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لبنان

لبنان
قضية

قرض الفقراء :البنك الدولي يفرض وصـايته
في ّنص مشروع ّقانون قرض
البنك الدولي ،يرد أن هدف المشروع
«توفير التحويالت النقدية والخدمات
االجتماعية للبنانيين الفقراء َالرازحين
تحت خط الفقر ُ
المدقع» .كذب
البنك الدولي وهو ُي ّ
سوق ألمواله،
ً ّ
فلم يقل صراحة أنه يستغل مأساة
الناس ،ويتخذ ًاالنحطاط داخل اإلدارة
اللبنانية ذريعة له ،حتى ُي ّ
عين نفسه
حاكمًا نقديًا وماليًا على لبنانُ .يريد
إجراء توظيفات تفوق الحاجة لها،
واشتراط تعيين اللجان ُ
والمشرفين
على المشروع ،واالطالع على الداتا،
والحصول على تقارير دورية.
َ
لم يبق إال أن يطلب البنك الدولي
تسليمه «المفتاح»
ليا القزي
املساعدة أو الدعم ُامل ّ
قدم من «املجتمع
ـؤس ـســاتــه ،ه ــي جـ ــوازاتٌ
ال ــدول ــي» ومـ ّ
ل ـ ـفُـ ــرض وص ـ ــاي ـ ــة عـ ـل ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــات
وامل ـج ـت ـم ـعــات ،وال سـ ّـي ـمــا ف ــي ُب ـل ــدان
«ال ـعــالــم ال ـثــالــث» .قـ ُ ّـصــة ق ــرض البنك
الدولي مع لبنان ،امل ّ
خصص لتمويل
األكثر فقرًا والبالغ
برنامج دعم األسر
ّ
 246م ـل ـيــون دوالرُ ،ي ـمــثــل عـ ّـي ـنــة عن
عمل تلك املؤسسات الدولية .فالبنك
ً
الــدولــي ،وهــو ي ـ ّ
ـذم ُ -مـبــاشــرة أو غير

ال يتبقى من القرض
إال  227مليون دوالر تشمل
التكاليف غير المباشرة
ّ
م ـب ــاش ــرة  -ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة بــأنـهــا
«فــاســدة» وإدارت ـه ــا «بطيئة» و«غير
ك ـف ــوءة» ،يـطـمــح مــن خ ــال قــرضــه أن
ُيصبح شريكًا في منظومة الزبائنية
ال ـس ـيــاس ـيــة ،وي ــدخ ــل ف ــي دائ ـ ــرة هــدر
«املـ ــال ال ــدول ــي» ،واس ـت ـخ ــدام الـقــرض
ل ـت ـع ـط ـي ــل دور اإلدارة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
الــرقــابــي .الخطير فــي املــوضــوع ليس

تقرير

في ما ُي ّضمره البنك الدولي ،بل في أن
ّ
يتم تبني هــذه الوصاية في مشروع
قــانــون االتـفــاقـيــة امل ـطــروحــة للنقاش
فــي جلسة ّاللجان النيابية املشتركة
ال ـيــوم« .امل ـلــف خطير ال ينحصر في
ّ
أن بـ ـن ــود االت ـف ــاق ـي ــة ت ـع ـلــو ع ـل ــى أي
قــانــون لبناني آخ ــر ،بــل فــي الـشــروط
امل ـف ــروض ــة» ،ت ـقــول م ـص ــادر مـتــابـعــة.
ُ
ست ّ
قدم له الدولة
فالبنك الدولي ،الذي
ّ
ّ
اللبنانية «كل تقرير يخص املشروع»،
ّ
ل ـ ــن ي ـس ـم ــح ب ـ ــدخ ـ ــول الـ ـ ـق ـ ــرض ح ــي ــز
ّ
التنفيذ إل إذا ُح ّددت إجراءات العمل
وإدارة ش ــؤون الـعــامـلــن «ع ـلــى نحو
مقبول مـنــه» .هــذه ُ
الجملة وردت في
ُ
معظم فـقــرات مـشــروع الـقــانــون .يريد
البنك الــدولــي أن ُيـحـ ّـرر «قــرضــا» إلى
ّ
الدولة اللبنانية ،أي أن املال ليس هبة،
ولبنان سيسدد القرض ،وفــي الوقت
ع ـي ـنــه ُي ـط ــال ــب بــال ـت ـع ـيــن وال ـت ــوزي ــع
وال ـت ـك ـل ـيــف« ...وإت ــاح ــة ال ــوص ــول إلــى
ّ
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات والـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــات امل ـت ـع ـل ـقــة
الحاجة».
باملشروع إذا اقتضت
ّ ُ
ُيشرح في مشروع القانون أن املقترض
ً
(أي ل ـب ـنــانُ ،م ـم ـثــا بـ ـ ــوزارة املــال ـيــة)،
يـعـمــل «ط ـ ــوال ف ـت ــرة تـنـفـيــذ امل ـش ــروع
ع ـل ــى ت ـش ـك ـيــل ف ــري ــق ع ـم ــل لــأنـشـطــة
املــالـيــة والـتـعــاقــديــة وذل ــك عـلــى نحو
م ـق ـبــول م ــن ال ـب ـنــك ال ــدول ــي م ــن حيث
ال ـت ـش ـك ـيــل واملـ ـه ــام واالخ ـت ـص ــاص ــات
املـ ـ ـن ـ ــوط ـ ــة بـ ــال ـ ـفـ ــريـ ــق ،وي ـ ـ ـكـ ـ ــون هـ ــذا
الفريق ضمن وحــدة اإلدارة املركزية،
ً
ويـكــون مـســؤوال عــن الجوانب املالية
والـ ـتـ ـع ــاق ــدي ــة لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع» .ووحـ ـ ــدة
اإلدارة امل ــرك ــزي ــة ،ال ـت ــاب ـع ــة لــرئــاســة
ّ
تتضمن
مجلس الـ ــوزراء« ،عليها أن
ّ
املؤهالت املقبولة من البنك الدولي من
حيث التكوين واملهام واالختصاص
ّ
والتوظيف»ُ .يفترض أن تتولى هذه
«ال ــوح ــدة»  -بـحـســب م ــا يــأمــر الـبـنــك
الدولي  -تنفيذ املشروع ،بالتزامن مع
إنشاء «لجنة وزارية ملتابعة مواضيع
ال ـشــأن االجـتـمــاعــي ،تــدعـمـهــا اللجنة
التقنية ،لتكون مسؤولة عن التنسيق
وال ـت ـع ــاون ع ـلــى أع ـل ــى امل ـس ـتــويــات».
ّأم ـ ــا وح ـ ــدة امل ـش ــاري ــع ف ــي ال ـبــرنــامــج
ال ــوطـ ـن ــي ل ــدع ــم األسـ ـ ــر األكـ ـث ــر ف ـق ـرًا،
االجتماعية،
التابعة لــوزارة الشؤون
ّ
ف ــ«ت ـك ــون م ـس ــؤول ــة ع ــن ال ـت ـحــقــق من
املستفيدين مــن خــال زي ــارات األســر
وإدارة امل ـ ـسـ ــح االسـ ـتـ ـقـ ـص ــائ ــي إل ــى
وح ـ ــدة اإلدارة امل ــرك ــزي ــة ،واإلشـ ـ ــراف
ع ـلــى تـسـجـيــل املـسـتـفـيــديــن وت ــوزي ــع
ّ
التحويالت النقدية» .إال أن «األرنــب»
الـ ــذي أخ ــرج ــه الـبـنــك ال ــدول ــي ُ
وي ـصـ ّـر

