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مجتمع وإقتصاد
ّ
تقرير «ال ينبغي االستخفاف بالقانون األميركي لحظر حزب الله دوليًا» .هذه العبارة قد تختصر كل المشهد المحلي
بعد صدور القانون في  16كانون األول  .2015القانون يحاول تضييق الخناق على حزب الله من خالل االقتصاص
مكان في العالم ،لكنه ال يفرض أي موجبات جديدة على المصارف في لبنان ،بل على العكس،
من بيئته في أي ّ
كان كالم نصرالله بحقها بمثابة «شهادة» لمصلحتها عند األميركيين

القانون األميركي األسود :المصارف مرتاحة
محمد وهبة
«ي ـض ـغ ـط ــون ع ـل ــى امل ـ ـصـ ــارف وع ـلــى
م ـ ـ ـصـ ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ل ـ ـل ـ ـت ـ ـشـ ـ ّـدد حـ ـي ــال
املؤسسات خوفًا من أتباع حزب الله،
وي ـجــب عـلــى امل ـصــرف عـنــدهــا اتـخــاذ
إجراءاته ،ولكن نحن ليس لدينا أموال
في املصارف اللبنانية لكي ال نحرج
أحدًا ،وليس لدينا أموال نضعها في
البنوك وال ننقل أموالنا عبر املصارف
داع ألن يوجد
اللبنانية ،وليس هناك ٍ
قلق أو خوف لدى املصارف .األميركي
إذا أراد اسـتـهــداف أشـخــاص معينني
أو مؤسسات معينة يرسل أسماءهم
إلى املصارف التخاذ إجراءات بحقهم
( )...ال نريد من الدولة أن تحمي حزب
الله ومجاهديه وأبناءه وبناته ،نحن
نحمي أنفسنا ون ـعــرف كـيــف نحمي
أنفسنا ،لكن يجب أن يكون في الدولة
رجال لحماية أي شخص يريد اتهامه
األميركيون».
ه ــذه ال ـع ـبــارات الـتــي وردت فــي كلمة
متلفزة للسيد حسن نصرالله في 21
كانون األول املاضي ،وضعت مصرف
ل ـب ـنــان أمـ ــام مـهـمــة صـعـبــة ف ــي ضــوء
املعلومات املتداولة عن الئحة أسماء
جــديــدة ستدرجها اإلدارة األميركية
تباعًا على الالئحة السوداء ،استنادًا
إلى القانون الجديد.
ُيقال إن الالئحة تضم أكثر من  20اسمًا
أو عشرات األسماء من رجال األعمال
«الـ ـشـ ـيـ ـع ــة» ،ال ــذي ــن س ـي ـتــم ات ـهــام ـهــم
بأنهم ّ
يمولون حزب الله ونشاطاته.
وبالتالي ،فــإن كلمة نصرالله جــاءت
ْ
فــي إط ــار ِعــلــم ح ــزب الـلــه أن تضييق
ال ـخ ـنــاق عـلـيــه ل ــم ي ـعــد يـقـتـصــر على
إدراج مـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــه ومـ ــؤس ـ ـسـ ــاتـ ــه
االج ـت ـمــاع ـيــة واإلع ــام ـي ــة والـثـقــافـيــة
ّ
يتعدى
عـلــى الــائـحــة األمـيــركـيــة ،بــل
ذل ــك إل ــى أش ـخ ــاص ال ي ـن ـت ـمــون إلـيــه
وال يرتبطون بأي عالقة معه .ولذلك،
ف ــإن ال ـت ـحـ ّـدي ال ــذي وضـعــه نصرالله
ع ـلــى ط ــاول ــة م ـص ــرف ل ـب ـنــان يتعلق
بقدرة الحاكم على عــدم «االنصياع»
ل ــإرادة األميركية وإجـهــاض سعيها
لتصنيف ه ــؤالء وغـيــرهــم مــن رجــال
األع ـم ــال واملـسـتـثـمــريــن الـشـيـعــة على
الالئحة السوداء.
وبـحـســب م ـصــادر قــريـبــة مــن الـحــزب،
ف ـ ـ ــإن «ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة وص ـ ـلـ ــت وال دا ّع ـ ــي
ل ـق ــول امل ــزي ــد .م ـص ــرف ل ـب ـن ــان تـلــقــف
ال ــرس ــال ــة ب ـش ـكــل إيـ ـج ــاب ــي» .غ ـي ــر أن
ً
الـتـفــاعــل اإليـجــابــي يثير ت ـســاؤال عن
ق ــدرة م ـصــرف لـبـنــان عـلــى التخفيف
مــن وط ــأة ال ـقــرار األمـيــركــي والـفـخــاخ
املنصوبة أمام رجال األعمال والتجار
الشيعة .فبحسب مصادر في مصرف
ّ
لبنان ،لم يطلع حاكم مصرف لبنان
أو ّ
ّ
أي من نوابه على الالئحة املسربة
ع ـ ــن أشـ ـ ـخ ـ ــاص س ـت ـض ـع ـه ــم اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة ع ـلــى الئ ـح ـت ـهــا الـ ـس ــوداء،
إذ إن هـ ـن ــاك ص ـع ــوب ــة فـ ــي ت ـســريــب
لــوائــح كـهــذه .إال أنــه فــي الــوقــت نفسه
«ال ي ـن ـب ـغ ــي االسـ ـتـ ـه ــان ــة ب ــال ـق ــان ــون
األميركي الصادر أخيرًا .فهذا القانون
صــادر عن أعلى سلطة تشريعية في
ـات امل ـت ـحــدة ،وه ــو لـيــس ق ــرارًا
ال ــوالي ـ ّ
عاديًا تنفذه وزارة الخزانة االميركية،
بــل هــو مـ ّ
ـوجــه ض ـ ّـد ح ــزب ال ـلــه ،علمًا
بــأن األميركيني يعلمون أنــه يصعب
التمييز بــن البيئة الشيعية وحــزب
الله في بلد مثل لبنان ،حيث االنتماء
لــه شـكــل سـيــاســي مــذهـبــي .وخـطــورة
ه ـ ــذا الـ ـق ــان ــون أن ال ـك ــون ـغ ــرس ال ــذي
ي ــواف ــق عـلــى تـعـيــن م ـســؤولــي وزارة
الخزانة ويمكنه أن يستدعي الرئيس
األميركي لجلسة استماع ملحاسبته،

