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ُ
سقط إمبراطورية إنترا
المؤامرة التي لم ت ِ
فادي يونس*
فــي كـتــابــه «يــوســف بـيــدس وإمـبــراطــوريــة
انترا» (دار النهار  )2014يعتبر كمال ديب
ّ
أن يوسف بـيــدس ،وإمـبــراطــوريــة «إنـتــرا»،
كــانــا ض ـحــايــا الـهـجـمــة «الـنـيــولـيـبــرالـيــة»
التي قادتها الواليات املتحدة في املنطقة
ّ
العربية ،لضرب الرأسمال الوطني ،ومنع
ْ
ّ
بيدس من «لبننة» االقتصاد .على الرغم
ّ
ّ
«النيوليبرالية» حينهاّ ،
أي في عام
من أن
ّ
الجامعية.
 ،1966كانت حبيسة النقاشات
فـ ّ
ـأول «إص ــاح» اقـتـصــادي «نيوليبرالي»
ّ
ّ
حصل فــي التشيلي عــام  ،1973أي بعد 7
سنوات على سقوط امبراطورية إنترا.
صعود وسقوط إمبراطورية إنترا
كانت البداية في بيروت ،عام  ،1951عندما
أطـلــق يــوســف بـيــدس ،مــع شــركــاء لــه «بنك
ّ
ّ
لبنانية.
مليوني ليرة
إنترا» برأسمال بلغ
خالل الستينيات ضاعف «إنترا» رسملته
ث ــاث مـ ــرات ،مــن  6,4مـلـيــون لـيــرة إل ــى 20
مليون لـيــرة .وأصـبــح للمصرف فــروع في
ّ
كــل أنحاء لبنان ،وفــي العديد من البلدان
الـعــربـ ّـيــة واألج ـن ـبـ ّـيــة .كــذلــك افـتـتـ َـح بيدس
مـ ّ
ـؤسـســات مـصــرفـ ّـيــة ،وشــركــات استثمار
في العديد من البلدان.
ف ــي ب ــداي ــة عـ ــام  1966كـ ــان «ب ـن ــك إن ـت ــرا»
ْ
ـاوزت
وم ـت ـفـ ّـرعــاتــه ،ف ــي أوج ال ـن ـجــاح ،ت ـج ـ
مــوازن ـتــه خـمـســة أض ـعــاف م ــوازن ــة الــدولــة
ّ
اللبنانية .وكــان أكبر مصرف مــن بــن 99
مـصــرفــا ،يـسـتـحــوذ عـلــى  %40مــن مجمل
ْ
بلغت
ودائ ــع الـقـطــاع املـصــرفــي اللبناني.
نسبة احتياطه ،وقيمة مــوجــوداتــه%56 ،
من النظام املصرفي اللبناني ،يفوق ثاني
أكبر مصرف في لبنان بمقدار  11ضعفًا.
من الناحية السياسية ،يقصد ثلث نواب
املـجـلــس الـنـيــابــي «ب ـنــك إن ـت ــرا» نـهــايــة كل
شهر ليقبضوا امل ــال ،وكــان للبنك خمسة
وزراء في مجلس الوزراء.
ف ــي  15أيـ ـل ــول ع ـ ــام  1966خ ـل ــص تـقــريــر
«ب ــارك ــر» (الـ ــذي أع ـ ّـد بتكليف مــن مجلس
ّ
إدارة إن ـت ــرا) إل ــى أن «ب ـنــك إن ـت ــرا» يــواجــه
مشكلة سـيــولــة مستعصية .كــانــت نسبة
الـ ّـسـيــولــة  %3,5وهــي نسبة متدنية ،غير
مسموح بها في أوروبا والواليات املتحدة.
ّ
الحـ ــظ ال ـت ـق ــري ــر أن ّس ـح ــوب ال ــزب ــائ ــن ق ـ ْـد
ّ
ّ
يومية ،وحذر أن هذه املعلومات
أصبحت
كافية إللـحــاق أكـبــر أذى ب ــ«إن ـتــرا» ،إذا ما
ّ
شك ْ
لت
ُسـ ِّـربـ ْـت إلــى ال ــرأي الـعــام .ببساطة،
اسـتـثـمــارت «إن ـت ــرا» الـطــويـلــة األم ــد ،التي
يـصـعــب تسييلها ب ـســرعــة ،سـبــب بلوغه
حافة الهاوية.

