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لبنان

لبنان

ّ
ّ
معمل سلعاتا :قصة باسيلية ال تنتهي
قضية اليوم

ّ
ممتد منذ عام  2010وال يزال .يشتد أحيانًا ويخبو حينًاّ .
تحول هذا المعمل إلى أسمى أهداف
معمل سلعاتا .عنوان صراع
العونيين .اليوم ّ
ّ
يتجدد الموعد بعد أن رد رئيس الجمهورية القرار الذي يستثني ذلك المعمل من المفاوضات مع الشركات
العالمية .هل يتراجع حلفاء التيار أمام ضغوطه ،أم يمضون في قناعتهم بأن هذا المشروع ليس أولوية؟
إيلي الفرزلي
ع ـل ــى ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن أن يـ ـص ـ ّـدق ــوا أن
الـطــريــق إل ــى كـهــربــاء  24عـلــى  24ال
يمر إال عبر معمل سلعاتا .هــذا ما
قــالــه وزي ــر الـطــاقــة ري ـمــون غـجــر في
إطــار سعيه إلى استدراك الفشل في
الدفاع عن معمل سلعاتا في جلسة
 14أي ــار ال ـج ــاري .فــي تـلــك الجلسة،
لم يقل أحــد إنــه ال لزمة لهذا املعمل.
مــا ن ـ ّـص عليه ق ــرار مجلس الـ ــوزراء
حرفيًا هــو «تطبيق الخطة بــدءًا من
ً
ال ــزه ــران ــي واس ـت ـ ُك ـمــاال ل ـهــا بحسب
الـخـطــة» .مــرتــان ذك ــرت الخطة التي
أقرها مجلس ال ــوزراء في عــام 2010
وع ـ ّـدلـ ـه ــا ف ــي عـ ــام  .2019وهـ ــي فــي
الـحــالـتــن ،تتضمن معمل سلعاتا،
َ
ال ــذي يـفـتــرض إن ـجــازه بـعــد معملي
دير عمار  2والزهراني.
تـ ـل ــك الـ ـف ــرضـ ـي ــة ح ـس ـم ـه ــا م ـج ـلــس

إلى مجلس الوزراء ّ
مجددًا

ما العمل اليوم؟ ماذا سيكون موقف
من ّ
صوت ضد املعمل ،أو بشكل أدق،
ُ
ضد بدء العمل به فورًا عندما يعاد
طــرح األم ــر للنقاش على خلفية رد
رئيس الجمهورية للمرسوم؟ رئاسة
الحكومة ووزراء حــزب الـلــه وحركة
أمل واملردة؟ من بني هؤالء من يعتبر
أن م ــوق ــف ال ـت ـي ــار غ ـي ــر مـ ـب ـ ّـرر عـلــى
اإلطالق وهو ال يندرج إال في سياق
امل ــزاي ــدات الطائفية .يــوضــح مصدر
ّ
مطلع على مــداوالت مجلس الــوزراء
أن الـقــرار لــم يلغ معمل سلعاتا ،بل
على العكس هو أكد عليه ،في سياق
إشارته إلى خطة الكهرباء .لكن رأي
األكثرية كان يشير إلى البدء بمعمل
الــزهــرانــي .مطلعون على رأي حزب
ال ـلــه ي ــؤك ــدون أن األخ ـي ــر لـيــس ضد
مـعـمــل س ـل ـعــاتــا ف ــي األس ـ ـ ــاس ،لكنه
يــؤيــد تأجيله .القطبة املخفية هنا،
ورب ـمــا تـكــون سـبــب الـهـ ّـبــة العونية،
هي أن الحزب املؤيد ملعمل سلعاتا،
ُيعارض إنشاء محطة تغويز في تلك
الـبـلــدة ،ألسـبــاب تقنية ومــالـيــة .تلك
محطة ال يـحـتــاج إلـيـهــا لـبـنــان أب ـدًا،
ب ـش ـهــادة ك ــل ال ـعــام ـلــن ف ــي ال ـق ـطــاع.
ّ
وه ـ ــي ت ـش ــك ــل ك ـل ـفــة إض ــافـ ـي ــة يـجــب
توفيرها خاصة في هذا الزمن .لكن
ذلك ال ينعكس على موقفه من معمل
الكهرباء الذي يمكن تغذيته بالغاز
عــن طــريــق محطة ديــر عـمــار الـتــي ال
تبعد أكثر من عشرين كيلومترًا .ذلك
موقف ال يتقبله باسيل .في مؤتمره
ال ـص ـحــافــي الـ ــذي ت ــا ت ـلــك الـجـلـســة،
اع ـت ـب ــر أن إس ـ ـقـ ــاط املـ ـعـ ـم ــل ،ي ـهــدف
إل ــى إس ـقــاط مـحـطــة سـلـعــاتــا لـلـغــاز،
تمهيدًا إلعــان فــوز شركة «تــوتــال»،
حيث وكالؤها لبنانيون ،بمناقصة
ً
إنشاء محطتي غــاز ،بــدال من شركة
قطر بتروليوم التي قدمت العرض
األفضل إلنشاء ثالث محطات.

