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سياسة
قضية اليوم

ّ
حزب الله يكرر تحذيره من االنهيار وسالمة يقترح حــ
المصارف
ّ
تتمرد:
ُالحاكم ال
ي ِلزمنا!

ينتظر رئيس مجلس الوزراء تمام سالم عودة حاكم مصرف لبنان رياض سالمة الى لبنان ليدعوه الى
اجتماع يشارك فيه وزير المال علي حسن خليل .وسالمة ،بحسب مصادره ،ينتظر سالم ليحدد موعدًا
لهذا االجتماع كي يعود الى بيروت ويختصر زيارته الى الخارج ...هكذا تمارس الحكومة مبدأ «النأي
بالنفس» عن واحدة من أخطر االزمات التي تواجه البالد .سالمة ،من جهته ،أصدر ما يشبه «إعالن
نوايا» أو «خارطة طريق» لحل االزمة مع حزب الله عبر آلية «هيئة التحقيق الخاصة» .جمعية المصارف
تواصل اتصاالتها وتلتقي اليوم مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن والنائب علي فياض بعدما التقت
أمس مع خليل وأعلنت أن القانون ال يلزمها بتطبيق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان «ولكنها
تطبقها» على الرغم من ذلك! في هذا الوقتّ ،
ّ
تقدمت كتلة المستقبل للدفاع عن «آخر مواقع
صمود االقتصاد اللبناني» ،موحية بأن المصارف هي المستهدفة بهجوم حزب الله ال حزب الله هو
المستهدف بهجوم االدارة االميركية واستخدام المصارف اللبنانية كسالح في هذا الهجوم

محمد وهبة
عـ ـب ــر ب ـ ـيـ ــان إع ـ ــام ـ ــي أص ـ ـ ـ ــدره مــن
بــاريــس ،ق ـ ّـدم حــاكــم مـصــرف لبنان
رياض سالمة اقتراحه لحل االزمة
الناشئة مع حزب الله .وهذه االزمة
ن ـشــأت نـتـيـجــة ان ـص ـيــاع امل ـصــارف
ل ـل ـق ــان ــون األمـ ـي ــرك ــي الـ ــرامـ ــي إل ــى
«تـجـفـيــف تـمــويــل ح ــزب ال ـل ــه» ،بل
وم ــزاودة بعضها على األميركيني
ع ـبــر تـطـبـيــق قــانــون ـهــم ع ـلــى غير
املستهدفني به (كقرار أحد املصارف
إقفال حساب توطني هاتف ملوظفة
فــي «هيئة األس ــواق املــالـيــة» ،وهي

ّ
علق أحد المعنيين
بالمفاوضات مع سالمة بأن ما
أعلنه األخير «معالجة غير كافية»
هيئة رسمية رقابية على األسواق
امل ــالـ ـي ــة) .اق ـ ـتـ ــراح ح ــاك ــم امل ـص ــرف
املركزي ال يلغي تعميمه (رقم )137
الصادر في  3أيار ،الذي أشعل فتيل
االزمـ ـ ــة .كــذلــك فــإنــه ال يـسـتـنــد الــى
االتفاق السابق الذي أبرمه سالمة
ّ
م ــع ال ـح ــزب وأخـ ــل ب ــه .إال أن ــه جــاء
بمثابة «إعــان نوايا» عن إمكانية
وضع آلية جديدة لتطبيق التعميم
ً
املذكورّ ،
ّ
«التعسف»
تحد قليال من
الــذي مارسه بعض املـصــارف ضد
أف ــراد ومــؤسـســات ليسوا مدرجني
على لوائح العقوبات االميركية وال

حزب الله :كالم سالمة ال يعفي ّ
القيمين من المسؤولية ّ
عما تتجه اليه ممارسات المتأمركين (مروان طحطح)

المصارف غير ملزمة بتطبيق التعاميم!

يوجد أي مبرر إلقفال حساباتهم
املصرفية.