طلب يوسف بيدس من رئيس الجمهورية
آن ــذاك ،ش ــارل حـلــو ،دعـ َـمــه لنيل قــرض من
مصرف لبنان ،ملنع أزمــة سيولة أصبحت
َ
مـ ـت ــوقـ ـع ــة .م ـ ــاط ـ ــل رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة،
ورفـضــت الحكومة ،وعـمــل مـصــرف لبنان
على تشويه صورة «إنترا» ،عبر الترويج
ّ
أن الـبـنــك عـلــى حــافــة اإلف ـ ــاس .بــالـتــوازي
كــانـ ْـت النخبة الحاكمة ،املـعــاديــة لبيدس،
ّ
تبث إشــاعــات إفــاس «بنك إنـتــرا» وتدعو
َ ّ
امل ــودع ــن إلـ ــى س ـحــب ودائـ ـعـ ـه ــم .رغ ـ ــم أن
ال ــوث ــائ ــق أظـ ـه ـ ْ
ـرت ال ـب ـنــك ف ــي ح ــال ــة جـيــدة
ّ
تنقصه فقط ّ
السيولة املوقتة ،أما الحكومة
ْ
فلم ترفض إقراض «إنترا» فحسب لتالفي
اإلن ـه ـي ــار ،ب ــل رف ـض ـ ْـت االس ـت ـمــاع ملـحــامــي
البنك.
م ـنــذ ب ــداي ــة األزمـ ـ ــة ه ــدف ـ ْـت ال ـح ـكــومــة إلــى
وضـ ـ َـع ي ــده ــا ع ـلــى ام ـب ــراط ــوري ــة «إنـ ـت ــرا»،
ل ـي ــس ب ـه ــدف ال ـن ـف ــع ال ـ ـعـ ــام ،ب ــل لـتـحـقـيــق
م ـصــالــح ال ـن ـخــب ال ـحــاك ـمــة ب ـت ـقــاســم هــذه
اإلمـبــراطــوريــة .لــم تـ ّـدخـ ْـر حكومة عبد الله
اليافي (كذلك حكومة رشيد كرامي) جهدًا
ْ
ل ــذل ــك ،مـ ــن ال ـت ــره ـي ــب ،إلـ ــى الـ ـت ــزوي ــر ،إلــى
ْ
االعـتـقــاالت .استخدمت مختلف الوسائل
ب ـهــدف تـحـطـيــم يــوســف ب ـي ــدس ،وتـقــاســم
ّ
إمبراطوريته.
ْ
ف ــي مـطـلــع ت ـشــريــن األول ،س ـح ـبــت بعض
املصارف ،الوطنية واألجنبية ،ودائعها من
«بنك إنترا» ،تبعها صغار املودعني الذين
السحوبات ببطءّ ،
انتابهم الذعر .بدأت ّ
ثم
تحو ْ
ّ
لت إلــى تظاهرات أمــام فــروع «إنترا»
ّ
فــي لبنان وال ـخــارج .مــا هــي إال أي ــام حتى
أغلق «إنترا» أبوابه ،وأعلن إفالسه الحقًا.
مقاربة ال مؤامراتية
بالرغم من سعي الباحث الــدؤوب إلثبات
ّ
ّ
عبقرية
أن انهيار «بنك إنـتــرا» ،وتحطيم
ّ
ب ـي ــدس ،كــانــا ن ـتــاج م ــؤام ــرة كــونــيــة تقف
وراء ه ـ ـ ـ ــا الـ ـسـ ـي ــاس ــات «ال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ـي ــة»
ّ
املحلية الـفــاســدة ،إال
ّاألمـيــركـيــة ،والـنـخــب
ِّ
أنـ ــه ق ـ ـ ّـد َم بـنـفـســه م ـقــاربــة ت ـفــســر االن ـه ـيــار
وبشكل واقعي ينقض
بأسبابه الواضحة،
ٍ
فكرة املؤامرة.
َ
فــي عــام  1964اكتشف فــريــق مــن الخبراء،
ّ
مـ ـ ـك ـ ــل ـ ــف ب ـ ـ ـ ــإع ـ ـ ـ ــداد م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع إص ـ ــاح ـ ــي
ّ
إلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة إنـ ـ ـت ـ ــرا ،أن «إدارة إن ـت ــرا
ّ
ك ــان ــت ب ــدائ ـي ــة ،وم ـب ـن ـيــة كـيـفـمــا ات ـف ــق من
املـعــالـجــات اآلن ـ ّـي ــة ،وف ــق ق ـ ــرارات ب ـيــدس».
ك ــان ــت املـ ـج ــازف ــات ب ــال ــودائ ــع وال ــرأس ـم ــال
ّ
مــن سمات البنك ،فقط ألن فرصًا ظهرت،
ّ
ألن بـيــدس أراد االسـتـثـمــار« .اسـتـنــدتْ
أو
إم ـبــراطــوريــة إن ـتــرا إل ــى ن ـجــاح أو سقوط
ْ
افتقدت
رجل واحد ،هو يوسف بيدس .إذ

