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في الواجهة

انتخابات  :2018واقعة ...لكن ليست حتمية
بات تطبيق قانون
االنتخاب أكثر تعقيدًا من
وضعه .ما تواجهه اللجنة
الوزارية المعنية أسوأ بكثير
مما أقبلت عليه تلك التي
سبقتها إلى وضعه طوال
ستة أشهر ،ما بين كانون
الثاني وحزيران من السنة
الحالية
نقوال ناصيف
فـ ــي وق ـ ــت الح ـ ــق ع ـل ــى ال ـت ـص ــوي ــت عـلــى
الـقــانــون الـجــديــد لالنتخاب فــي مجلس
الـ ـن ــواب ،ف ــي ح ــزي ــران ،ص ـعــدت أص ــوات
صانعيه تنادي بتعديله ،ثم أتى تأليف
لجنة وزارية للخوض في سبل تطبيقه.
ف ـ ــإذا ه ــي ت ـقــع ف ــي ف ــخ ت ـف ـس ـيــره تــوطـئــة
إلي ـقــاع انـتـخــابــات الــربـيــع املـقـبــل فــي فخ
تعذر إجرائها ربما.
ط ـ ـ ــوال االجـ ـتـ ـم ــاع ــات املـ ـنـ ـص ــرم ــة حـتــى
الـبــارحــة ،مــع حمل التباين إلــى مجلس
الوزراء الخميسّ ،
تجمدت مشكلة اللجنة
الـ ــوزاريـ ــة ف ــي ب ـن ــدي ــن :أول ـه ـم ــا الـبـطــاقــة
البيومترية بعدما صرف مجلس الوزراء
النظر عــن البطاقة املمغنطة ،وثانيهما
التسجيل املسبق للمقترعني فــي أماكن
سـكـنـهــم .ش ــأن م ــا رافـ ــق وض ــع ال ـقــانــون
طـ ــوال أش ـه ــر م ــن االن ـق ـس ــام وال ـت ـعــارض
وال ـت ـن ـقــل م ــن صـيـغــة إل ــى س ــواه ــا ،ومــن
إحصاءات واحتساب أصوات إلى أخرى،

قـ ّـســم وضــع آلـيــة تنفيذه اللجنة املعنية
إلـ ــى ف ــري ـق ــن ح ـي ــال ه ــذي ــن ال ـب ـن ــدي ــن .ال
يسع ّأيًا منهما تجاهل اآلخر ،وال فرض
وج ـهــة ن ـظــره عـلـيــه .إال أن تـبــاعــدهـمــا ال
يــذهــب بهما تــالـيــا ،بالسهولة املتوخاة
واملتوقعة ،إلى انتخابات .2018
تصر حركة أمل وحزب الله على التسجيل
املـسـبــق ،بينما يــرفـضــه الـتـيــار الوطني
الحر وتيار املستقبل اللذان يصران على
البطاقة البيومترية ،فيما ال يعارضها
الفريق اآلخر إال أنه ال يتحمس لتوقيت
إنجازها اآلن .تحت وطــأة هــذا التباعد،
يجبه القانون الجديد لالنتخاب أزمة لم
يسبقه إليها أي مــن القوانني املتعاقبة:
ال ـخ ــاف ع ـلــى تـطـبـيـقــه وال ـت ــوج ــس منه
ق ـبــل أن ُي ـطـ ّـبــق ح ـتــى ،وإن مل ــرة واحـ ــدة،
وقبل اكتشاف ثغر آليته بتعويله على
النسبية للمرة األول ــى نظامًا لــاقـتــراع.
ُ
في ما مضى اشتكي من قانون االنتخاب
في ضوء نتائج االنتخابات التي تسبب
فيها ،أو جراء فرض تقسيم دوائره على
نحو راح يفضي إلى التالعب بالنتائج،
أو تبعًا لــدور سلبي اضطلعت به وزارة
الــداخـلـيــة على غ ــرار مــا راف ــق انتخابات
الحقبة السورية .بيد أنها املــرة األولــى ـ
إذا كــان ال بــد مــن األخ ــذ فــي االعـتـبــار أن
قــانــون  2008مـسـتـعــار مــن قــانــون 1960
ـ ـ تتفق الكتل النيابية كلها على قانون
ان ـت ـخ ــاب ع ـ ّـدت ــه لـبـنــان ـيــا م ـئــة ف ــي امل ـئــة،
بـ ــإرادة داخـلـيــة ال أصــابــع خــارجـيــة فيه.