مجلس الوزراء لم ُ
سقط معمل
ي
سلعاتا من الخطة بل ّأجله
 200مليون دوالر كلفة
االستمالكات في سلعاتا
ال ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـح ــال ــي .وهـ ــو م ــا ل ــم ي ــرق
لـ ـب ــاسـ ـي ــل .ش ـ ـ ـ ّـد الـ ـعـ ـص ــب الـ ـع ــون ــي
باتجاه حزب الله ،بالرغم من أنه لم
يـكــن وح ـي ـدًا فــي رف ــض ت ــازم ُالعمل
في معملي سلعاتا والزهراني .أطلق
ال ـع ـن ــان ل ـنــزعــة طــائ ـف ـيــة ،تـعـتـبــر أن
معمل سلعاتا ومحطة الـغــاز هناك
هـمــا حـصــة «ال ـكــان ـتــون املـسـيـحــي»،
م ـ ـقـ ــابـ ــل حـ ـ ّـص ـ ـتـ ــي «ال ـ ـكـ ــان ـ ـ ّتـ ــونـ ــن»
الشيعي (الــزهــرانــي) والـســنــي (ديــر
ع ـمــار) .هـنــا سقطت كــل االعـتـبــارات
العلمية أو التقنية أو املالية .األمــن
الطاقوي للطائفة أهـ ّـم .يقول مصدر
م ـع ـن ــي إن ه ـ ــذا ربـ ـم ــا ي ـف ـس ــر سـبــب
تركيز الجهود على معركة سلعاتا،
ً
وهي تفصيل صغير في الخطة ،بدال
من الــدفــاع عن الخطة بكاملها .لكن
(مروان بو حيدر)

اقتراح حزب الله
بعد ّ
رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ّ قرار الحكومة بشأن خطة الكهرباء ،والطلب
إليها إعادة النظر فيه ،وتحديدًا لجهة ما يتعلق بمعمل «سلعاتا» الذي سقط بالتصويت
ّ
تكثفت االتصاالت َ
ّ
وخاصة بني حزب
املشاركة في الحكومة،
بني الكتل
في مجلس الوزراء،
ِ
الله والتيار الوطني الحر .فإعادة طرح الخطة ستنعكس سلبًا على مسار الحكومة ،ومهما
ّ
ُ
تكن النتيجة فهي ستأتي ملصلحة طرف ضد آخر .ولكي ال تشكل النتيجة إحراجًا لرئيس
الجمهورية في حال إسقاط الخطة كما قدمها وزير الطاقة ،أو كسر رئيس الحكومة في حال
خضوع مجلس الوزراء للخطة كما هي مطروحة ،نجح حزب الله في إقناع الرئيسني عون
وحسان دياب بأن يخرج األخير في جلسة مجلس الوزراء اليوم ويتحدث عن الخطة ،مؤكدًا
ّ
تبني ما ّ
تقدم به غجر ،من دون أن يدخل في التفاصيل وذكر اسم املعمل ،لكن مع االلتزام
بطرح تنفيذها على مراحل ،آخرها «سلعاتا» .وبذلك ،يكون كل طرف قد حفظ حقه من دون
أن يشكل انكسارًا ألحد .هذا الجو َ
كان متفقًا عليه حتى منتصف ليل األربعاء ـ ـ الخميس،
يلتزم به الجميع اليوم في الجلسة ،إال في حال تراجع أحد عنه ،بحسب
ومن املفترض أن ِ
مصادر مطلعة على جو االتصاالت.
ِ
(األخبار)

مــا قـبــل األزمـ ــة .ق ــوة الـتـيــار بتوقيع
رئيس الجمهورية .هــذا واقــع يلغي
حـقـيـقــة أن م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء يـصــدر
م ـقـ ّـرراتــه بــاإلجـمــاع أو بالتصويت.
رف ــض رئ ـيــس ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الحر
القرار املتعلق بالكهرباء ،فاستعان
رئيس الجمهورية بحقه الدستوري
لرد املرسوم ،مطالبًا بعدم استثناء
م ـع ـمــل س ـل ـعــاتــا ف ــي الـ ـتـ ـف ــاوض مــع
الشركات الدولية .وزير الطاقة يقول
إن شــركــات مهتمة ببنائه أكـثــر من
غيره.

