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سياسة

سياسة
قضية اليوم

مقابلة

«سيدروس» أيضًا وأيضًا

ّ
هندسة مالية جديدة تدر  30مليون دوالر ربــحًا فوريًا

علمت «األخبار» أن هندسة مالية جديدة أجراها مصرف لبنان في الشهر األخير من السنة الماضية ،لمصلحة «سيدروس
إنفست بنك»ّ ،
ودرت ربحًا فوريًا ألصحاب هذا البنك والمشتركين معهم ،بقيمة  30مليون دوالر ،من ضمنها  12.5مليون
ّ
وزعت على «عمالء للبنك» ،من دون أن تتضح هوية هؤالء والدور الذي ّأدوه في هذه العملية للحصول على ّ
حصة
دوالر
من أرباحها ،وهو ما يطرح تساؤالت إضافية عن حقيقة «الهندسات المالية» وأهدافها ،ويزيد من األدلة على شبهة
«اإلثراء غير المشروع» التي تنطوي عليه هذه «الهندسات»
ي ـص ـ ّـر ح ــاك ــم م ـص ــرف ل ـب ـنــان ري ــاض
سالمة ،على تبرير هندساته املالية
الـ ـج ــاري ــة م ــع امل ـ ـصـ ــارف ال ـت ـج ــاري ــة،
بوصفها أداة ضــروريــة في مواجهة
ال ـض ـغــوط ال ـت ــي ي ـت ـعــرض ل ـهــا سعر
ص ـ ـ ـ ــرف ال ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــرة .وه ـ ـ ـ ــو أع ـ ـ ـلـ ـ ــن ف ــي
مناسبات كثيرة أن هــذه الهندسات
أسهمت في املحافظة على االستقرار
الـنـقــدي ووفـ ــرت املــزيــد مــن الحماية
للودائع في املصارف ،على الرغم من
كلفتها الباهظة.
إال أن الــوقــائــع املتعلقة بالهندسات
املـ ــالـ ـيـ ــة ال ـ ـجـ ــاريـ ــة م ـ ــع «سـ ـ ـي ـ ــدروس
ّ
تصر على دحض هذه
إنفست بنك»
التبريراتّ ،
وتقدم صورة مريبة عنها.
فـقــد اطـلـعــت «األخـ ـب ــار» عـلــى وثيقة

ّ
مصرف لبنان ينفذ
الكثير من هذه العمليات
مع بنوك مختلفة
ّ
عام  2017وزع «سيدروس»
أنصبة أرباح على المساهمين
بقيمة  21مليون دوالر

جديدة تفيد بأن مصرف لبنان منح
في شهر كانون األول املاضي البنك
املــذكــور تسليفات بالليرة اللبنانية
بـ ـف ــائ ــدة م ـت ــدن ـي ــة ت ـب ـل ــغ  ،%2وف ــي
ّ
اللحظة نفسها ،وظف هذا البنك هذه
التسليفات لــدى مصرف لبنان على
فترة  10سنوات بفائدة تبلغ .%10.5
وهكذا كسب البنك ربحًا سنويًا من
ف ـ ــارق ال ـف ــائ ــدة ( )%8.5م ــن دون أن
ّ
يقوم بأي عمل أو يوظف أي رأس مال
ّ
يتحمل أي مخاطرة.
أو
العملية نـحــو 30
ـذه
ـ
ه
ـاح
ـ
ـ
ب
أر
بلغت
ّ
مـلـيــون دوالر ،وه ــي تـمــثــل ج ــزءًا من
الربح املتوقع خالل السنوات العشر
ال ـت ــال ـي ــة .والـ ــافـ ــت أن هـ ــذه األرب ـ ــاح

يبرر سالمة هندساته مع المصارف بوصفها أداة ضرورية لمواجهة الضغوط على سعر صرف الليرة (هيثم الموسوي)