سرعان ما استعجلت الكتل نفسها إثارة
الشكوك فيه ومحاولة التنصل منه.
في حصيلة االجتماعني األخيرين للجنة
الوزارية ،األربعاء والجمعة ،خرج وزراء
ً
يمثلون كـتــا رئيسية مــؤثــرة بانطباع

مـفــاده اآلت ــي :املشكلة فــي القانون أم في
االنتخابات النيابية نفسها؟
تكمن مشكلتا الطرفني في معطيات من
بينها:
 1ـ ال سبيل إلى اقتراع الناخبني في أماكن
سكنهم ،في غياب البطاقة البيومترية،
إال بالتسجيل املـسـبــق كــي تـنـشــأ ،بـنـ ً
ـاء
على لوائحهم ،مــراكــز اق ـتــراع فــي أماكن
سكنهم هــذه تستند بــدورهــا إلــى قيود
ُ
شطب ت َع ّد لهذه الغاية وتودع في مراكز

اين تكمن المشكلة:
في القانون أم في
انتخابات 2018؟

االق ـت ــراع امل ـحــدثــة ،فيتمكن الـنــاخــب من
االقـتــراع في الــدائــرة التي يقيم فيها ،ما
يــوفــر عليه مشقة االنـتـقــال إلــى مسقطه
للتصويت فيه .من دون تسجيل مسبق
ال خيار أمامه سوى االقتراع في مسقطه.
 2ـ مع إدراك فريقي االخـتــاف أن العمل
بالبطاقة البيومترية متروك النتخابات
 ،2022ولــم يعد الوقت يتيح تحضيرها
وإن ـجــازهــا فــي األش ـهــر الـسـبـعــة الباقية
قبل موعد انتخابات أي ــار ،إال أن التيار
الــوطـنــي الـحــر وت ـيــار املستقبل يـصــران
على مباشرة العمل بها وتلزيمها سلفًا،
وإن مؤجلة املـفـعــول .كــان ّ
رد حــركــة أمل

وح ــزب ال ـلــه ـ ـ وه ـمــا ي ــؤك ــدان تأييدهما
ل ـهــا ـ ـ أن ـه ـمــا لـيـســا واق ـع ــن ت ـحــت وط ــأة
الـ ـعـ ـجـ ـل ــة ،ولـ ـ ــن ي ــوافـ ـق ــا عـ ـل ــى ال ـط ــري ـق ــة
املطروحة لتلزيمها ،ويتمسكان بإجراء
التلزيم وفــق مناقصة .يقوالن ـ وهــو ما
يفصح عـنــه دائـمــا رئـيــس املـجـلــس نبيه
بري ـ إن الوقت متسع لتحضير البطاقة
البيومترية ل ـلــدورة االنـتـخــابـيــة املقبلة
بعد أربــع سنوات ونصف سنة ،ومن ثم
توزيع أربعة ماليني بطاقة على امتداد
السنوات األربع املقبلة .في غياب البطاقة
املمغنطةّ ،
تحوط قانون االنتخاب لتعذر
إن ـ ـجـ ــازهـ ــا ،ب ــإت ــاح ــة االق ـ ـت ـ ــراع ب ـب ـطــاقــة
الهوية ،على أن يصوت الناخب في مكان
قيده.
 3ـ ـ بعدما بــاتــت مهمة اللجنة الــوزاريــة
م ـق ـصــورة ع ـلــى س ـبــل تـطـبـيــق ال ـقــانــون،
وإيصاد الباب على أي تفكير في إدخال
تـ ـع ــدي ــات ع ـل ـي ــه ،يـ ـب ــدو ال ـ ـخـ ــاف عـلــى
ال ـج ــان ــب ال ـت ـق ـنــي ف ـي ــه ،وت ـف ـس ـيــر بعض
أحكامه ،في منزلة الخالف على القانون
بــرم ـتــه .ك ــا ال ـطــرفــن ال يـقـلــان م ــن هــذا
الخالف رغــم جزمهما بــأن البالد ذاهبة
حـتـمــا إل ــى إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات النيابية
ف ــي م ــوع ــده ــا .ب ــذل ــك ي ـش ــاع ف ــي أوسـ ــاط
اللجنة الوزارية أن الخالف على البطاقة
البيومترية لن يقف في طريق الوصول
إلى االستحقاق إذا كان القرار الفعلي هو
حصول االنتخابات في موعدها.