ارتياح المصارف
يستند إلى
جلسة مجلس
األخيرة
النواب
التي ّ
أقرت
القوانين األربعة
المطلوبة دوليًا
(هيثم
الموسوي)

ً
لن يكون غافال عن محاسبة السلطة
التنفيذية املـســؤولــة عــن تطبيق هذا
الـقــانــون ،بــل سيسألها عــن التطبيق،
وسـ ـيـ ـك ــون ع ـل ـي ـهــا أن ت ـ ـقـ ـ ّـدم ت ـقــاريــر
ع ـم ــل ع ــن أع ـم ــال ـه ــا ال ـت ـن ـف ـيــذيــة وع ــن
األشخاص الذين ّ
طبق عليهم القانون
وج ـ ــرى كـشـفـهــم ب ــال ـت ــورط م ــع حــزب
الله».
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ي ـم ـك ــن فـ ـه ــم ك ـل ـمــة
نصرالله ،علمًا بــأن نـ ّـص كلمته ّأدى
خــدمــة كـبـيــرة لـلـمـصــارف ف ــي لـبـنــان،
ولـهــذا السبب كــان صــداهــا «إيجابيًا
ل ـ ــدى ح ــاك ــم مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ريـ ــاض
س ــام ــة ول ـ ــدى ج ـم ـع ـيــة امل ـ ـصـ ــارف»،
تقول املصادر املصرفية .فعلى أرض
الــواقــع ،تـبــدو املـصــارف مرتاحة جدًا
لكالم نصرالله في خطابه« :ال تكونوا
م ـل ـك ـيــن أكـ ـث ــر م ــن امل ـ ـلـ ــك» .بــالـنـسـبــة
إل ــى امل ـص ــارف ،إن اع ـت ــراف نـصــرالـلــه
العلني بالتزاماتهم لإلدارة األميركية
هــو «ش ـه ــادة» يمكن االسـتـنــاد إليها
وتـ ـس ــويـ ـقـ ـه ــا ل ـ ــدى األمـ ـي ــركـ ـي ــن عــن
امتثال املصارف للموجبات األميركية
وحرصها على عدم مخالفة موجبات
قوانني الدولة التي تتعامل بعملتها،
أي الدوالر األميركي.
يـقــول رئـيــس جمعية مـصــارف لبنان
جوزف طربيه لـ«األخبار» ،إن ما قاله
السيد نصرالله عن عدم تعامل حزب
ال ـل ــه م ــع املـ ـص ــارف «هـ ــو كـ ــام دقـيــق
وصـحـيــح وأك ـي ــد ،ول ــو ك ــان هـنــاك أي
م ـبــالــغ ل ـل ـحــزب ل ــدى املـ ـص ــارف لـكــان
بإمكان اليد االميركية الطولى معاقبة
املؤسسات التي فتحت الحسابات أو
أجرت التحويالت لحساب حزب الله».
لهذا السبب ،يرى طربيه أنه «ال خوف
لدينا من هــذا القانون ،ألنــه ال يطلب
ّ
أي م ــوج ـب ــات ج ــدي ــدة م ــن امل ـص ــارف
التي تلتزم بموجباتها تجاه الــدول