مطالعة دفاع
بدأت جمعية املصارف جولة اتصاالتها لتبرير إجراءاتها .التقت وزير املال علي حسن خليل أمس
بناء على طلبها ،وتلتقي اليوم وزير الصناعة حسني الحاج حسن والنائب علي فياض ً
ً
بناء على طلبها
ّ
أيضًا .طلب الجمعية موعدًا من حزب الله أثار موجة من التهكم بني العديد من املتابعني ،وبدأ تداول
"نكتة" تقول إن املصارف ستلجأ الى إقفال حسابات مالكيها الذين يقيمون عالقات واتصاالت مع
ّ
بالحجة نفسها.
الحزب على غرار ما فعلته مع عشرات االفراد واملؤسسات
بحسب املعلومات عن اللقاء مع وزير املال ،لم تطرح الجمعية أي حل سوى مواصلة ما تقوم به ،وذهب
بعض أعضاء الوفد املصرفي الى اقتراح أن يعاد فتح الحسابات املصرفية املقفلة في  7مصارف محلية
ليس لديها مصارف مراسلة أميركية .لم تكتف الجمعية بذلك ،بل ذهبت الى املجاهرة أمام وزير املال
بـ"أن املصارف غير ملزمة قانونًا بتطبيق تعاميم مصرف لبنان ولكنها تطبقها" ،في إشارة واضحة
الى أنها ستواصل إجراءاتها حتى ولو صدر تعميم جديد من مصرف لبنان يمنعها من اتخاذ إجراءات
ُ
لزم املصارف بفتح حساب
تعسفية .وبحسب مصادر الجمعية ،فإن املقصود
بذلك أن القانون ال ي ِ
ّ
كما ال يمنعها من إقفال ّأي حساب .وبالتالي ،ال يمكن أي تعميم أن يخالف املبدأ القانوني .هذا املوقف
سيكون مصدرًا لتوتر محتمل في لقاء الجمعية مع ممثلي حزب الله .وبحسب مصادر معنية ،لن يقبل
ممثال الحزب بأي «مساومة على السيادة اللبنانية» ،التي تكمن في الحق في فتح حسابات بالليرة،
وفي جعبة الحزب أكثر من خيار للتصعيد مع املصارف؛ فاملوقف الصادر عن كتلة الوفاء للمقاومة
«هو بداية املواقف ّ
املتدرجة» ،تقول املصادر ،مشيرة إلى أن الحديث املتداول اليوم يتطرق إلى «استعداد
الكثير من املناهضني لهذا النهج املصرفي ،لنقل حساباتهم من املصارف التي ستغلق الحسابات
بطريقة عشوائية .هناك أكثر من خيار ومستوى للتعامل مع املصارف».

ب ـ ــداي ـ ــة ،داف ـ ـ ــع س ــام ــة عـ ــن ن ـف ـســه،
وحاول تبرير تعميمه انطالقًا من
واجباته «القانونية» و»الوطنية»،
إذ اعتبر أن قانون مكافحة تمويل
ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه دول ـ ـي ـ ــا «ه ـ ـ ــو ق ــان ــون
أم ـي ــرك ــي م ـط ـلــوب تـطـبـيـقــه عــاملـيــا
وفي لبنان ،وبالتالي فإن التعميم
رق ـ ـ ــم  137ك ـ ـ ــان واجـ ـ ـب ـ ــا ق ــان ــون ـي ــا
ل ـب ـنــان ـيــا» .وأض ـ ــاف «إن امل ـ ــادة 70
من قانون النقد والتسليف تطلب
من مصرف لبنان تأمني االستقرار
الـ ـتـ ـسـ ـلـ ـيـ ـف ــي .وال يـ ـمـ ـك ــن ت ــأم ــن
االستقرار التسليفي إذا لم يطبق
هــذا الـقــانــون األمـيــركــي» ،ليخلص
ال ــى «أن إص ــدار التعميم رق ــم 137
يــريــح امل ـص ــارف امل ــراس ـل ــة ،ويــؤكــد
مالءمة العمل املصرفي في لبنان
مــع مــا هــو مـطـلــوب دول ـيــا .ول ــو لم
نفعل ذلــك ،لكان بإمكان املصارف
املراسلة تطبيق سياسة التقليص
من املخاطر ( ،)de-riskingفيصبح