ُي ّ
صر البنك الدولي لتنفيذ االتفاقية على إبرام اتفاقية مع برنامج األغذية العالمي (مروان بو حيدر)

عليه كشرط لتنفيذ االتفاقية ،هو ما
ورد فــي مـشــروع الـقــانــون بــأن ُ
«يـبـ ِـرم
ُ
املقترض اتفاقية ّمع برنامج األغذية
العاملي حتى يتسنى تيسير وتسهيل
تنفيذ الجزأين  1و ،2بشروط مقبولة
م ــن ال ـب ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي» .م ـه ــام بــرنــامــج
ّ
األغـ ــذيـ ــة ت ـش ـمــل ك ـ ــل شـ ـ ــيء ،أب ــرزه ــا:
تـ ــوزيـ ــع أدوات الـ ــدفـ ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي
ع ـلــى املـسـتـفـيــديــن ،إع ـط ــاء تعليمات
مباشرة إلى مقدمي الخدمات املالية
لـتـقــديــم ال ـت ـحــويــات ال ـن ـقــديــة ،حفظ
الــوثــائــق املناسبة لجميع املعامالت
الـ ـت ــي ُيـ ـج ــريـ ـه ــا فـ ــي إط ـ ـ ــار املـ ـش ــروع
وتـقــديــم ه ــذه الــوثــائــق إل ــى املـقـتــرض
على نحول معقول ،تسديد
إذا طلبها ً
الرسوم نيابة عن األهالي في املدارس

الــرسـمـيــة .وسـيـنــال بــرنــامــج األغــذيــة
ال ـع ــامل ــي ُم ـق ــاب ــل «خ ــدم ــات ــه»  %1مــن
قيمة القرض ،أي قرابة  2مليون و460
ً
ألف ُدوالر ،هذا فضال عن «التكاليف
ّ
يتكبدها برنامج
غير املباشرة التي
األغ ـ ـ ــذي ـ ـ ــة بـ ـحـ ـس ــب م ـ ـهـ ــامـ ــه ودع ـ ـمـ ــه
ل ـل ـم ـشــروع ،وال ـت ــي ال ُي ـم ـكــن تتبعها
ب ـش ـكــل ق ــاط ــع ورب ـط ـه ــا ب ــاإلن ـج ــازات
والنتائج التقنية للمشروع».
من أصل  246مليون دوالرُ ،دفع 615
أل ـفــا ك ــرس ــوم ُم ـق ـ ّـدم ــة ،وسـ ُـيـخـ ّـصــص
 18مـلـيــون و 385أل ــف دوالر لـشــراء
س ـل ــع وخـ ــدمـ ــات اس ـت ـش ــاري ــة وغ ـيــر
اسـ ـتـ ـش ــاري ــة وتـ ـك ــالـ ـي ــف ال ـت ـش ـغ ـيــل
الخاصة .عمليًا ،يتبقى من القرض
 227مليون دوالر تشمل التحويالت