ّ
ي ـس ــل ــم أصـ ـح ــاب هـ ــذا ال ـ ـ ــرأي بـ ــأن عــامــل
الوقت تجاوز فــرص إعــادة الخوض في
القانون وتعديل بعض بنوده ،خصوصًا
أن الحذر والتوجس مما قد يفضي إليه
ال يقيم في بعض آلياته التقنية ،وإنما
فــي قــواعــده الصلبة املتصلة بــاالقـتــراع

ً
ال ـن ـس ـبــي أوال ،وب ـت ــأه ــل ال ــائ ـح ــة لـنـيــل
حصتها مــن مقاعد الــدائــرة االنتخابية
ثــانـيــا ،وبــاحـتـســاب ال ـصــوت التفضيلي
املؤهل للفوز باملقعد.
 4ـ ـ لـيــس ألي فــريــق أو كـتـلــة نـيــابـيــة أن
ت ـح ـس ــب الـ ـق ــان ــون الـ ـج ــدي ــد لــان ـت ـخــاب
ُ ّ
وس ــل ـم ـه ــا ال ـ ــذي تـصـعــد
ق ــان ــون ـه ــا هـ ــي،
ب ــه لـنـيــل أك ـب ــر عـ ــدد مـمـكــن م ــن امل ـقــاعــد.
ّ
ع ـنــد إقـ ـ ــراره تـقــلـبــت ص ـيــغ ش ـتــى أخ ــذت
ف ــي االعـ ـتـ ـب ــار اقـ ـت ــراح ــات م ـع ـظــم الـكـتــل
الرئيسية ،كي ينتهي به املطاف قانونًا
أيـ ــدتـ ــه كـ ـلـ ـه ــا ،وقـ ـ ــد راعـ ـ ـ ــى ح ـس ــاب ــات ـه ــا
السياسية واالنتخابية املتباينة وقـ ّـدر
تــوقـعــاتـهــا إل ــى ح ــد .ه ــو ب ــذل ــك م ـشــروع
ال ـت ـقــت عـلـيــه ال ـك ـتــل جـمـيـعــا ،بـيـنـهــا َمــن
ق ــال سلفًا إن ال ـقــانــون يـخـ ّـســرهــا مقاعد
انتخابات
اعتادت الحصول عليها منذ
َ
 .1992ب ــذل ــك ن ـج ــم الـ ـح ــذر امل ـت ــأخ ــر مل ــن
ب ــات ــوا متحفظني ع ــن ه ــذا ال ـقــانــون اآلن
من خشيتهم من التحالفات االنتخابية
امل ـق ـب ـل ــة .وحـ ــدهـ ــا ال ـت ـح ــال ـف ــات ال ـق ــوي ــة،
املوثوق بها واملجردة من السكاكنيّ ،
تقرر
تأهل الالئحة للفوز بمقاعد قبل الوصول
إلى احتساب الصوت التفضيلي لتحديد
املقعد الفائز.
الـ ـ ــواضـ ـ ــح أن ط ـب ـي ـع ــة ع ـ ــاق ـ ــات ال ـك ـت ــل
وال ـ ـت ـ ـيـ ــارات ب ـع ـض ـهــا ب ـب ـع ــض ،أض ـحــت
اآلن ف ــي م ــوق ــع ب ـع ـيــد م ـمــا ك ــان ــت عـلـيــه
غ ــداة انـتـخــاب الــرئـيــس ميشال عــون في
مرحلة أولى ،وغداة التوافق على قانون
ّ
تشعبت التناقضات ومظاهر
االنتخاب.
الـتـبــاعــد .اف ـتــرق حـلـفــاء األم ــس الـقــريــب،
وراح كــل منهم يبحث عــن حليف جديد
قوي في الدائرة االنتخابية أكثر منه في
الخيارات السياسية.

 437مليون دوالر ...أرباح "عوده" يف  9أشهر
تحسناً طفيفاً يف األشهر التسعة األوىل من عام  2017مع تو ّقع بلوغ نسبة
أعلن بنك عوده يف تقرير صادر عنه حول خصائص نشاط البنك املج ّمع حتى نهاية أيلول  2017أن االقتصاد الحقيقي يف لبنان ،شهد ّ
ّ
النمو االقتصادي للعام الحايل  2,5%من قبل مرصف لبنانّ ،إل ّأن االقتصاد الوطني ال يزال يعاين من فجوة الفتة مع الناتج املمكن الذي يتطلب تحقيقه تنفيذ إصالحات إدار ّية ومال ّية طال انتظارها.