مالكو سيدروس
ّ
تتوزع ملكية «بنك سيدروس» على  2699800سهم مملوكة من مجموعة واسعة من املساهمني،
أكبرهم «سيدروس إنفست بنك» الذي يحمل  ،%84.9فيما يملك رئيس جمعية تجار بيروت
نقوال شماس  ،%14.9ويحمل رئيس مجلس اإلدارة فادي العسلي  200سهم ،ويراونت كوسى
 480سهمًا ،وإيلي بيطار  960سهمًا ،وجهاد زمبركجي  150سهمًا ،وجوزيف جحا 30
سهمًا ،و(الوزير السابق) رائد خوري  200سهم ،ومروان مرشد بعقليني  200سهم ،وغسان
العياش ،النائب السابق لحاكم مصرف لبنان 200 ،سهم ،وميشال نصري شويري  200سهم،
أنطوان جان جاك جوجاسيان  200سهم ،واملرحوم جورج زغبي  100سهم ،وجورج العتيق
 3أسهم.
ّأما أسهم «سيدروس إنفست بنك» ،فهي مملوكة من رجل األعمال السعودي إبراهيم بن عبد
العزيز الجماز بنسبة  ،%10ورجل األعمال سعيد فايز خلف  ،%12إضافة إلى مجموعة من
املساهمني الذين تقل حصصهم عن  ،%10من ضمنهم الوزير السابق خوري نفسه (،)%3.5
وعسلي (.)%3.5

ّ
ت ــوزع ــت بـقـيـمــة  17.5م ـل ـيــون دوالر
ح ـق ـق ـه ــا الـ ـبـ ـن ــك وس ـج ـل ـه ــا كـ ــأربـ ــاح
ف ــوري ــة ف ــي ع ــام ُ ،2018
وسـ ـ ـ ِّـدد 12.5
م ـل ـي ــون دوالر إلـ ـ ــى «ع ـ ـمـ ــاء ال ـب ـنــك
الــذيــن أسـهـمــوا فــي عملية الهندسة
الوثيقة.
املذكورة» ،وفق ما ورد في
ّ
امل ـ ـعـ ــروف أن مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ي ـنــفــذ
الكثير مــن هــذه العمليات مــع بنوك
م ـخ ـت ـل ـفــة ،واألربـ ـ ـ ــاح ال ـنــات ـجــة منها
ُ
تـسـتـخـ َـدم فــي إطـفــاء خسائر مقابلة
ُ
في ميزانيات هذه البنوك ،أو ت َّ
سجل
ّ
مؤجلة.
خ ــارج املـيــزانـيــة ،أو كــأربــاح
وفــي مطلق األحـ ــوال ،تـنـ ّـص تعاميم
مصرف لبنان نفسه على عدم جواز
ت ـس ـج ـي ــل أي أرب ـ ـ ـ ــاح فـ ــوريـ ــة قــاب ـلــة
للتوزيع قد تنتج من هذه العمليات.
إال أن «س ـ ـ ـيـ ـ ــدروس إنـ ـفـ ـس ــت ب ـن ــك»
أع ـلــن أرب ــاح ــا حـقـقـهــا ف ــي ع ــام 2018
ع ــن م ـج ـمــل أع ـم ــال ــه ب ـل ـغــت قـيـمـتـهــا
 43.2مـ ـلـ ـي ــون دوالر ،م ـن ـه ــا 27.8
م ـل ـيــون دوالر ،أو م ــا نـسـبـتــه ،%64