مــع ُذل ــك ،ي ــرى مـصــدر آخ ــر أن األم ــر،
وإن أل ـب ــس ل ـبــوســا طــائ ـف ـيــا ،إال أنــه
ربـمــا يـكــون أضـيــق مــن ذل ــك .لــو كــان
ُ
األمـ ــر ك ــذل ــك الســت ـع ـيــض ع ــن معمل
سلعاتا بمعمل الــزوق .لكن أن ُيبنى
فــي سلعاتا معمل كـهــربــاء ومحطة
غ ــاز ومــرفــأ مــا بينهما ،فــذلــك يمكن
أن يكون مشروعًا بترونيًا لباسيل،
ال أكثر.
ال ي ـع ـيــر ال ـع ــون ـي ــون أه ـم ـي ــة ل ـه ـكــذا
تحليالت أو تـكـ ّـهـنــات .يـمـضــون في
ق ــراره ــم «ع ــدم الـنـيــل مــن حصتهم».
ل ـك ــن م ــع ذلـ ــك فـ ــإن خ ـط ــة ال ـك ـه ــرب ــاء،
ـاد عونية ،تشير إلى
التي كتبتها أيـ ٍ
أن عـ ــام  2019ه ــو عـ ــام بـ ــدء الـعـمــل
بمعمل ديــر عمار  ،2على أن يوضع
 360ميغاواط منه على الشبكة في
الـ ـع ــام امل ـق ـب ــل .وت ـل ــك ال ـخ ـط ــة تـشـيــر
أيضًا إلــى أن العام الحالي سيشهد
وضع  400ميغاواط على الشبكة من
ّ
متجددة (الشمس والهواء).
مصادر
لم يخرج أي مسؤول ،قبل الدفاع عن

م ـشــروع لــم يـحــن وقـتــه بـعــد ،ليعلن
أين أصبحت تلك البنود من الخطة.
سـلـعــاتــا لـيــس أم ـ ـرًا ط ــارئ ــا ،بحسب
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة ،وكـ ـ ـ ــان يـ ـفـ ـت ــرض أن ي ـب ــدأ
بــاإلن ـتــاج فــي ع ــام  .2022تــأخـيــر كل
الـبـنــود الـتــي سبقت تـفــرض تأجيل
س ـل ـعــاتــا أيـ ـض ــا ،ل ـك ــن ال ـع ــون ـي ــن لــم
يعودوا يرون سوى سلعاتا.
وزيـ ــر ال ـط ــاق ــة ،س ـبــق أن بـ ـ ّـرر ال ـق ــرار
الوزاري بالقول :ليس مهمًا متى يبدأ
العمل باملعمل ،بل األهم متى ينتهي
العمل به .أراد أن يقلل من أهمية عدم
إش ــارة ال ـقــرار الحكومي إلــى املعمل
املذكور ،قبل أن يخرج النائب جبران
بــاس ـيــل مـفـتـتـحــا م ـعــركــة سـيــاسـيــة
ً
عنوانها :معمل سلعاتا أوال.
ماذا بقي من خطة الكهرباء؟
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،لـ ـي ــس ل ـب ـنــان
بحاجة إلى أكثر من  3000ميغاواط
حتى يضمن كهرباء « 24على .»24
هـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي أن املـ ـطـ ـل ــوب هـ ــو أل ــف
ميغاواط إضافية .فــي الـعــام املقبل،