ال ـت ــي تـتـعــامــل بـعـمـلـتـهــا ،عـلـمــا بــأنــه
ل ـيــس لــدي ـنــا أي خـ ـي ــارات أخ ـ ــرى في
هــذا املـجــال ،فإما تمتثل املـصــارف أو
تواجه العقوبات».
امل ـص ــارف ت ـنــام عـلــى ال ـحــريــر لجهة
تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون األمـ ـي ــرك ــي ،وه ــذا
األم ـ ـ ــر ظ ـه ــر بـ ــوضـ ــوح فـ ــي الـ ــزيـ ــارة
األخ ـيــرة الـتــي ق ــام بـهــا وف ــد جمعية
املـ ـص ــارف لــرئ ـيــس م ـج ـلــس ال ـن ــواب
بري .هناك ّ
نبيه ّ
رد طربيه على سؤال
طرحه رئيس املجلس ،مشيرًا إلى أن
ال ـعــاقــة ب ــن ح ــزب ال ـل ــه وامل ـص ــارف
ّ
يحدها «سور الصني العظيم» ،وذلك
برضى الطرفني« ،فال حزب الله يريد
التعامل مــع املـصــارف وال املصارف

ال حزب الله يريد التعامل مع
المصارف وال المصارف يمكنها أن
تتعامل معه
يمكنها أن تتعامل معه».
ارت ـيــاح امل ـصــارف يستند إل ــى جلسة
مجلس النواب األخيرة التي تضمنت
إق ــرار الـقــوانــن االربـعــة املطلوبة منه
دول ـيــا« .فـقــد أق ـ ّـرت ه ــذه الـقــوانــن في
وق ــت ال يجتمع فـيــه مجلس ال ـنــواب،
وال ت ـج ـت ـمــع ف ـي ــه ال ـح ـك ــوم ــة ،ول ـيــس
هناك رئيس للجمهورية ...لكن ّ
تبي
ل ـن ــا أن م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ك ـ ــان سـيـقــرّ

ال ـقــوانــن ف ــي الـجـلـســة امل ــدع ــو إلـيـهــا،
ول ــو ك ــان ه ـنــاك أص ـ ــوات اعـتــراضـيــة.
ه ــذه ال ـق ــوان ــن بــاتــت م ـلــزمــة للقطاع
ّ
املصرفي ،وهي التي تشكل الضمانة
ل ـح ـم ــاي ــة امل ـ ـصـ ــارف تـ ـج ــاه الــاع ـبــن
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــن ،ألن االل ـ ـ ـتـ ـ ــزامـ ـ ــات ب ــات ــت
مفروضة عليها بالتشريع اللبناني
ومـكـ ّـرســة بــالـقــوانــن اللبنانية» وفق
طربيه.
أمـ ــا بــالـنـسـبــة إلـ ــى تـطـبـيــق ال ـقــانــون
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ،فـ ـبـ ـحـ ـس ــب طـ ــرب ـ ـيـ ــه «ال
ي ـم ـك ــن مـ ـع ــرف ــة مـ ــن هـ ــم االش ـ ـخـ ــاص
املستهدفون أميركيًا ،لكن كل شخص
مـ ــدرج ع ـلــى الــائ ـحــة األم ـيــرك ـيــة هو
الوحيد الــذي سنوقف التعامل معه،