النقدية والتكاليف املـبــاشــرة وغير
ّ
الحصة التي ستنالها
املباشرة .أما
ّ
ّ
كـ ــل ع ــائ ـل ــة ،ف ـغ ـيــر ث ــاب ـت ــة« :ت ـت ـح ــدد
قـيـمــة ال ـت ـحــويــل ال ـن ـقــدي ل ـل ـفــرد بما
ُي ـ ـعـ ــادل م ـق ـي ــاس ال ـ ـحـ ـ ّـد األدنـ ـ ـ ــى مــن
اإلن ـف ــاق عـلــى املـ ــواد الـغــذائـيــة وغير
الغذائية التي تحتاج إليها األســرة،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ـب ـل ــغ ث ــاب ــت لـتـغـطـيــة
ال ـن ـف ـقــات األس ــاس ـي ــة غ ـيــر ال ـغــذائ ـيــة
لألسر ،مع إجراء التعديالت الدورية
ُ
ذات ال ـص ـلــة ال ـت ــي ت ــراع ــي ُمـ ـع ـ ّـدالت
التضخم» .تنتهي صالحية القرض
ف ــي  29ش ـبــاط  ،2024ع ـلــى أن تـبــدأ
الحكومة بدفعه اعتبارًا من  15أيار
 2023حتى  15تشرين الثاني ،2033
ُ
فت ّ
سدد سنويًا  ،%4.35وفي  15أيار

ُ
ُ 2034ت ّ
سدد  %4.30املتبقية من أصل
القرض.
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ّ
ُ
ال ـقــانــون .تـقــول امل ـصــادر املـتــابـعــة إنــه
في الشكل« ،ال يوجد أي نـ ّـص يسمح
بإحالة مشروع قانون اتفاقية دولية
إلــى مجلس ال ـنــواب مــن دون مرسوم
صادر بقرار من مجلس الوزراء ،حتى
ولـ ــو ك ــان ــت الـ ـب ــاد ب ـح ــال ــة ط ـ ـ ــوارئ».
ّ
ال ـن ـق ـط ــة ال ـث ــان ـي ــة هـ ــي أن «مـ ـ ــن غـيــر
املسبوق فــي تــاريــخ إب ــرام االتفاقيات
ُ
الدولية ،وخاصة القروض ،أن تفرض
شـ ـ ــروط أقـ ـ ــرب إل ـ ــى االن ـ ـت ـ ــداب ،ي ـكــون
م ـنــدوب ـهــا ال ـســامــي بــرنــامــج األغ ــذي ــة
ّ
تتحدث املـصــادر عن وجود
العاملي».
ق ـ ــرار «ب ــإب ـع ــاد إدارات ال ـ ـ ـ ــوزارات عن
املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا ك ـ ـ ــان ج ـل ـي ــا فــي
اجتماع السراي أمس ملتابعة تفاصيل
تـنـفـيــذ ال ـ ـقـ ــرض» .ف ـبــرنــامــج األغ ــذي ــة
العاملي «سيتعاقد مع مصارف ليطبع
ّ
ويتحكم في الـ227
البطاقات ويوزعها ً
م ـل ـيــون دوالر ،إض ــاف ــة إل ــى حـصــولــه
على ّ
حصة تشغيلية ،ويفرض البنك
الدولي على الدولة توظيف عاملني في
البرنامج ُرغــم صــدور قوانني املوازنة
ُ
ال ـت ــي ت ـ ـشـ ـ ّـدد ع ـل ــى م ـن ــع ال ـت ــوظ ـي ــف».
ُ
ّ
وت ـض ـيــف امل ـص ــادر أن «ال ــرق ــم األول ــي
ّ
للموظفني ،كما ح ــدده البنك الــدولــي،
ّ
هــو  21شـخـصــا ،علمًا ب ــأن البرنامج
ليس بحاجة إلــى أكـثــر مــن شخصني
ُمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــن ،وبـ ـ ــاقـ ـ ــي الـ ــوظـ ــائـ ــف
ي ـس ـت ـط ـي ــع ال ـ ـق ـ ـيـ ــام ب ـ ـهـ ــا املـ ــوظ ـ ـفـ ــون
الحاليون في اإلدارة» .أكثر من عالمة
ُ
استفهام تطرح حول تصرفات البنك
ُ
الـ ــدولـ ــي« ،فـ ـلـ ـم ــاذا ي ـش ـت ــرط أن ي ــدي ــر
االتفاقية برنامج األغذية العاملي ولم
ُ
ً
تـجـ َـر مناقصة للصليب األحـمــر مثال
وغيره من الجمعيات األهلية إذا كان ال
ثقة بإدارات الدولة؟ وملاذا الرقم الكبير
ف ــي ال ـت ــوظ ـي ـف ــات؟» .أم ــا األه ـ ــم ،فـعــدم
تحديد معايير تحديد األس ــر األكثر
فقرًا وتقييمها« ،حتى الساعة ال ندري
ُ
مــا هــي املعايير وأي لــوائــح ستعتمد
لـ ـلـ ـت ــوزي ــع ،فـ ـهـ ـن ــاك ق ـ ــاع ـ ــدة ب ـي ــان ــات
الـجـيــش ،ورئ ــاس ــة الـحـكــومـُـة ،ووزارة
ال ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة ...واملـس ـت ـغــرب
الضغوط املمارسة مــن البنك الدولي
ّ
حتى ُيستعاض بالزيارات إلى منازل
ّ
ال ـ ـعـ ــائـ ــات الـ ـت ــي تـ ـق ــدم ــت ب ـط ـل ـب ــات،
للكشف على وضعها ،بمقابالت عبر
ُ
ال ـه ــات ــف .أال تـعـتـبــر ت ـصــرفــات الـبـنــك
الـ ــدولـ ــي وش ـ ــروط ـ ــه ،س ـع ـ ّي ــا لـتـعـمـيــم
ال ـ ـفـ ــوضـ ــى بـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة امل ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــف؟» ،ت ـس ــأل
املصادر.

