــاظــا ع ـلــى ُم ـك ـت ـس ـبــات ـهــا ،وآخ ــره ــا
عملها إلسقاط خطة «اإلصالح املالي»
أقرتها حكومة ّ
التي ّ
حسان ديــاب ،إال
َ
ّ
أن ذلك ال ُيلغي الصراع على «التركة»
ال ــدائ ــر ب ــن م ـصــرف ل ـب ـنــان م ــن جـهــة،
وبـ ـقـ ـي ــة امل ـ ـص ـ ــارف مـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ــرى.
العنوان األبرز لـ«التجاذب» الحالي هو
فبني الفريقني يوجد
الدوالر األميركيّ .
سباق حول من «يحق» له االستحواذ
ُ
التي ترسلها منظمات
على الدوالرات
ُ
ّ
املجتمع الدولي واملخصصة ملساعدة
ال ـ ـن ـ ــازح ـ ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــن ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا
«ال ـي ــون ـي ـس ـي ــف» و«مـ ـف ــوضـ ـي ــة األمـ ــم
املتحدة لشؤون الالجئني» .املوضوع
ل ــن ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى الـ ـن ــازح ـ ُـن ،ب ــل كــل
م ــن ُيـ ـش ــارك ف ــي ال ـب ــرام ــج املـخـصـصــة
ل ـهــم ،ك ــاألس ــات ــذة ال ــذي ــن ُيـ ّ
ـدرســون ـهــم،
على أن ُيستثنى من الـقــرار العاملون
ـون ف ــي امل ـن ـظ ـم ــات ال ــدول ـي ــة،
ال ــرس ـم ـي ـ ّ
ُ
الـ ــذيـ ــن يـ ــوق ـ ـعـ ــون عـ ـق ــود ع ـم ــل ت ــدف ــع
ّ
روات ـب ـهــا ب ــال ــدوالر .ول ـكــن ُمـخــطـطــات
واد ،وقـ ـ ـ ــرارات امل ـص ــارف
س ــام ــة ف ــي ٍ
فــي واد آخ ــر .تـقــول مـصــادر «املجلس
ّ
املــركــزي» إن املـصــارف لــم تــوافــق على
ّ
ُ
اقتراح الحاكم ،وهي ال تريد أن تتخلى
ع ـ ّـن ه ــذا «امل ـ ــورد ب ــال ــدوالر» ألي ك ــان،
ألنه مدخولها الوحيد حاليًا بالعملة
الـصـعـبــة .لــذلــك« ،ال ت ــزال املـفــاوضــات
جارية بني الفريقني».
تملك املنظمات الدولية حسابات لدى
عدد من املصارف التجارية اللبنانية،
ُ
وتـ ـح ـ ّـول إلـيـهــا األم ـ ــوال  /امل ـســاعــدات
ا ُل ـتــي يـجــب تــوزيـعـهــا عـلــى الـنــازحــن
املـسـتـفـيــديــن مــن ال ـبــرنــامــج .بـعــد شح
الدوالرات في املصارف ،وانهيار سعر
الصرف ،ووجود واجبات عديدة على
املصارف االلتزام بها ،وأبرزها إعادة
تـكــويــن حـســاب ب ــال ــدوالر فــي الـخــارج
لــدى املـصــارف املراسلة ،بــدأت البنوك
ف ــي ل ـب ـن ــان ع ـم ـل ـيــة «ال ـس ـل ـب ـط ــة» عـلــى
الـ ـ ـ ــدوالرات .ف ـق ـ ّـرر بـعـضـهــا االح ـت ـفــاظ

بالعملة الـصـعـبــة ،وإع ـطــاء الـنــازحــن
بالليرة اللبنانية ،بحسب
ما ُيقابلها
ُ
ّ
س ـع ــر امل ـن ـص ــة املـ ـ ـح ـ ــدد بـ ـ ـ ـ ــ 3900ل ـيــرة
لـبـنــانـيــة ...إل ــى أن ق ـ ّـرر مـصــرف لبنان
ناقش مع
الــدخــول إلــى هــذا «املـلـعـ
ـب»َ .