وبلغت األرباح الصافية املج ّمعة لبنك عوده ش م ل  437مليون دوالر أمرييك يف األشهر التسعة األوىل من عام  ،2017وتصبح  341مليون دوالر أمرييك بدون احتساب األرباح الصافية الناجمة من النشاطات
أهم ركائز املجموعة.
املتو ّقفة ،مقابل  316مليون دوالر أمرييك كأرباح صافية متك ّررة يف الفرتة ذاتها من العام املايض ،أي بنمو نسبته  .8%بيد أن تو ّزع هذه األرباح عىل مختلف الوحدات يربز من ّواً متن ّوعاً عىل ّ
حصة الوحدات خارج لبنان  ،46%منها  19%عائدة ألوديا بنك يف تركيا ،والذي بلغت أرباحه  65مليون دوالر أمرييك يف األشهر التسعة األ ّوىل من عام  ،2017مقابل  69مليون دوالر أمرييك
ويف هذا السياق ،بلغت ّ
حصته يف تكوين األرباح املج ّمعة إىل  ،13%فيام بلغت مساهمة بنك عوده
وسجلت أرباح نشاط الخدمات املرصف ّية
ّ
الخاصة من ّواً بنسبة  25%لتبلغ  45مليون دوالر أمرييك ،ما رفع ّ
مح ّققة يف مجمل عام ّ .2016
مرص  .12%وقد تأ ّتت هذه النتيجة يف ّ
ظل تخصيص مؤونات صافية بقيمة  125مليون دوالر أمرييك تعزيزاً لنوع ّية موجودات املرصف ومناعتها يف مواجهة ظروف املنطقة الصعبة نسب ّياً .يف موازاة ذلك ،ارتفعت
املوجودات املج ّمعة يف نهاية أيلول  2017إىل 44.7مليار دوالر أمرييك ،منها  40%عائدة لوحدات خارج لبنان.
ويف تركيا ،أحد أبرز أسواق التواجد اإلقليم ّية لبنك عوده ،ال تزال تحدّيات التمويل الخارجي قامئة مع ّأن البلد نجح يف تجديد جميع هذه االلتزامات .أ ّما التط ّور امللحوظ ،فتم ّثل يف اإلعالن عن منو اقتصادي مبعدّل
بتحسن نسبي يف بيئة األعامل
 5.1٪يف الفصل الثاين من العام ،أي تقريباً مبعدّل الفصل األ ّول ،كام أ ّنه من املرتقب أن يبقى النمو االقتصادي قو ّياً يف الفصل الثالث وفق تو ّقعات صندوق النقد الدويل ،ما يرتجم ّ
والظروف التشغيل ّية للمصارف ،كام ّ
يدل عىل ذلك األداء األخري لكربى املصارف الرتك ّية.
ويف مرص ،السوق األخرى البارزة التي يتواجد فيها املرصف إقليم ّياً ،أصبحت مثار عمل ّية اإلصالح واضحة املعامل ،مع انتعاش النشاط االقتصادي الحقيقي ،وتعزيز االحتياط ّيات األجنب ّية إىل أعىل مستوى تاريخي لها،
تحسن النشاط املرصيف بشكل عام .يبقى ّأن البلد ال يزال يواجه عىل املدى القصري بعض التحدّيات
وتعايف حركة الس ّياح الوافدين من مستويات منخفضة ،إضاف ًة إىل األداء الج ّيد ألسواق الرساميل بالتوازي مع ّ
التي تبدو السلطات عازمة عىل التغ ّلب عليها يف سبيل العودة إىل منو مستدام.