تقرير

ّ
التهرب من االنتخابات الفرعية:
«بروفا» لتأجيل االنتخابات العامة؟
مشروع مرسوم دعوة
الهيئات الى االنتخابات
الفرعية ،وفتح االعتماد
الالزم لها ،وصل يوم
الجمعة الماضي من وزير
الداخلية محمد فهمي
الى رئاسة الحكومة .لكن
ال فهمي وال باقي أعضاء
الحكومة متحمسون
إلجراء هذه االنتخابات ،وقد
وجدوا المبررات الالزمة
لذلك ،رغم قيام الداخلية
بواجبها .ثمة رزمة حجج
تتسلح بها الحكومة لتبرير
مخالفتها الدستور ،أهمها
وباء كورونا وعدم توافر
األموال للقيام بهذه
العملية .في النتيجة،
االنتخابات مؤجلة الى أمد
غير ّ
محدد
رلى إبراهيم
أعـ ّـد وزي ــر الداخلية والـبـلــديــات محمد
فهمي مشروع مرسوم دعــوة الهيئات
ال ـن ــاخ ـب ــة الـ ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة
الفرعية للمقاعد العشرة الشاغرة في
مجلس الـنــواب ،وفتح االعتماد الــازم
لها ،وأرسـلــه يــوم الجمعة املــاضــي الى
رئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة .ل ـكــن ف ـه ـمــي نـفـســه
أرفـ ــق ب ــامل ــرس ــوم ك ـتــابــا ثــان ـيــا يستند
فـيــه ال ــى «رأي ســابــق لهيئة التشريع
واالسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات ح ـ ـ ــول ت ـ ـعـ ــذر إج ـ ـ ــراء
االنتخابات في حالة التعبئة العامة»
الـتــي تنتهي ي ــوم  ،2021/3/31داعـيــا
رئ ــاس ــة م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء الـ ــى االطـ ــاع
واتخاذ القرار .اقتباس وزير الداخلية
ل ــرأي هيئة التشريع جــاء خــاطـئــا ،ألن
الهيئة أبــدت رأيها غــداة انفجار املرفأ
«في ضوء إعالن وتمديد حالة الطوارئ
في مدينة بيروت» كما أوردت رئيسة
هيئة التشريع واالستشارات القاضي

