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حزب الله والمصارف :تقدم نحو تثبيت
محمد وهبة
م ــؤش ــرات ك ـث ـيــرة ت ـف ـيــد بـ ــأن مـطـلــع
األس ـبــوع املـقـبــل قــد يـحـمــل انـفــراجــا
في ملف تطبيق القانون األميركي
ض ـ ّـد ح ــزب ال ـلــه .فـمــا رش ــح عــن لقاء
هـيـئــة مـكـتــب جـمـعـيــة امل ـص ــارف مع
الوزير حسني الحاج حسن والنائب
عـلــي فـيــاض والـنــائــب الـســابــق أمــن
شـ ـ ــري ،أمـ ـ ــسُ ،ي ـظ ـه ــر أن املـ ـص ــارف
ق ـ ّـررت أن تـكــون متعاونة مــع اآللية
التي يقترحها حاكم مصرف لبنان
ريـ ــاض س ــام ــة ،لـجـهــة إبـ ــاغ هيئة
الـتـحـقـيــق ال ـخــاصــة ق ـبــل إغـ ــاق أي

حساب أو تجميده.
«ب ـعــض امل ـص ــارف كــانــت ت ـبــدي نوعًا
م ــن الـ ـتـ ـع ــاون ،ف ـي ـمــا ب ـع ـض ـهــا اآلخ ــر
كـ ــان يـل ـجــأ إلـ ــى ال ـت ـ ّ
ـوس ــع وال ـت ـعـ ّـســف
ف ــي تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون األس ـ ـ ــود» .هــذه
العبارة كانت حاضرة في اللقاء الذي
امتد لنحو ساعتني ،وجــاء ً
بناء على
ُ
طلب فياض ،خالفًا ملا أشيع أول من
أمس عن أن الجمعية طلبت االجتماع
ب ــال ـح ــزب .وان ـت ـه ــى ال ـل ـق ــاء بـخــاصــة
م ـ ـفـ ــادهـ ــا «أن امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف م ـس ـت ـع ــدة
للتعاون».
ش ـه ــدت ال ـج ـل ـســة ن ـقــاشــات ح ـ ـ ّ
ـادة ثم
هــادئــة ،لكن املـصــارف كانت أقــل ّ
حدة

م ــن اج ـت ـمــاع ـهــا م ــع وزي ـ ــر امل ـ ــال علي
حسن خليل أول من أمس ،وبدت أكثر
مــرونــة ،خـصــوصــا لناحية التعاطي
مــع اآلل ـيــة ال ـتــي اقـتــرحـهــا ســامــة في
بـيــانــه أول مــن أم ــس ملـعــالـجــة األزم ــة.
وتنص اآللـيــة على أن على املصارف
االم ـت ـن ــاع ع ــن إغ ـ ــاق أو ت ـجـم ـيــد أي
حـ ـس ــاب ،إال ب ـع ــد عـ ــرض األمـ ـ ــر عـلــى
هيئة التحقيق الخاصة التي لها أن
تجيب خالل  30يومًا.
حـمـلــة إغ ـ ــاق ال ـح ـس ــابــات أو الـطـلــب
إلـ ــى ال ــزب ــائ ــن إغ ـ ــاق ح ـســابــات ـهــم أو
تـ ـجـ ـمـ ـي ــده ــا ،الـ ـ ـت ـ ــي شـ ـنـ ـتـ ـه ــا ب ـعــض
امل ـ ـصـ ــارف خ ـ ــال ال ـش ـه ــور امل ــاض ـي ــة،

ب ـي ـنــت أن ه ـن ــاك مـ ـص ــارف مـتــواطـئــة
فــي اسـتـهــداف بيئة الـحــزب مباشرة.
ولدى حزب الله شكوك حول مصرفني
بارزين ،على األقل ،طلبا من املؤسسات
الـتـعـلـيـمـيــة والـ ـن ــواب واملـسـتـشـفـيــات
وغـيــرهــا مــن املــؤسـســات االجتماعية
ّ
إغـ ـ ــاق ح ـس ــاب ــات ـه ــا .ومـ ــا يـ ـع ــزز ه ــذا
االحتمال ،عدم لجوء مصارف أخرى
إل ــى ال ـتـ ّ
ـوســع واالج ـت ـهــاد فــي تفسير
القانون األميركي.
عـلــى أي ح ــال ،ينتظر الجميع عــودة
حـ ــاكـ ــم م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان مـ ــن زيـ ــارتـ ــه
األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـبـ ــت امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،وهـ ــو
سيعكف مباشرة على إنهاء هذا امللف

الـ ــذي ك ــاد ي ـسـ ّـبــب أزمـ ــة ك ـب ـيــرة .أحــد
املصرفيني غمز من قناة هـ ّـذه األزمــة،
مشيرًا إلــى أن «الشيعة يمثلون ثلث
الثقل املالي لدى املصارف ،وبالتالي
فـ ــإن املـ ـص ــارف ل ــن ت ــذه ــب ف ــي ات ـجــاه
استعدائهم».
وفـ ــي امل ـق ــاب ــل ،ق ــال ــت مـ ـص ــادر قــريـبــة
مــن ســامــة إن سـلــوك امل ـصــارف جعل
مصرف لبنان بني نارين« :الخالف مع
حزب الله من جهة ،وتطبيق القانون
م ــن جـهــة ثــان ـيــة» .إذ إن ال ـحــاكــم ق ـ ّـدم
وعـ ــودًا بـمـنــع امل ـص ــارف م ــن الـتـ ّ
ـوســع
وال ـع ـش ــوائ ـي ــة ف ــي ت ـط ـب ـيــق ال ـق ــان ــون
ألنــه ال يريد الــدخــول في مواجهة مع