ً
ق ـط ــاع ـن ــا املـ ـص ــرف ــي مـ ـ ـعـ ـ ــزوال عــن
ّ
العالم» .ولكي يعزز من هذه الحجة،
أشار سالمة الى «أن تمويل لبنان
يرتكز أساسًا على األموال الوافدة
إليه مــن املغتربني وغير املقيمني،
وأن املقيمني بحاجة إلــى تواصل
م ـص ــرف ــي خـ ــارجـ ــي واس ـ ـ ــع ودائ ـ ــم
ل ـت ـم ــوي ــل االس ـ ـت ـ ـيـ ــراد وال ـت ـص ــدي ــر
والحاجات العائلية والشخصية».
لـ ـك ــن هـ ـ ــذه املـ ـط ــالـ ـع ــة ال ــدف ــاعـ ـي ــة ال
تصيب أصــل االزم ــة .فحزب الله لم
يـطـلــب أبـ ـدًا «ع ــدم ال ـت ــزام امل ـصــارف
اللبنانية قواعد عمل النظام املالي
الـعــاملــي الـتــي تلتزمها جميع دول
الـعــالــم امل ـشــاركــة فــي ه ــذا الـنـظــام»،
بـحـســب م ــا زع ـمــت كـتـلــة املستقبل
فــي بيانها أم ــس .بــل ذه ــب الـحــزب
الــى إب ــرام اتـفــاق مــع حــاكــم مصرف
ل ـب ـن ــان ي ـق ـضــي ب ـت ـط ـب ـيــق ال ـق ــان ــون
االميركي ،ولكن بشرط أخذ موافقة
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان امل ـس ـب ـق ــة ع ـل ــى أي
إجراء ينوي أحد املصارف اتخاذه،
ك ـم ــا ي ـق ـضــي بـ ـع ــدم الـ ـتـ ـع ـ ّـرض ألي
ح ـســاب بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة ،مــا دام
ص ــاح ـب ــه غ ـي ــر مـ ـ ــدرج ع ـل ــى ل ــوائ ــح

العقوبات .بحسب املعلومات ،كان
س ــام ــة مــرتــاحــا ال ــى ه ــذا االت ـف ــاق،
وأعلن استعداده لاللتزام به .إال أن
ضغوطًا وتدخالت أطاحت االتفاق،
ودفعت سالمة الى إصدار تعميمه،
م ـ ـع ـ ـ ّـرض ـ ــا شـ ــري ـ ـحـ ــة واسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة م ــن
اللبنانيني لــابـتــزاز واالسـتـنـســاب
واالجـ ـ ــراءات الـعـقــابـيــة ،إذ لــم يميز
الليرة اللبنانية ،وتــرك للمصارف
حــريــة الـتـصـ ّـرف واالك ـت ـفــاء بتبرير
أي إج ــراء بعد تنفيذه ال قبل ذلــك،
ولم يلتزم بنص القانون االميركي
ال ــذي يتحدث عــن تعطيل عمليات
مصرفية ال إقفال حسابات!

أي آلية يقترحها سالمة لتجاوز
األزمة؟
ال ي ـت ـط ــرق «إعـ ـ ـ ــان ال ـ ـنـ ــوايـ ــا» ال ــى
مسألة الحسابات بالليرة .وبحسب
املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ف ـ ــإن ب ـع ــض االطـ ـ ــراف
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـص ــل ب ـ ـ ـ ـ ــاالدارة
االم ـي ــرك ـي ــة ،نـ ّـبـهـتـهــا ،ع ــن ق ـصــد أو
ع ــن غ ـيــر ق ـص ــد ،ال ــى ه ــذه امل ـســألــة،
وبالتالي أصبحت االدارة االميركية
متشددة لجهة أن تأتي االج ــراءات