جويل فواز في االستشارة التي أعدتها
بتاريخ  ،2020/9/2ولــم تــأت على ذكر
الـتـعـبـئــة ال ـعــامــة أب ـ ـدًا .يــومـهــا خلصت
االستشارة الــى اعتبار حالة الطوارئ
ف ــي ب ـي ــروت ،إض ــاف ــة ال ــى كـتــب مرسلة
من وزراء الداخلية والصحة والتربية،
ت ـش ـك ــل ج ـم ـي ـع ـهــا اس ـت ـح ــال ــة أو شـبــه
استحالة إلج ــراء العملية االنتخابية.
فـلـمــا أرس ـل ــت األم ــان ــة ال ـعــامــة ملجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ك ـت ـبــا الـ ــى الـ ـ ـ ـ ــوزارات املـعـنـيــة
مـبــاشــرة بالعملية االنـتـخــابـيــة لبيان
رأي ـهــا خ ــال  48ســاعــة (ع ـقــب مـشــروع
مــرســوم فهمي األول) ،لـســؤالـهــا حــول
مدى توافر الجاهزية املطلوبة إلعطاء
املوافقة على مشروع املــرســوم ،أتــى ّ
رد
ً
الداخلية أوال بوجوب تذليل املعوقات
الـتــالـيــة قـبــل الـسـيــر بــاالن ـت ـخــابــات-1 :
معظم املدارس الواقعة في دائرة بيروت
األولـ ـ ـ ــى تـ ـ ـض ـ ــررت ،وهـ ـ ــي الـ ـت ــي كــانــت
معتمدة كمراكز اقتراع -2 .انتشار وباء
ً
كورونا من جـ ّـراء انفجار املرفأ ،فضال
عـ ّـمــا نتج عنه مــن ع ــوارض نفسية-3 .
تسديد أتعاب امللتزمني املشاركني في
تـنـفـيــذ الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة ب ــال ــدوالر
أو بــالـعـمـلــة الـلـبـنــانـيــة فـ ـ ــورًا -4 .عــدم
قــدرة اإلدارة على استيراد  5000عبوة
حبر -5 .وضع عدد كبير من العناصر
األم ـن ـيــن م ــن ال ـج ـيــش ب ـت ـصــرف وزي ــر
الــداخـلـيــة لـتــأمــن ســامــة االنـتـخــابــات
وأم ـن ـه ــا وت ــأم ــن مـ ـ ـ ــؤازرة قـ ــوى األم ــن
الداخلي عند الطلب -6 .هيئة اإلشراف
ع ـل ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات والـ ـ ـب ـ ــدل امل ـق ـط ــوع
ألع ـض ــائ ـه ــا ال ـ ـ ــذي ي ـف ـت ــرض ت ـح ــدي ــده
بـمــوجــب مــرســوم بـعــد مــوافـقــة مجلس
الوزراء.
بذلك ،يبدو واضحًا أن وزيــر الداخلية
يــرى أنــه يتعذر إج ــراء االنتخابات في
ظــل تـلــك األس ـب ــاب ال ـتــي أع ــاد التذكير
بـهــا ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي .وج ــاء رأي
وزارة الـصـحــة يــومـهــا بــوجــوب اتـخــاذ
إج ـ ــراءات الـتـبــاعــد وإج ـ ــراء فـحــوصــات
 PCRل ـل ـمــوظ ـفــن ال ــرس ـم ـي ــن .أمـ ــا مــن
الناحية املالية ،فقد سجل وزير املالية
غ ــازي وزن ــي مــاح ـظــات عـلــى مـشــروع
م ــرس ــوم ن ـقــل االع ـت ـم ــاد م ــن احـتـيــاطــي
املوازنة لناحية وجود بعض الزيادات
غير املـبــررة ،وأبــرزهــا نفقات الصيانة
للشاشات املستخدمة في أقالم االقتراع
وسـلــف املـحــافـظــن .وأض ــاف وزن ــي أن
وزارة ال ــدف ــاع طـلـبــت ل ـحــظ مـبـلــغ 1,5
مليار ليرة إضافية للجيش فوق مبلغ
 1,200مليار ليرة مخصصة للحماية
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ضـ ـم ــن ال ـس ـل ـف ــة املـ ـع ــدة

ّ
مصرف لبنان يتجنب أسئلة «ألفاريز» :سنتعاون إيجابيـًا مع التدقيق الجنائي

ّ
يسلم وزير المالية اليوم اإلجابة التي
تسلمها من مصرف لبنان إلى شركة
«ألفاريز» ،على أن تقرر األخيرة إذا ما كانت
إيلي الفرزلي
ستستكمل مهمة التدقيق الجنائي
التي كانت توقفت بعد رفض المصرف
اح ـت ــاج م ـصــرف ل ـب ـنــان لـنـحــو شهر
كــي يجيب على كـتــاب وزارة املالية
التعاون معها .هذه المرة ،اكتفى
ّ
امل ـت ـع ــل ــق ب ــاألس ـئ ـل ــة الـ ـت ــي ســأل ـت ـهــا
المصرف في كتابه باإلشارة إلى أنه
شــركــة «أل ـف ــاري ــز ان ــد م ــارس ــال» ،في
إطار تقييمها للظروف التي أعاقت،
سيلتزم بقانون تعليق السرية المصرفية
والتي يمكن أن تعيق تأديتها ملهمة
وسيتعاون إيجابيًا مع الشركة .فهل
ال ـت ــدق ـي ــق ال ـج ـن ــائ ــي فـ ــي ح ـس ــاب ــات
هذا يعني أن مجرد موافقتها سيسمح
مصرف لبنان وأنشطته .وبناء على
بالعودة فورًا إلى استكمال التدقيق في ه ــذه اإلج ــاب ــة ،س ـت ـقــرر ال ـش ــرك ــة إمــا
على طلب الــوزارة استكمال
املوافقة
ّ
حسابات مصرف لبنان ،من دون الحاجة
ال ـع ـق ــد املـ ــوقـ ــع م ـع ـهــا ل ـل ـتــدق ـيــق فــي
حسابات مصرف لبنان ،أو اإلصرار
إلى تزامن هذه الخطوة مع التدقيق
على اعتذارها.
في المؤسسات واإلدارات األخرى ،ومن
كتاب «املالية» أرسل إلى املصرف في
دون الحاجة إلى تعديل العقد؟
 18كانون الثاني ،ولكن حتى نهاية
الـشـهــر لــم تـكــن اإلج ــاب ــة قــد وصـلــت.