نتجت من العملية األخيرة املذكورة
( 17.5م ـل ـي ــون دوالر) ،ب ــاإلض ــاف ــة
إلـ ــى عـمـلـيــة جـ ــرت ف ــي ال ـش ـهــر األول
مــن الـعــام املــاضــي ،سبق أن كشفتها
«األخبار» («حقيقة الهندسة املالية:
مــن يحاسب حــاكــم مـصــرف لبنان؟»
االثنني  3كانون األول ّ ،)2018
ودرت
ربحًا فوريًا أيضًا بقيمة  10.3ماليني
دوالر.
ال ـجــديــر ب ــاإلش ــارة أن «سـ ـي ــدروس»
كــان قــد أعـلــن تحقيق أرب ــاح مماثلة
لعام  ،2017بلغت  42.3مليون دوالر،
من ضمنها نحو  28.1مليون دوالر
نـتـجــت م ــن  5عـمـلـيــات أج ــراه ــا معه
مـصــرف لـبـنــان بطريقة مـثـيــرة ج ـدًا،
إذ باع مصرف لبنان سندات خزينة
للبنك املذكور ،وأعاد شراءها منه في
اللحظة نفسها بسعر أعلى ،ومنحه
رب ـحــا ف ــوري ــا مـجــانـيــا ب ـهــذه الـقـيـمــة.
وق ـ ــد ع ـم ــد ال ـب ـن ــك فـ ــي ال ـ ـعـ ــام نـفـســه
( )2017إلى توزيع أنصبة أرباح على

املساهمني بقيمة  21مليون دوالر ،ما
يعني بوضوح ،ومن دون أي التباس
أن هـ ــدف هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات كـ ــان نـقــل
أرب ــاح غـيــر مـشــروعــة مــن امل ــال الـعــام
إل ــى مساهمي الـبـنــك َ
وم ــن قــد يكون
مستفيدًا من خلفهم.
ت ـ ـعـ ــود قـ ـص ــة ه ـ ـ ــذه الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات بــن
م ـص ــرف ل ـب ـنــان و«سـ ـ ـي ـ ــدروس» إلــى
بداية عام  ،2017عندما انطلقت حملة
واس ـع ــة لـلـضـغــط م ــن أج ــل الـتـجــديــد
ل ـ ــري ـ ــاض سـ ــامـ ــة ل ـ ــوالي ـ ــة خ ــام ـس ــة
ُمتتالية ُ
(ع ـ ِّـن ّ
للمرة األول ــى فــي عام
ّ
 ،)1993وذلك قبل أشهر عدة من نهاية
واليته الرابعة .وجــاءت هذه الحملة
بعد ترويج معلومات عن ّ
نية رئيس
الجمهورية طرح بديل لسالمة .وفي
ذروة امل ـس ــاوم ــات ل ـفــرض الـتـجــديــد،
تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم «سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدروس إنـ ـفـ ـس ــت ب ـن ــك»
ّ
بتاريخ  13شباط  2017بكتاب خطي
م ــن س ــام ــة ي ـط ـلــب م ـنــه تخصيصه
ب ــ«ه ـن ــدس ــة م ــال ـي ــة م ـن ــاس ـب ــة» لــدعــم

تراجع أرباح
«بنك ميد»!
ق ــال ــت مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة إن
عملية زيادة رأس مال «بنك
م ـي ــد» بـقـيـمــة  110مــايــن
دوالر باتت بحكم املنتهية،
إال أن تنفيذها ّ
تأجل حتى
ال ـ ـش ـ ـهـ ــر املـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل ،ب ـس ـب ــب
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات إداري ـ ـ ـ ـ ــة تـتـعـلــق
الجمعية العمومية،
بانعقاد
َ
حـ ـي ــث س ـ ُـيـ ـن ــاق ــش ت ـق ــري ــر
م ـج ـل ــس اإلدارة وت ـق ــري ــر
م ــدقـ ـق ــي ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات عــن
ال ـت ـطــورات املــالـيــة فــي البنك
فــي الـسـنــة املــاضـيــة ،بعدما
ت ـب ـ ّـن أن أرب ــاح ــه تــراجـعــت
دراماتيكيًا من  105ماليني
دوالر إل ـ ـ ــى  31م ـل ـي ــون ــا.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن ــه
ُّ
اتـفــق نهائيًا على أن تكون
زيــادة رأس املــال محصورة
بالشقيقني تـيــدي وريـمــون
رح ـم ــة ،ال ـلــذيــن سيضخان
فــي هــذه العملية نحو 110
مليارات دوالر.