ُ
املـ ـص ــارف «اقـ ـت ــراح ــه» أن ت ـق ــف ــل هــذه
ال ـح ـس ــاب ــات ل ــدي ـه ــاُ ،
وي ـس ـت ـع ــاض عن
ً
ُ
ذل ـ ــك بـ ــإرسـ ــال األم ـ ـ ـ ــوال مـ ـب ــاش ــرة مــن
املنظمات الدولية إلــى مصرف لبنان،
ّ
الـ ــذي سـيـتــولــى عـمـلـيــة ت ــوزي ــع املبلغ
إلى ُمستحقيه ،بالليرة اللبنانية .ماذا
عــن الـ ــدوالرات؟ هــدف الحاكم مــن هذا
العمالت
القرار «إعادة تكوين» حساب
ّ
الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ل ـ ــدي ـ ــهُ ،مـ ـتـ ـح ـ ّـجـ ـج ــا ب ــأن ـه ــا
الوسيلة الوحيدة لالستمرار في دعم
اس ـت ـيــراد املـشـتـقــات النفطية والـ ــدواء
والـ ـقـ ـم ــح .وق ـ ــد اف ـت ـت ــح س ــام ــة م ـســار
االسـتـحــواذ على دوالرات املـســاعــدات
م ــع ق ــرض الـبـنــك ال ــدول ــي ال ـبــالــغ 246
ّ
مليون دوالرُ ،يفترض أن ت ــوزع على
األس ــر األك ـثــر ف ـق ـرًاُ ،مـتـفـقــا مــع «البنك
الــدولــي» على أن يـتـ ّـم دفــع املساعدات
بالليرة على سعر  6250ليرة .فالجزء
ّ
الــوحـيــد امل ـع ــروف فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،أن
احتياطيات «املــركــزي» لــم تعد تكفي.
شاهني
كم تبلغ؟ نائب الحاكم سليم
ّ
ق ــال فــي اجـتـمــاع لـلـجــان النيابية إنــه
سالمة قال
 800مليون دوالر .ريــاض ّ
في مقابلة مع قناة «الحرة» إنه يوجد
مـلـيـ َ
ـاري دوالر قابلة لالستعمال .أما
وزارة املالية ،فأبلغت رئاسة الحكومة
(التي بدورها راسلت مجلس النواب)
ّ
أن االحتياطي القابل لالستخدام أقل
من  600مليون دوالر .أمام هذا الواقع
«ال ـض ـب ــاب ــي» ،وت ـ ـ ــرداد س ــا ّم ــة ال ــدائ ــم
ّ ّ
أن «اتـكــال الــدولــة عليه» وأن ــه ُمضطر
إل ــى أن «يـبـحــث ع ــن ب ــدائ ــل ف ــي غـيــاب
سلطة تنفيذية ،وات ـفــاق مــع الدائنني
الـ ـغ ــربـ ـي ــن» ،ال ي ـب ـق ــى أم ـ ـ ــام ال ـس ـل ـطــة
الـنـقــديــة (م ـصــرف ل ـب ـنــان) س ــوى أخــذ
ّ
دوالرات امل ـســاعــدات .إال أن ســامــة لم

ُ
توقعات سالمة تشير
إلى إمكان تحصيل
ما ُيقارب مليارًا و200
مليون دوالر في السنة

سالمة :دعم السلع الرئيسية
رياض
ُ
مستمر ستة أشهر
الدوالرات التي ّ
يؤمنها املصرف املركزي الستيراد القمح والوقود واألدوية،
وستة أشهر .هذا ما أبلغه الحاكم رياض سالمة ملجلة
ستستمر ما بني خمسة
ُ
« »EuroMoneyالبريطانية ،املتخصصة في الشؤون املالية واألسواق املالية
ّ
العاملية .قال سالمة في مقابلته إنه لن يكون قادرًا على االستمرار لفترة أطول
سياسيّ ،
ّ
يؤدي إلى دعم لبنان
من ذلك ،و«أمله الوحيد هو في حصول خرق
ماليًا ،وإلى االتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي».