ولـ ــذلـ ــك ع ـ ــاد وزي ـ ـ ــر امل ــالـ ـي ــة وراس ـ ــل
املصرف مجددًا ،في األول من شباط،
طالبًا اإلجــابــة ،بــأســرع وقــت ممكن،
على تساؤالت الشركة التي «تتعلق
بــالـنــاحـيــة الـعـمـلـيــة ملـهـمــة الـتــدقـيــق
الجنائي والـقـيــود املحتملة لتنفيذ
ه ــذه امل ـه ـمــة» .م ـص ــادر ف ــي املـصــرف
بـ ـ ــررت ال ـت ــأخ ـي ــر ف ــي عـ ــرض ســامــة
ل ـل ـم ــوض ــوع ع ـل ــى امل ـج ـل ــس امل ــرك ــزي
بانشغاله سابقًا بالقضايا املرفوعة
ضده في سويسرا وفي لبنان.
بــال ـن ـت ـي ـجــة ،ت ـس ـل ـمــت وزارة امل ــال ـي ــة،
أم ـ ـ ــس ،اإلج ـ ــاب ـ ــة الـ ـت ــي لـ ــم تـ ـ ــزد عـلــى
س ـط ــري ــن ع ـم ـل ـي ــا .ل ــم يـ ـق ــدم امل ـص ــرف
إجابات واضحة على األسئلة املحددة
الـتــي سبق أن سألتها الـشــركــة ،لكنه
اكـتـفــى فــي إجــاب ـتــه ،الـتــي بنيت على
ق ــرار املجلس املــركــزي املنعقد فــي 10

شباط ،بتأكيد «التزام مصرف لبنان
بكامل أحكام القانون رقم  200تاريخ
 2020/12/29وتـ ـع ــاون ــه م ــع شــركــة
الفاريز أند مارسال إيجابيًا بالنسبة
لألسئلة األربعة املطروحة» .عند هذا
الحد انتهى الرد على مضمون كتاب
وزي ــر املــالـيــة ،قبل أن ينتقل املصرف
امل ــرك ــزي إل ــى اإلسـ ـه ــاب ف ــي تـحــذيــره
من التسريبات .وقال إن على الشركة
امل ـع ـن ـي ــة االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ــامل ــوج ـب ــات ال ـتــي
تفرضها القوانني ومعايير ال ــGDRP
عـلــى الـبـيــانــات وامل ـع ـلــومــات ال ـتــي قد
تستحصل عليها ،والحماية الالزمة
لهذه املعلومات وتحديد مكان وطرق
تخزينها وتلفها عند االنتهاء منها.
كما استعاد املصرف «واقعة تسريب
ق ــائـ ـم ــة امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ال ـ ـتـ ــي ح ـص ـلــت
عليها الـشــركــة مــن امل ـصــرف املــركــزي

ف ــي ال ـســابــق ف ــي ال ـص ـحــف ال ـعــاملـيــة»
( ،)Forbesليشدد على «ض ــرورة عدم
استعمال هــذه املعلومات إال من قبل
من له الصفة بذلك ،وضمن الشروط
ول ـل ـغــايــات ال ـتــي أعـطـيــت م ــن أجـلـهــا،
وعــدم مشاركة هــذه البيانات مــع أية
جـهــة داخـلـيــة أو خــارجـيــة باستثناء
الـجـهــة الـتــي تـعــاقــدت معها حـصـرًا».
وب ــال ـت ــال ــي ،أع ـل ــن امل ـج ـل ــس امل ــرك ــزي،
فـ ــي خـ ـت ــام كـ ـت ــاب ــه ال ـ ـجـ ــوابـ ــي« ،رفـ ــع
م ـســؤول ـي ـتــه ع ــن أي ضـ ــرر ي ـن ـتــج من
جراء تسريب معلومات من الشركة أو
وزارة املالية».
مـ ـص ــادر م ـتــاب ـعــة اس ـت ـغ ــرب ــت تــركـيــز
امل ـ ـ ـصـ ـ ــرف ع ـ ـلـ ــى م ـ ـسـ ــألـ ــة الـ ـتـ ـس ــري ــب
وحماية املعلومات .واعتبرت أن ّذلك
ال يـحـتــاج إلــى تــأكـيــد .فالعقد املــوقــع
مع الشركة ،وال سيما في البند الثامن

مـ ـن ــه ،ي ـش ـي ــر بـ ــوضـ ــوح إل ـ ــى أن عـلــى
«أل ـفــاريــز» أن تـحــافــظ عـلــى ســريــة كل
املـعـلــومــات واملـسـتـنــدات غـيــر املتاحة
للعموم التي تحصل عليها من وزارة
املالية أو املصرف املركزي .كما يجب
عـلـيـهــا أن تـحـتـفــظ ب ـهــذه املـعـلــومــات

مصرف لبنان
يسهب في التحذير
من التسريب
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داخ ــل األراضـ ــي الـلـبـنــانـيــة ،وال يحق
لها تحويلها إلى الخارج أبدًا.
ّ
يذكر املصدر بأن ما ّ
سرب في
وعليه،
السابق لم يكن مرتبطًا بمعلومات عن
الحسابات ،وال باملعلومات الخاصة
ب ــامل ـص ــرف ،ب ــل ب ـطــري ـقــة ت ـعــام ـلــه مع
األسئلة ّ
املقدمة من الشركة .وبالتالي
تساءل املصدر عن الغاية من إسهاب
امل ـصــرف فــي كـتــابــه بــإبــداء الـقـلــق من
الـتـســريـبــات ،وه ــو مــا يعالجه العقد
ب ــوض ــوح ،مـقــابــل االك ـت ـفــاء ب ــاإلش ــارة
إل ـ ــى «ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي» ع ـنــدمــا
يـتـصــل األمـ ــر بــاألس ـئ ـلــة التفصيلية
واملحددة للشركة ،من دون أن يتضح
م ـ ــدى ه ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــاون .ف ـه ــل س ـيــوافــق
امل ـ ـصـ ــرف ،ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،عـلــى
السماح للشركة بالدخول إلى أنظمة
التدقيق املحاسبي للمصرف؟ وهل