اسـتــراتـيـجـيـتــه ال ـتـ ّ
ـوس ـع ـيــة الــرام ـيــة
إل ـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ـ ــادة ودائ ـ ـ ـعـ ـ ــه («األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار»
ال ـثــاثــاء  4نـيـســان  .)2017ونتيجة
ال ـض ـ ّـج ــة ال ـت ــي أث ــاره ــا هـ ــذا ال ـط ـلــب،
أحـ ــال س ــام ــة ال ـك ـتــاب ع ـلــى مــديــريــة
الشؤون القانونية في مصرف لبنان،
الـتــي ّ
ردت فــي  3آذار  ،2017معتبرة
أن «ال ـط ـل ــب غ ـيــر ق ــان ــون ــي» ،إذ «إن
امل ـه ـم ــات امل ـن ــوط ــة ب ـم ـصــرف ل ـب ـنــان،
بموجب القوانني النافذة ،هي تأمني
الـسـيــولــة لـلـمـصــارف ،عـنــد الـحــاجــة،
وفـقــا ل ـشــروط خـ ّ
ـاصــة (ض ـمــانــات،)...
وليس ّ
تعدي ذلك إلى تعزيز األموال
ال ـخـ ّ
ـاصــة لـلـمـصــارف وتــأمــن مــاءة
هــذه األخـيــرة» («األخ ـبــار»  -الثالثاء
 23أيار  .)2017إال أن سالمة لم يلتزم
مطالعة مديرية الشؤون القانونية،
بإجراء
وبدأ اعتبارًا من  23آذار َ ِّ 2017
ّ
عمليات متتالية مع البنكُ ،وثــقــت 7
مـنـهــا حـتــى اآلن ،آخــرهــا فــي كــانــون
األول املــاضــيّ ،
وأدت حـتــى اآلن إلــى
منحه أرباحًا ّ
ّ
مجانية فورية من املال
ال ـعـ ّ
ـام ،مــن دون أي مـقــابــل ،تـجــاوزت
قيمتها املــرصــودة  68مليون دوالر،
ِّ
من ضمنها  12.5مليون دوالر ُوز َعت
ع ـل ــى «عـ ـم ــاء ال ـب ـن ــك» ف ــي الـعـمـلـيــة
َ
األخ ـيــرة ،فيما ُسـ ِّـجــلــت  55.5مليون
دوالر أرب ـ ــاح ـ ــا م ـح ـق ـق ــة ل ـل ـب ـن ــك فــي
العامني  2017و.2018
الجدير باإلشارة أن العمليات األولى
وال ـث ــان ـي ــة وال ـث ــال ـث ــة جـ ــرت ب ــن آذار
وأيــار من عام  ،2017أي قبل أيــام من
التجديد لسالمة فــي جلسة مجلس
الـ ــوزراء املـنـعـقــدة فــي  24أي ــار .2017
ّ
العمليتان الرابعة والخامسة
وجرت
بـعــد الـتـجــديــد مـبــاشــرة فــي حــزيــران
وت ـمــوز مــن ال ـعــام نـفـســه .فيما جــرت
العمليتان األخيرتان في الشهر األول
والشهر االخير من عام .2018
(األخبار)