وسجلت املوجودات املج ّمعة لبنك عوده زيادة بقيمة  416مليون دوالر أمرييك ،لتوازي  44.7مليار دوالر أمرييك يف نهاية ايلول  2017مقابل  44.3مليار دوالر أمرييك يف نهاية كانون األ ّول  ،2016أي بنمو
هذا ّ
وتأت هذا النمو من تحقيق بنك عوده مرص والوحدات اللبنان ّية من ّواً اسم ّياً مبا نسبته  12.7%و 1.4%عىل التوايل ،يف ّ
نسبته ّ .0.9%
ظل تسجيل موجودات أوديا بنك تراجعاً بنسبة  ،6.1%يف سياق اعتامد اإلدارة
النشاط يف ترك ّيا يف موازاة استمرار ضبط املخاطر .وإذا احتسبنا االعتامدات والكفاالت املصدرة واألموال واملشت ّقات املال ّية املدارة ،يرتفع إجاميل املوجودات املج ّمعة إىل ما قيمته 67.6
تجميع
املحكمةتحفيز
أنشئتسياسة
يوم العا ّمة
بلبنان
الخاصة
اللبناني،
للدستور
عائدة لوحدات خارج لبنان ،ما يحافظ عىل موقع البنك يف صدارة القطاع املرصيف اللبناين ويف عداد كربى املجموعات املرصف ّية العرب ّية.
منها 53%
خالفًاأمرييك،
 2007دوالر
عــام مليار
بــرزت العديد من التبريرات لقيامها،
نهاية أيلول  2017عىل مستواها كام يف نهاية كانون األ ّول  2016لتبلغ  35.7مليار دوالر أمرييك ،منها  38%عائدة لوحدات خارج لبنان .يف هذا السياق ،بلغ صايف التسليفات املج ّمعة
املج ّمعة يف
حافظت الودائع
هذه املحكمة
وكــان أبرزها االدعــاء أن
ٍّ
 62%عائدة لوحدات خارج لبنان ،ما أدّى إىل استقرار نسبة التسليفات إىل الودائع عىل مستواها كام يف نهاية العام الفائت ،أي .48%
منهاك ــان
أمرييك ،أي
دوالرخ ـ ـضـ ــاع
مليارط ــة إل
17.2ل ـس ـل ـ
ل ــديـ ـه ــا ا
املالحقة،
أو
التحقيق
أو
لالستجواب
عة يف األشهر التسعة األوىل من عام  2017لتوازي  3.8مليار دوالر أمرييك يف نهاية أيلول  ،2017بالرغم من قيام اإلدارة العا ّمة بإعادة رشاء األسهم التفضيل ّية من فئة " "Fالبالغ قيمتها
الخاصة املج ّم
ارتفعت األموال ّ
وأن ـ ــه ال ي ـحــق ألحـ ــد رفـ ــض ال ـت ـعــاون
إلغائها ،مدفوع ًة بتعزيز إضايف لتكوين الرأسامل الداخيل للمجموعة جراء األرباح املدورة .وبالتايل ،تعزّزت نسبة املالءة لدى املرصف – حسب معايري بازل  – 3من  14.8%يف نهاية
ضــاةبغية
أمرييك
مليون دوالر
فيها.
لطلبات الـقـ
150جــابــة
واالسـتـ
األشخاص
تحديد
هو
الهدف
إن
وقيلكانون األ ّول  2016إىل  15.6%يف نهاية أيلول  ،2017فيام ارتفعت نسبة حقوق ح َملة األسهم العاد ّية ( )CET1من  9.1%إىل  10.1%خالل الفرتة ذاتها ،وهي نسب تفوق الح ّد األدىن املطلوب.
الــذيــن قتلوا الرئيس رفيق الحريري
والقبض ّ
ومعاقبتهم املح ّققة يف األشهر التسعة األوىل من عام  2017عىل قدرة املجموعة عىل املحافظة عىل ربح ّيتها بالرغم من الظروف التشغيلية الصعبة ،ما يتيح لها تعزيز نوع ّية موجوداتها
نتائج املرصف
تدل
املحصلة،
يف
وآخرين ّ
عليهم
علم
أو
دعم
أو
شارك
من
كل
ومالحقة
وتخصيص املؤونات الالزمة لتغطية أ ّية مخاطر متنامية نتيجة األوضاع اإلقليم ّية الراهنة .وقد ُترجمت هذه النتائج برتسيخ موقع املجموعة الريادي يف السوق املحل ّية وتوطيد مكانتها ضمن قامئة كربى املجموعات
بالهجوم اإلرهــابــي قبل وقــوعــه يوم
تحسن إضايف يف مكانتها املال ّية ،كام وخلق قيمة
.2005يف خدمة مروحة واسعة من العمالء .كام تعمل املجموعة عىل تحقيق فعال ّية أفضل يف املدى
اإلقليم ّية
ّ
املتوسط عىل صعيد الكلفة واإليرادات ،من أجل إحراز ّ
 14شباط
املحكمة عام 2009
انطالق عمل
للمساهمني.
وبعدمضافة
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