لــانـتـخــابــات .كــل تـلــك األس ـبــاب أعطت
املـســؤولــن مـبــررًا لتأجيل االنتخابات
الـفــرعـيــة ،ويـنـتـظــر أن يـسـتـنــدوا اليها
مـ ـج ــددًا ف ــي ّ
رده ـ ـ ــم ع ـل ــى ت ــأج ـي ــل ه ــذه
االنـتـخــابــات م ــرة أخ ــرى ال ــى أج ــل غير
ّ
محدد.
خمسة أشهر مـ ّـرت منذ دعــوة الهيئات
ّ
وستمر خمسة أشهر غيرها
الناخبة،
م ــن دون أن يـلـتـفــت أح ــد ف ــي الـسـلـطــة
الـحــاكـمــة ال ــى مـخــالـفــة ال ــدس ـت ــور .هي
ليست امل ــرة األولـ ــى ،بــل ثـمــة مجموعة
سوابق حصلت على ّ
مر السنني ،سواء
بـقــي املـجـلــس إب ــان حـقـبــة 1990-1975
يجتمع بـ  72نائبًا من أصل  ،99أو عند
عدم االلتزام باملهل فور اغتيال الوزير
ب ـي ــار ال ـج ـم ـيــل (ح ـص ـلــت االن ـت ـخــابــات
ً
الفرعية في املنت بعد  9أشهر) ،وصوال
الى عدم ملء مقعد النائب أنطوان غانم
الــذي اغتيل هــو اآلخــر فــي الـعــام 2007
وبقاء مقعد رئيس الجمهورية ميشال
عون في كسروان شاغرًا بعد انتخابه
رئيسًا منذ تشرين األول  2016الى حني
إجراء االنتخابات في العام .2018

بارود :تمديد المهل ال
يسري على الدستور
وااللتزام به يوجب إجراء
االنتخابات الفرعية

يقول وزير الداخلية السابق زياد بارود
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن «إج ـ ـ ــراء االن ـت ـخــابــات
الـفــرعـيــة غـيــر مــرتـبــط ح ـص ـرًا بـقــانــون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ،ول ـك ـنــه م ــوج ــب دس ـت ــوري
بـحـســب امل ـ ــادة  41م ــن ال ــدس ـت ــور الـتــي
ت ـق ــول ب ــوج ــوب الـ ـش ــروع ف ــي ان ـت ـخــاب
خلف في فترة شهرين بعد شغور مقعد
نيابي» .يجيب البعض هنا بــأن البلد
ي ـمــر ب ـظــرف اس ـت ـث ـنــائــي ،اال أن ب ــارود
ي ـســأل ع ـمــن ي ـحــدد ظ ــرف ال ـب ـلــد .ف ــرأي
هيئة التشريع واالسـتـشــارات بحسب
القانون غير ملزم ل ــإدارة ،وانسحاب
حالة الطوارئ على بيروت (انتهت حال
الطوارئ بعد شهرين من االنفجار) ال
يبرر عــدم إجــراء االنتخابات في باقي
املناطق ،ألن مسألة إجــراء االنتخابات

العقد مع «الفاريز» يكفل
سرية المعلومات «غير
المتاحة للعموم»
(هيثم الموسوي)

سـ ـي ــواف ــق عـ ـل ــى ت ـس ـل ـي ــم امل ـع ـل ــوم ــات
املتعلقة بهيكليته وعمله التنظيمي
وقواعد الحوكمة املعتمدة لديه؟
إلى ذلكّ ،
أكدت مصادر وزارة املالية أن
ال ــوزارة ستعمد« ،بــن الـيــوم والـغــد»،
إلـ ــى إرس ـ ـ ــال رد م ـص ــرف ل ـب ـن ــان إل ــى
ش ــرك ــة «ألـ ـف ــاري ــز» ،ال ـت ــي ي ـف ـتــرض أن
تعود إلى الوزارة بقرارها النهائي.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـص ـ ــدد ،ل ـف ـت ــت مـ ـص ــادر
ّ
مــط ـل ـعــة إل ـ ــى أن ـ ــه ط ــامل ــا أفـ ـت ــت هـيـئــة
التشريع واالسـتـشــارات بــأن التوازي
ف ـ ــي الـ ـت ــدقـ ـي ــق ب ـ ــن م ـ ـصـ ــرف ل ـب ـن ــان
واملؤسسات واإلدارات العامة األخرى
ال تعني التزامن فــي التدقيق بــل هو
خضوع الحسابات للتدقيق بطريقة
م ـت ـشــاب ـهــة ،وط ــامل ــا أن ال ـت ــدق ـي ــق فــي
املــؤسـســات األخ ــرى يحتاج إلــى قــرار
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،وط ــامل ــا أن مجلس