لـ«األخبار»
جعجع
ً

باسيل يعتقد نفسه ممثال لجميع المسيحيين
أتفق مع حزب الله على التهدئة الداخلية
ِ
يصف رئيس حزب
القوات اللبنانية سمير
جعجع ،الوضع المالي
واالقتصادي بالخطر،
ويرى أن «البلد ينهار» ،وأن
الموازنة يجب أن تكون
«ثورية ومتقشفة».
ويشدد جعجع في لقاء
مع «األخبار» على ضرورة
االنصراف إلى معالجة
الملفات الداخلية ،ألنها
كثيرة ومتشعبة .ويرى
أن رئيس التيار الوطني الحر،
جبران باسيل ،يريد احتكار
التمثيل المسيحي وحصر
التعيينات به
هيام القصيفي
ال يـ ـ ــوافـ ـ ــق رئـ ـ ـي ـ ــس حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـق ـ ــوات
اللبنانية سمير جعجع ،مع ما يقال
ع ــن طـبـيـعــة دور الـ ـق ــوات «املـ ـه ــادن»
ف ــي ه ــذه األي ـ ــام ،وال أن ـهــا ف ــي مــوقــع
املعزول إزاء دور التيار الوطني الحر
والرئيس سعد الحريري وحزب الله.
وال يندم بالتأكيد على املشاركة في
ال ـح ـكــومــة ،رغ ــم أن «قـ ــوى سـيــاسـيــة
حاولت طــوال خمسة أشهر إبعادنا
عــن الـحـكــومــة ،وكــانــت تفضل لــو لم
ن ـشــارك .لكن مشاركتنا أثبتت أنها
ف ـع ــال ــة وض ـ ــروري ـ ــة ،ومـ ــا ح ـص ــل فــي
ملف الكهرباء أكـبــر دلـيــل على ذلــك.
ون ـح ــن م ـس ـت ـم ــرون ف ــي أداء دورنـ ــا
ً
كــامــا ،بدليل أن قــوى ال نتفق معها
سياسيًا كحزب الله تؤيدنا في بنود
كثيرة على طاولة مجلس الوزراء».
يـتـفــق جـعـجــع أي ـض ــا م ــع ح ــزب الـلــه
ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة ال ـت ـه ــدئ ــة ال ــداخ ـل ـي ــة،
«فإذا كان الحزب في ظل هذا الوضع
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي امل ـ ـتـ ــوتـ ــر ،يـ ــريـ ــد ت ـه ــدئ ــة
الــوضــع وال يريد افتعال أي مشكلة
ويــذهــب إلــى معالجات ملفات املياه
وال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـصـ ـح ــة ،ف ـه ــل نــذهــب
نـ ـح ــن إل ـ ـ ــى تـ ـفـ ـجـ ـي ــره ون ـ ـحـ ــن ن ـع ـلــم
خطورة الوضع الداخلي؟» .بالنسبة
إليه ،طرفان سياسيان يتعامالن مع
الوضع املحلي واإلقليمي من زاويــة
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،ه ـم ــا ح ـ ــزب الـ ـق ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة وح ـ ــزب الـ ـل ــه« ،أم ـ ــا بــاقــي
ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ف ـت ـت ـص ــرف مــن
الناحية التكتية».
يقول« :قرارنا التهدئة ،رغم أن سقفنا
ال ـس ـي ــاس ــي ل ــم ي ـت ـغ ـيــر ،وع ـنــاوي ـن ـنــا
السياسية معروفة ولم نبدلها ،لكن
الخطر الداهم يتعلق بمالية الدولة
والوضع االقتصادي ،فالدولة ليست
على شفير االنهيار ،بل تنهار .الخطر
املالي واالقتصادي كبير ،ونحن نرى
أن ال جدوى من أي تصعيد ،إذ يجب
إنقاذ ما يجب إنقاذه في ظل االنهيار
الحالي» .وتبعًا لذلك ،ال يرى جعجع
أسـبــابــا م ـبــررة لــ«الـحـمـلــة الـحــالـيــة»