تصريح سالمة جاء في سياق تحقيق طويل أجرته املجلة عن القطاع ُاملصرفي
اللبناني والنظام املالي والسياسات التي اتخذها مصرف لبنان .ذكر في
ّ
التحقيق أنه «كان يتم إخبار وسائل اإلعالم الزائرة ّأن مصرف لبنان هو
املؤسسة الوحيدة التي تعمل جيدًا في لبنان ،من الواضح اآلن ّأن هذه كانت
نصف الحقيقة» .أسطورة سالمة والقطاع املصرفي باتت تتالشى في «الغرب»،
الذي غالبًا ما يستعني به مديرو املصارف اللبنانية ومصرف لبنان لتسويق
سياساتهم.
يشرح التحقيق ّأنه منذ تشرين األول ّ ،2019
«جمدت املصارف اللبنانية ،بموافقة
املصرف املركزي ،أكثر من  100مليار دوالر من الودائع بالعمالت األجنبية
ملودعني من لبنان والخارج .وقد ّ
تبي ّأن ما كانت ُت ّ
روج له املصارف ليس
حقيقيًا» .اعتبر التحقيق ّأن «ما كان ُيعرف سابقًا  -بسبب السرية املصرفية -
بسويسرا الشرق ،بات اليوم فنزويال الشرق .لكن الفارق بني لبنان وفنزويالّ ،أن
التضخم هناك بسبب سوء إدارة إيرادات النفط (لم يذكر املقال تأثير العقوبات
األميركية على االقتصاد الفنزويلي ،واملحاوالت العديدة لالنقالب على السلطة)،
بينما في لبنان السبب هو االستغالل لقطاع مالي ُمتضخم وغير متوازن.
ورقيًا ،تبلغ املصارف نحو خمسة أضعاف حجم االقتصاد» .لذلك ،تعتبر املجلة
ّأن «تغيير إدارات هذه املصارفُ ،ي ّ
عد خطوة أساسية وضرورية نحو استعادة
الثقة في القطاع ،وإثبات ّأن األخطاء التي ارتكبوها لن تتكرر» ،ناصحًا بأن
يصغر حجم القطاع املصرفي على غرار ما حصل في قبرص وايسلندا.
ُ
يحسم بعد إن كانت «املبالغ ستدفع
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس س ـع ــر امل ـن ـص ــة أو سـعــر
ُ
الصرف الــذي اعتمد ملساعدات قرض
البنك الدولي».