«دوالرات» مصرف لبنان تتراجع  900مليون دوالر في أسبوعين
أقفلت ميزانية مصرف لبنان في نهاية عام
 2015على تراجع بقيمة  1.75مليار دوالر.
وقد نتج هذا التراجع من مصدرين أساسيني؛
األول انخفاض املــوجــودات بالعملة األجنبية
في األسبوعني األخيرين من السنة املاضية
بقيمة  900مليون دوالر ،أو ما نسبته .%2.4
وال ـث ــان ــي ان ـخ ـفــاض ب ـنــد «األصـ ـ ــول األخـ ــرى»
بقيمة  1.086مليار دوالر.
ه ــذا يعني أن هـنــاك طلبًا كبيرًا للتحويل من
الليرة إلى الدوالر تمهيدًا لخروج ودائع من لبنان.
ففي األسبوعني األخيرين من السنة املاضية،
انخفضت قيمة امل ــوج ــودات بالعملة األجنبية
لدى مصرف لبنان من  37.99مليار دوالر في
 15كانون األول  2015إلى  37.09مليار دوالر
في  31كانون األول  .2015وبحسب مصادر
مصرفية ،يعزى هــذا التراجع إلــى الطلب على

ال ــدوالر الــذي شهدته األس ــواق فــي الفترة التي
تلت فشل ما قيل إنــه مبادرة لتسوية انتخاب
رئيس للجمهورية ،إال أن املصادر تشير إلى أن
هذا األمــر ترافق مع بدء ارتفاع أسعار الفوائد
األميركية ،وبالتالي فــإن هناك كتلة من املبالغ
املودعة في لبنان تتهيأ للخروج إلى أسواق أكثر
«أمانًا» في ظل التدهور السياسي واألمني في
لبنان واملنطقة .هذه الكتلة لم تخرج في السابق
الن أسعار الفائدة العاملية كانت تقارب الصفر
في املئة.
ت ــأت ــي ه ـ ــذه امل ـ ــؤش ـ ــرات ت ـع ـب ـي ــرا عـ ــن درجـ ــة
املخاطر العالية في لبنان ،إذ تقود املصارف
واملؤسسات املالية عمليات تجميل للحسابات
تـ ـس ـ ّـم ــى « »window dressingب ـه ــدف
اسـتـقـطــاب ودائـ ــع إضــاف ـيــة مــن فــروع ـهــا في
الخارج أو املؤسسات الشريكة لها أو التابعة

لـهــا لــرفــع قيمة ال ــودائ ــع فــي مـيــزانـيــاتـهــا ،بما
ّ
يؤدي إلى رفع نسبة ّ
نمو الودائع .مجمل هذا
الــوضــع سيظهر بــوضــوح فــي أرق ــام امليزانية
املجمعة للمصارف التي ستصدر خالل االيام
املقبلة.
وسـجــل بند «األص ــول األخ ــرى» فــي ميزانية
م ـص ــرف ل ـب ـنــان ت ــراج ـع ــا الف ـت ــا ،م ــن 10.24
مليارات دوالر إلــى  9.15مليارات .هــذا البند
في ميزانية مصرف لبنان ليس واضحًا وال
ً
مفصال ،إذ إن ّ
مكوناته غير واضـحــة وغير
مذكورة.
في الواقع ،لوال ارتفاع بند الذهب في ميزانية
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ب ـق ـي ـمــة  58م ـل ـي ــون دوالر،
واالرت ـف ــاع فــي بـنــد محفظة ال ـس ـنــدات بقيمة
 185مليون دوالر ،لكان االنخفاض اكبر في
ميزانية مصرف لبنان.