ع ـل ــى ح ــاك ــم م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ري ــاض
س ــام ــة ،ال ـت ــي «س ـت ـت ــرك آث ـ ـ ــارًا ،ولــو
كانت هناك مالحظات على هندسات
مالية» ،ملمحًا إلى أن هناك «أسبابًا
أصغر بكثير مما ُيعتقد».
ً
ي ـع ـط ــي ج ـع ـج ــع م ـ ـثـ ــاال عـ ـل ــى «دول
إفــريـقـيــة ،تملك طــاقــة نفطية كبيرة،
لـ ـك ــن ب ـس ـب ــب سـ ـ ــوء اإلدارة تـعـيــش
شعوبها فــي الفقر» .ويستطرد بأن
«في لبنان طاقات بشرية هائلة ،لكن
إدارة الدولة حاليًا إدارة كارثية .وهو
ال يحبذ إعادة النظر بسلسلة الرتب
والـ ــرواتـ ــب ،ف ـهــي صـ ــدرت ب ـقــانــون».
لكنه ال يرى مانعًا من إعادة النقاش
في بعض الرواتب التقاعدية.
رغ ــم ك ـثــرة االن ـت ـق ــادات ال ـتــي تـطــاول
الـ ـق ــوات ألن ـه ــا ح ـص ــرت نـفـسـهــا في
ملف الكهرباء ،فإن لجعجع رأيًا آخر
مغايرًا تمامًا .ويشرح ملف الكهرباء
والخطة التي أقرت بالتفصيل ،و«ما
حققته القوات» من تعديالت «رفضها
ً
الفريق اآلخــر طــويــا :قبل أشهر من
اآلن ُكــان الوضع مختلفًا  180درجة
ّ
عما أ ّقر أخيرًا في الخطة .لقد تمكنا
نحن والقوى السياسية التي توافقت
م ـع ـنــا ع ـلــى ضـ ـ ــرورة ت ـعــديــل خمس
ّ
نقاط أساسية ،هي عدم التزام أي حل
ً
موقت ،وتحويله حال دائمًا ،موضوع
إدارة امل ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــات ،اسـ ـتـ ـم ــاك ــات
س ـل ـع ــات ــا  -ن ـح ــن ن ـت ـم ـنــى أن ي ـكــون
الـتـبــريــر ال ــذي أعـطـتــه وزي ــرة الطاقة
ص ـح ـي ـحــا ،وه ـ ــي ل ـل ـم ـنــاس ـبــة تـعـمــل
بـجــديــة  ،-والـهـيـئــة الـنــاظـمــة لقطاع
الـكـهــربــاء وتعيني مجلس إدارة .كل
ذلك ليس أمرًا بسيطًا .وكل نقطة من
ه ــذه ال ـن ـقــاط اسـتـلــزمــت أش ـه ـرًا عــدة
للنقاش ومطالبات من جانب القوات
من أجــل إقــرارهــا ،وسنظل نعمل من
أجل متابعة تنفيذ هذه الخطة».
ب ـعــد ال ـك ـه ــرب ــاء ،ت ــدخ ــل الـ ـق ــوات إلــى
مـلـفــات كـثـيــرة لــن يفصح عنها قبل
اك ـت ـم ــال ت ـفــاص ـي ـل ـهــا ،ل ـك ــن مـعــركـتــه
املقبلة هي معركة املوازنة .بالنسبة
إلى جعجع ،هذا امللف األهم حاليًا ،إذ
«يجب اعتماد موازنة ثورية كبيرة،
ومتقشفة إلــى الـحــد األق ـصــى ،وهــذا
الــوقــت لـيــس لـلـمـســايــرات أو لبعض
الــرتــوش من هنا أو هناك .فاملوازنة
يجب أن ّ
تعبر عــن سياسة التقشف
ً
ّ
القصوى» .ويعطي مثال عما حصل
في «البند املتعلق بــوزارة السياحة،
ّ
أقر في مجلس الوزراء رغم معارضة