ّ
يقول مسؤولون ماليون إن سالمة «ال
ي ـقــدر ،تـقـنـيــا ،عـلــى أن يـحـصــر إرس ــال
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات م ـ ــن ال ـ ـخ ـ ــارج ب ــامل ـص ــرف
املــركــزي» .فــاالتـفــاق مــع البنك الــدولــي
ّ
ألن القرض ُم ّ
خصص للدولة»،
«نجح
أم ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي حـ ـ ــالـ ـ ــة أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـن ـ ــازح ـ ــن
وامل ـس ـت ـف ـيــديــن م ــن بــرام ـج ـهــم «ف ـ ُـج ــزء
منها ،وربما يكون األكبر ،ال يمر عبر
الـ ــدولـ ــة ،وال ـح ـس ــاب ــات م ـف ـتــوحــة لــدى
مـصــارف تجارية .بإمكان األخـيــرة أن
تعقد اتـفــاقــا مــع املــؤسـســات الــدولـيــة،
ُ
لترسل األخيرة األمــوال إلى حسابات
ً
املصارف في الخارج مثال ،فال يعرف

ّ
ّ
يتحجج مصرف لبنان بأنها الوسيلة الوحيدة لالستمرار
في دعم بعض االستيراد (هيثم الموسوي)

ّ
لبنان» .الحل
حتى بوجودها مصرف ّ
الوحيد أمامه «في حال تعذر االتفاق،
ه ـ ــو إجـ ـ ـب ـ ــار امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف عـ ـب ــر إصـ ـ ــدار
ُ
ّ
تعميم .ولكن التجارب السابقة تظهر
ت ـم ـ ّـرد امل ـص ــارف عـلــى الـتـعــامـيــم الـتــي
ُ
ّ
أن م ـص ــادر ُمـقـ ّـربــة
ال ت ـنــاس ـب ـهــا» .إال ّ
م ــن س ــام ــة تـ ـق ــول إنـ ـ ــه ب ـس ـبــب «ع ــدم
وضع خطة مالية (سالمة كان شريكًا
رئ ـي ـس ـي ــا فـ ــي إس ـ ـقـ ــاط خ ـط ــة ح ـكــومــة
ديـ ـ ـ ــاب) ،وتـ ــوافـ ــق س ـي ــاس ــي لـتـشـكـيــل
حكومة تقود مفاوضات مع صندوق
الـنـقــد ،وع ــدم مــوافـقــة أح ــد فــي الــدولــة
عـلــى وق ــف دع ــم اس ـت ـيــراد ال ـس ـلــع ،من
أيــن سيأتي ب ــال ــدوالرات؟ هــو بحاجة
إل ــى ه ــذه الـخـطــوة ،وال ُمشكلة تقنية
ُ
في تطبيقها» .توقعات سالمة تشير
إلى إمكان «تحصيل ما ُيقارب مليارًا
دوالر في السنة».
و 200مليون
ُ
ليست الدوالرات املرسلة من املنظمات
الــدولـيــة وحــدهــا «هــدفــا» لـســامــة ،بل
إي ــرادات وزارة الخارجية واملغتربني
بالدوالر أيضًا .تقول مصادر األخيرة
ّ
إن «ال ــرس ــوم الـقـنـصـلـيــة ،ال ـتــي يـنـ ّـص
ُ
ال ـق ــان ــون ع ـلــى أن تــرس ـل ـهــا الـبـعـثــات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج (سـ ـ ـف ـ ــارات
ّ
وقـنـصـلـيــات )...إل ــى ب ـيــروت ك ــل ثالثة
أشـ ـه ــر ،ي ـح ـت ـفــظ ب ـه ــا م ـص ــرف لـبـنــان
لــديــه ُ
ويـحـ ّـولـهــا إل ــى الـخــزيـنــة العامة
بـحـســب الـسـعــر ال ــورق ــي الــرس ـمــي ،أي
 1515ل ـي ــرة ل ـكــل دوالر .ف ــي م ـشــروع
املـ ــوازنـ ــة  ،2021ورد اقـ ـت ــراح ب ــزي ــادة
هــذه الــرســوم» .وتنتقد املـصــادر إقــدام
مصرف لبنان على هذه الخطوة« ،في
الوقت نفسه الــذي يتأخر في تحويل
األم ـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى ال ـ ـس ـ ـفـ ــارات ،وي ـت ـح ـ ّـدث
ال ــوزي ــر شــربــل وه ـبــة عــن بـحــث إقـفــال
ب ـع ـث ــات دب ـل ــوم ــاس ـي ــة .ل ـك ــن ل ــو ج ــرى
التصرف بالرسوم القنصلية،
تنظيم ّ
ّ
ل ـكــانــت غ ـ ــذ ّت كـ ــل ب ـع ـثــة دب ـلــومــاس ـيــة
نفسها ،وخففت اسـتـنــزاف ال ــدوالرات
من الداخل إلى الخارج».