الــوزراء سبق أن أصدر قرارًا للتدقيق
فـ ــي حـ ـس ــاب ــات مـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان ،ف ــإن
بــإم ـكــان ال ـش ــرك ــة ،ف ــي ح ــال عــودت ـهــا،
بــدء التدقيق فــورًا في مصرف لبنان،
وم ــن دون ت ـعــديــل ال ـع ـقــد أو انـتـظــار
بــدء التدقيق فــي املؤسسات األخــرى.
وفيما اعتبر البعض أنــه حتى لو تم
التسليم بذلك ،فإن العقد يحتاج إلى
التعديل في شقه املالي ،على اعتبار أن
التدقيق سيشمل حسابات املصارف
وامل ــؤس ـس ــات ال ـخــاصــة املـفـتــوحــة في
مصرف لبنان ،فــإن مـصــادر قانونية
م ـط ـل ـعــة ع ـل ــى ال ـع ـق ــد ت ــؤك ــد أن ـ ــه فــي
صيغته الحالية يشمل كل الحسابات
املفتوحة لدى املصرف املركزي ،والتي
أسقط قانون تعليق العمل بالسرية
امل ـصــرف ـيــة ك ــل ال ـح ـجــج ال ـت ــي ســاقـهــا
املصرف إلعاقة التدقيق فيها.

ف ــي يـ ــوم واح ـ ــد تــرت ـبــط بــاالن ـت ـخــابــات
ال ـع ــام ــة ال ال ـفــرع ـيــة .م ــن ه ـن ــا ،ينطلق
بــارود الــى الحجة الثانية التي يتذرع
بـهــا امل ـســؤولــون ب ــأن الـحـكــومــة دخلت
مــرحـلــة تـصــريــف األع ـم ــال وال يمكنها
االج ـت ـمــاع .فـيــؤكــد أن ــه «يـمـكــن ملجلس
الـ ـ ـ ــوزراء االج ـت ـم ــاع ملـ ــرة واح ـ ــد وعـلــى
ج ــدول أعـمــالــه بـنــد واح ــد إذا كــانــت له
ع ــاق ــة ب ــامل ــوازن ــة أو ال ــوض ــع الـصـحــي
واألم ـنــي أو االن ـت ـخــابــات ،طــاملــا لديها
موجب يبرر اجتماعها» .سبق لحكومة
الرئيس نجيب ميقاتي أن قامت بهذا
األم ـ ــر لـتـعـيــن رئ ـي ــس وأعـ ـض ــاء هيئة
اإلشراف على االنتخابات .من جهتها،
تشير مصادر حكومية الى عدم إمكان
فتح اعتمادات فيما الصرف يتم على
القاعدة االثـنــي عشرية .وتلك مخالفة
ً
دس ـتــوريــة أخ ــرى ،وفـقــا ل ـب ــارود« ،أوال
ع ـبــر عـ ــدم إرسـ ـ ــال املـ ــوازنـ ــة ف ــي الـعـقــد
األول ،وثانيًا عبر إصــدار القانون 213
الــذي يتيح الـصــرف على هــذه القاعدة
من  1شباط الى حني إقرار موازنة العام
 2021في الوقت التي سمحت فيه املادة
 86بــال ـصــرف ع ـلــى ه ــذا األس ـ ــاس ملــدة
شهر واح ــد» .أمــا هيئة اإلش ــراف على
االنـتـخــابــات «فـكــان يفترض تشكيلها
بـعــد ان ـت ـهــاء االن ـت ـخــابــات ،وه ــي هيئة
دائمة ،علمًا بأن ثمة رأيًا سابقًا لهيئة
التشريع واالستشارات يشير الى عدم
لــزوم هيئة اإلش ــراف على االنتخابات
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـف ــرعـ ـي ــة» .أخـ ـيـ ـرًا،
باتت السلطة تبحث عــن نــافــذة تهرب
مـنـهــا م ــن االلـ ـت ــزام بــالــدس ـتــور إلج ــراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـف ــرعـ ـي ــة ،ب ـح ـيــث ط ــرح
البعض فرضية ســريــان قــانــون تمديد
املـهــل عـلــى االنـتـخــابــات .وهـنــا يوضح
بارود أن املهل التي يحددها الدستور
ال تـ ـع ــدل اال ب ــال ــدسـ ـت ــور ال ب ـق ــان ــون.
فـتـمــديــد امل ـهــل ال يـنـسـحــب ع ـلــى م ــواد
دستورية ،وهو السبب الرئيسي وراء
إع ــداد امل ــوازن ــة .تــؤكــد م ـصــادر مطلعة
أن االنـتـخــابــات الفرعية لــن تـجــري في
م ــوع ــده ــا ف ــي ظ ــل الـ ـظ ــروف ال ـحــال ـيــة،
متوقعًا أن يـصــار الــى تمديد التعبئة
العامة .ويضيف أن أحدًا ليس مستعدًا
اليوم لخوض هذه املغامرة ،بل سيتم
إيجاد مبررات للتأجيل الى حني بلوغ
مهل قريبة من تاريخ إجراء االنتخابات
النيابية العامة ،إن حصلت! ففي نظر
ّ
التهرب من
بعض الـقــوى فــي السلطة،
إجراء االنتخابات الفرعية ليس سوى
ّ
مقدمة للتهرب مــن إج ــراء االنتخابات
العامة بعد أقل من  15شهرًا.