ً
إنـ ـت ــرا آلـ ـي ــات ضـ ـ ّ
ـروريـ ــة ت ـع ـت ـمــدهــا عـ ــادة
امل ــؤسـ ـس ــات امل ـص ــرف ـي ــة ال ـع ــري ـق ــة لـتـحـفــظ
ّ
استقرار البنك ،لتمنع الـهــزات ولتعويمه
فـ ــي أقـ ـص ــى ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف .مـ ــن ت ـل ــك اآللـ ـي ــات
باحتياط من العمالت ،وبنسبة
االحتفاظ
ٍ
ّ
صحية ،ضبط سياسات القروض
ودائ ــع ّ
وال ـت ـح ــف ــظ ع ــن االس ـت ـث ـم ــار خـ ـ ــارج إط ــار
ْ
أثبتت التحقيقات
استثمارات املـصــرف».
ّ
ّ
ولعدة فترات ،لم يحتفظ بأكثر
أن البنك،
م ــن ن ـس ـبــة  %5س ـي ــول ــة ،ب ـي ـن ـمــا ال ـق ــان ــون

اللبناني يـفــرض نسبة  %25كـحـ ّـد أدنــى،
ّ
اليومية .لــذا كــان إنترا
لتلبية العلمليات
ع ـل ــى ح ــاف ــة الـ ـه ــاوي ــة ،وس ـق ــوط ــه م ـســألــة
وق ــت ،مــن دون الـحــاجــة مل ــؤام ــرة ،وه ــذا ما
حصل بـعـ َـد رفــع سعر الـفــائــدة فــي أوروب ــا
والواليات املتحدة .بحيث انتهى مشروع
بيدس الرئيسّ ،
أي لعب دور الوسيط بني
إم ــارات النفط واألسـ ــواق املــالـيــة الغربية.
كـ ــان املـ ــودعـ ــون الـ ـع ــرب ح ـجــر ال ـ ّـرح ــى في
اسـتــراتـيـجـ ّـيــة بـيــدس الـعــاملـيــة .مــع ارتـفــاع

ْ
َ
وضع يدها على امبراطورية «إنترا» بل لتحقيق مصالح النخب الحاكمة (أرشيف)
هدفت الحكومة إلى

االنتخابات المبكرة في تركيا ومصير أردوغان
هدى رزق*
بعد انـقــابــه على االنـتـخــابــات البرملانية،
الـتــي جــرت فــي  7حــزيــران ،وإع ــان الحرب
ّ
«العمال الكردستاني» وتجميد
على حزب
عملية السالم ،احتدم الصراع بني الطرفني،
ّ
وبدا أن تركيا تعود إلى فترة التسعينيات
التي شهدت صراعًا عسكريًا أودى بحياة
أعداد كبيرة من الطرفني.
ّ
أتت هذه الحملة في ظل قرار أردوغان فتح
قاعدة «أنجرليك» إضافة إلى قواعد أخرى
لألميركيني ،بعد إذعانه لقرار قتال داعش،
إلـ ــى ج ــان ــب ق ـ ــوات ال ـت ـح ــال ــف ،ب ـعــد تسعة
أشهر من املفاوضات مع األميركيني .أيقن
الرئاسي،
أردوغ ــان ،بعد خسارة مشروعه ّ
وخـســارة حــزب العدالة والتنمية حقه في
ّ
التوجه
تأليف الحكومة منفردًا ،بأن عليه
للداخل ،من أجــل استعادة سلطتهّ .
تحرك
سريعًا ،وأوحى أنه بدأ محادثات من أجل
االئـتــاف مــع حــزب «الشعب الجمهوري»،
وإخراج مسرحية ،لعبها داوود أوغلو دون

ّ
نـجــاح ،ال ّ
سيما أن أردوغ ــان لــم يسمح له
بذلك ،لكونه كان يخشى أي احتمال تحالف
ب ـعــد ت ـقــديــم ح ــزب «ال ـش ـعــب ال ـج ـم ـهــوري»
تنازالت تحسب له من أجــل إنجاح عملية
االئـ ـ ـت ـ ــاف .قـ ـ ــرار أردوغ ـ ـ ـ ــان ب ــالـ ـع ــودة إل ــى
انـتـخــابــات مـبـكــرة ،أتــى عشية انـتـهــاء فــرز
النتائج في  8حزيران .ماطل حتى انقضاء
فترة ال ــ 45يــومــا ،التي أقـ ّـرهــا الدستور من
أج ــل تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة .ت ـج ــاوز الــدس ـتــور
ّ
الـ ــذي ي ـحــتــم عـلـيــه إع ـط ــاء ح ــزب «الـشـعــب
الجمهوري» فرصة لتأليف حكومة .بدت
اللعبة واضحة بعد أن استعملت فيها كل
األساليب اإلعالمية والعسكرية واألمنية،
إلظـهــار الـحـكــومــة الـتــركـيــة وكــأنـهــا تــواجــه
ً
انفصاال ،وحكمًا ذاتيًا كرديًا ،ما قد يكسبه
ّ
أصوات القوميني األتــراك ضد األكــراد .لكن
املـنــاطــق ال ـكــرديــة تـحـ ّـولــت إل ــى دش ــم ّ
تسد
الـطــريــق بــوجــه الـجـيــش ،مــا وض ــع تــركـيــا،
بـ ّ
ـرمـتـهــا ،فــي ح ــال هـلــع مــن ع ــودة الــوضــع
األم ـن ــي إل ــى ال ـتــوتــر ،بـعــدمــا ت ــراج ــع سعر
الليرة التركية ،إضافة إلــى جمود الحركة