وزراء لــه ،فمن غير املسموح أن ّ
يمر
عقد بالتراضي ومن ثم ُيدفع مليونا
دوالر للترويج للسياحة في لبنان،
فــي حــن أن شــركــات عــدة ق ــادرة على
الترويج وفــق نظام الرعاية املعتمد
في املهرجانات».
ال يـ ـم ــل ج ـع ـج ــع م ـ ــن ال ـ ـحـ ــديـ ــث عــن
ضرورة االهتمام بامللفات الداخلية،
مبررًا ذلك بانه «ال يجوز انتظار اي
تطورات اقليمية وتــرك الوضع على
ما هو عليه ،ألنه يجب إضاءة شمعة
فــي كــل مــا يجري وال يجوز التخلي
عن مقاومة التدهور الحالي» .وعن
موقعه مــن التحالفات حاليًا ،يقول
إن ـ ــه ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـع ــام ــة ،األك ـي ــد
أنــه ال ي ــزال على تــوافــق مــع الرئيس
سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري ورئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـح ــزب
التقدمي االشـتــراكــي ولـيــد جنبالط،
«م ـت ـفــق مـعـهـمــا ف ــي ال ـن ـظــرة الـعــامــة

جعجع :لم أكن
أعتقد أن باسيل
يمكن أن يعمل على
عودة سوريا إلى
الجامعة العربية

إلــى األوض ــاع اإلقليمية وإلــى موقع
ل ـب ـنــان ودوره واالعـ ـت ــدال وضـ ــرورة
ح ـص ــر الـ ـس ــاح ب ــال ـش ــرع ـي ــة» .وه ــو
يرى أن «الحريري يميل إلى الحياد
اإليجابي وموقفه في خطة الكهرباء
مـتـقــدم عـ ّـمــا ك ــان عليه ســاب ـقــا» ،وأن
«ال ـقــوات تستكمل حــوارهــا مــع تيار
املردة منذ املصالحة بينهما واألمور
تجري بوتيرة عادية».
أم ــا ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،فمسألة
أخـ ـ ــرى« .ص ـح ـيــح أن ال ـت ـفــاهــم قــائــم
بـيـنـنــا ،ل ـكــن رئ ـيــس ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الحر جبران باسيل يتصرف وكأنه
يـحـتـكــر الـتـمـثـيــل امل ـس ـي ـحــي ويـمـثــل
جـمـيــع املـسـيـحــن ،رغ ــم أن ذل ــك غير
صحيح إطالقًا .كذلك ،لم أكــن أعتقد
أنـ ــه ي ـم ـكــن أن ي ـت ـصــرف بــاس ـيــل في
(هيثم الموسوي)

م ـســألــة ال ـع ــاق ــة م ــع ن ـظ ــام الــرئ ـيــس
الـســوري بشار األســد ،وســوريــا على
هــذا النحو ،وأن يعمل إلــى إعادتها
إلى الجامعة العربية»ّ .
وعما إذا كان
يتوقع أن يزور باسيل دمشق ،يقول:
«ال أعرف ،لكن كل شي ممكن» .ويؤكد
ْ
رئيس الـقــوات أن ال لقاء مرتقبًا مع
بــاسـيــل ،وال مــع رئـيــس الجمهورية
مـيـشــال ع ــون ،لـكــن ق ـن ــوات االت ـصــال
م ـف ـتــوحــة .ف ــال ــوزي ــر ال ـس ــاب ــق ملحم
ال ــري ــاش ــي زار ع ـ ـ ــون ،واالت ـ ـص ـ ــاالت
قائمة عبر قـنــوات مــع باسيل« ،لكن
ال ّ
أحبذ اللقاءات الفولكلورية ،كذلك
فإن املشكلة أن عون يحيل املتحدثني
معه على باسيل».
وعلى ما يقول ،فإن «باسيل يتصرف
ع ـل ــى قـ ــاعـ ــدة أن ـ ــه ي ـح ـت ـكــر الـتـمـثـيــل
املسيحي ،وهو في التعيينات يعمل
ع ـلــى ح ـصــر ال ـت ـع ـي ـي ـنــات املـسـيـحـيــة
بــه واستبعاد اآلخــريــن ،لكن الـقــوات
تـتـمـســك ب ــاآلل ـي ــة ،ألنـ ــه حـ ــان الــوقــت
كــي تكون اإلدارة مبنية على قواعد
ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءة ،ح ـت ــى لـ ــو ك ـ ــان امل ـع ـي ـنــون
ح ــزب ـي ــن أو ي ـن ـت ـمــون إلـ ــى أي ت ـيــار
س ـيــاســي .ل ـكــن م ــا ي ـج ــري حــال ـيــا ،ال
يـ ـب ــدو أن ـ ــه ي ـس ـيــر ف ــي ه ـ ــذا االتـ ـج ــاه
وستقف القوات ضده».
من الواضح بالنسبة إليه أن القوات
تريد التصرف وفــق أجندة واضحة
داخ ـ ـل ـ ـيـ ــة وطـ ــرح ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى م ـج ـلــس
الـ ــوزراء ،ومنها أيـضــا اق ـتــراح بشأن
ً
ع ــودة ال ـنــازحــن ال ـس ــوري ــن« :ف ـبــدال
مــن أن يــذهــب باسيل يمينًا ويـســارًا
ويتحرك في كل االتجاهات ،من دون
أي حــل عـمـلــي ،نـقـتــرح الـتــواصــل مع
روس ـيــا مــن أج ــل اس ـت ـحــداث مناطق
آمنة في الجانب السوري الحدودي،
برعاية روسيا ،من أجل نقل النازحني
مــن لـبـنــان إلـيـهــا .وه ــذا األم ــر أفضل
امل ـم ـكــن ف ــي ظ ــل األوض ـ ـ ــاع ال ـحــال ـيــة،
ألن ال أحد يمكن أن يتعرض ملناطق
بــرعــايــة روس ـي ــة ،ويـمـكــن روس ـيــا أن
تفرض هذا األمر على سوريا وإيران
من أجل حل هذه األزمة» .وستعرض
الـ ـق ــوات هـ ــذا االق ـ ـتـ ــراح ع ـلــى طــاولــة
مجلس الوزراء.
إقليميًا ،يــراقــب جعجع مــا يحصل
ب ـ ــن ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وإيـ ـ ـ ـ ــران،
وي ـ ـقـ ــول« :ال ش ـ ــيء غ ـي ــر م ـع ـل ــن ،مــا
ي ـق ــول ــه األمـ ـي ــركـ ـي ــون ف ــي الـ ـلـ ـق ــاءات
يـقــولــونــه عـلـنــا ،فــالـظــاهــر هــو نفسه
املـضـمــر ،املـنـطـقــة تـعـيــش حــالـيــا في
مــواج ـهــة أم ـيــرك ـيــة إي ــران ـي ــة حـيــويــة
وك ـب ـي ــرة وش ــام ـل ــة ،وال شـ ــيء فـيـهــا
ُم ـخ ـفــى .فــاألم ـيــرك ـيــون ي ــري ــدون من
إيــران أن تنفذ البنود  12التي سبق
أن تحدثت عنها اإلدارة األميركية».
وال يـعـطــي رئ ـيــس ال ـق ــوات اهتمامًا
ك ـب ـي ـرًا ل ـتــوص ـيــف الـ ـح ــرس ال ـث ــوري
مـ ـنـ ـظـ ـم ــة إره ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،م ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ــاب أن
«واش ـن ـطــن تـصـنــف إيـ ــران عـلــى هــذا
الـنـحــو ،وتصنيف ال ـحــرس الـثــوري
هو تحصيل الحاصل» .ويضع الرد
اإليراني ورفــع السقف األميركي من
ب ــاب «الـتـصـعـيــد ال ـكــامــي امل ـت ـبــادل
في املرحلة الراهنة ،ألن أي رد عملي
ً
لـ ــن يـ ـك ــون أمـ ـ ـ ـرًا س ـ ـهـ ــا .اح ـت ـم ــاالت
الحرب والسلم متساوية ،وإسرائيل
ّ
لتصعد أيضًا،
تستفيد من الوضع
لكن باب املفاوضات أيضًا مفتوح».
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