االق ـت ـص ــادي ــةّ .
زج ب ــأع ــداد م ــن الـيـســاريــن
املعتدلني ،واملتطرفني ،واألحزاب الشبابية
الـ ـ ـك ـ ــردي ـ ــة ،ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـجـ ــون ،واتـ ـ ـه ـ ــم ح ــزب
«الـ ـشـ ـع ــوب ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» ب ــأن ــه ال ــوج ــه
السياسي لـحــزب «الـعـمــال الكردستاني»،
فــي الــوقــت الــذي لــم ّ
يتم فيه القبض سوى
على  100عنصر يشتبه في انتمائهم إلى
«داعش».
رم ـ ــت خ ـط ــة أردوغـ ـ ـ ـ ــان إل ـ ــى إضـ ـع ــاف ق ــوة
حــزب «الـشـعــوب الــديـمــوقــراطــي» ،ويــراهــن
ال ـ ـي ـ ــوم عـ ـل ــى خ ـ ـس ـ ــارة ح ـ ـ ــزب «الـ ـشـ ـع ــوب
الــدي ـمــوقــراطــي» إذا ل ــم يـسـتـطــع الــوصــول
إلـ ــى ع ـت ـبــة ال ـ ـ ـ ــ ،%10ب ـح ـيــث س ـت ـجـ ّـيــر هــذه
النسبة لحزب «العدالة والتنمية» .من أجل
ذل ــك ذه ــب إل ــى انـتـقــاد مــن ص ـ ّـوت ــوا لحزب
«الـشـعــوب الــديـمــوقــراطــي» ،واعـتـبــره حزبًا
ً
فاشال بسبب عدم فهمه لعملية السالم مع
األكـ ــراد ،الـتــي تعني ض ــرورة االبـتـعــاد عن
حزب «العمال الكردستاني».
بدت فكرة تجميد عملية السالم مع األكراد
ف ــي ال ـب ــداي ــة كــأن ـهــا اس ـت ـجــابــة ل ـش ــرط من

شروط حزب «الحركة القومية» .لكن جرى
االبتعاد عن االئتالف معه أيضًا .وبالرغم
من إصرار املسؤولني الحكوميني على أنهم
ليسوا ضــد األك ــراد ،بــل ّ
همهم هــو مقاتلة
ّ
إرهاب حزب «العمال الكردستاني» ،إال أن
دوام ــة الـعـنــف ب ــدأت تـخــرج عــن السيطرة،
واالسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي م ـ ّـد ال ـحــريــق س ـت ـكــون له
عواقب اجتماعية عميقة.
ال يبدو أن صــراع أردوغ ــان ،في انتخابات
األول مـ ــن ن ــوفـ ـمـ ـب ــر ،سـ ـيـ ـك ــون مـ ــع ح ــزب
«الـ ـح ــرك ــة الـ ـق ــومـ ـي ــة» أو ح ـ ــزب «ال ـش ـع ــب
ال ـج ـم ـه ــوري» الـ ــذي يـتـمـتــع بـكـتـلــة ثــابـتــة،
بــل مـعــركـتــه سـتـكــون مــع ح ــزب «الـشـعــوب
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ،وه ـ ــذا م ــا س ـي ـح ـ ّـدد مــآل
ّ
سلطته .هو يعتقد أن االضطرابات تخدم
مصالحه السياسية ،فقد أعـلــن استحالة
استكمال عملية السالم مع األكراد ،في ظل
الوضع الراهن ،رغم دعوة االتحاد األوربي
وواشـنـطــن إل ــى ع ــدم ض ــرب ه ــذه العملية،
وح ــاول اإلي ـحــاء بــأن اتـفــاقــا مــا جــرى بينه
وب ــن األم ـيــرك ـيــن ،سـيــدفــع ثـمـنــه األك ـ ــراد.