وبـعـيـدًا عــن الـحــل املــؤقــت ال ــذي كــان
ُم ـق ـتــرحــا ف ــي ال ـخ ـطــة ل ـتــأمــن 1450
م ـي ـغ ــاواط ،ك ــان ُي ـم ـكــن ،ضـمــن الـحــل
الدائم ،تأمني  760ميغاواط .حكمًا لن
ّ
التحجج
يتحقق ذلك .وهنا ال يمكن
بالعرقلة السياسية التي منعت قبل
 5سنوات ،البدء بتنفيذ معمل «دير
عمار ( »2حينذاك ،عرقلت حركة أمل
املشروع ،بذريعة الخالف على الجهة
الـتــي ستدفع الضريبة على ُالقيمة
املضافة)« .دير عمار »2عاد وأقر في
مجلس ال ـ ــوزراء ،بشكل جــديــد ،لكن
لــم تـعـلــن وزارة ال ـطــاقــة ،بــالــرغــم من
م ــرور سنتني عـلــى إق ـ ــراره ،مــا الــذي
يــؤخــر تنفيذه .واألم ــر نفسه يسري
على مشروع «هــوا عكار» الــذي أقره
مجلس الوزراء أيضًا.
ف ــي األسـ ـ ـ ــاس ،أال ي ـن ـ ّـم ال ـن ـق ــاش فــي
مسألة سلعاتا عن تــرف سياسي ال
يملكه اللبنانيون؟ في زمن االنهيار
واخـ ـ ـت ـ ــاف كـ ــل األولـ ـ ــويـ ـ ــات ال يـ ــزال
ال ـن ـقــاش ال ـس ـيــاســي مـعـتـمـدًا أدوات

إشكالية االستمالكات
فــي جلسة  ١٤أي ــار ،استعاد ال ــوزراء
امل ــوق ــف ال ـفــرن ـســي الـ ــذي شـ ـ ّـدد على
إقامة محطتني فقط .أما وزير البيئة
وال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـتـنـمـيــة اإلداري ـ ــة
دميانوس قطار فاعتبر أنه ليس من
داع لفتح ملف االستمالكات (إلقامة
معمل سلعاتا) م ـجــددًا ،مشيرًا إلى
«أننا لسنا في صدد استمالك أراض
ج ــدي ــدة ،وم ــا دام ــت هـنــاك محطتان
فلنتخذ قرارًا بشأنهما».
ب ـب ـس ــاط ــة ،م ــن ي ــري ــد كـ ـه ــرب ــاء أوف ــر
وأســرع عليه أن يبتعد عن سلعاتا.
فـ ــي الـ ــزهـ ــرانـ ــي ودي ـ ــر عـ ـم ــار ال ـب ـنــى
ال ـت ـح ـت ـيــة م ـه ـي ــأة الس ـت ـق ـب ــال مـعـمــل
جــديــد ،فـيـمــا يـحـتــاج إن ـشــاء محطة
غـ ــاز إلـ ــى ت ـج ـه ـي ــزات م ـ ـحـ ــدودة .فــي
سلعاتا األمر مختلف .هناك سيبدأ
الـعـمــل م ــن ال ـص ـفــر .اإلش ـك ــال األكـبــر
ي ـت ـع ـلــق ب ـم ـل ــف االسـ ـتـ ـم ــاك ــات .فــي
الـخـطــة األولـ ــى كــانــت وزارة الـطــاقــة
قد اقترحت إقامة املعمل على أرض
تـمـلـكـهــا ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ف ــي منطقة
حنوش املالصقة لبلدة سلعاتا .هذا
في األساس ما أكد عليه االستشاري
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هيام القصيفي

الــدولــي  ،Mott McDonaldوه ــذا ما
أكــد عليه الــوزيــر سـيــزار أبــي خليل،
معتبرًا أنــه الحل األفضل اقتصاديًا
نـ ـ ـظـ ـ ـرًا إلـ ـ ـ ــى الـ ـكـ ـلـ ـف ــة ال ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــة ج ـ ـدًا
لالستمالك في املنطقة.
ف ــي ع ــام  ،2019اس ـت ـبــدلــت ال ــوزي ــرة
ن ـ ـ ــدى بـ ـسـ ـت ــان ــي ش ـ ــرك ـ ــة Fichtner
ب ــاالسـ ـتـ ـش ــاري ،إذ غـ ـ ّـيـ ــرت ال ـشــركــة
املـ ـ ــذكـ ـ ــورة ج ــوه ــري ــا فـ ــي امل ـ ـشـ ــروع.
نقلت املعمل إلــى عـقــارات فــي نطاق
ب ـل ــدة سـلـعــاتــا ت ـع ــود مـلـكـيـتـهــا إلــى
«شركة الزيوت ومشتقاتها» ونقلت
مـحـطــة ال ـغ ــاز م ــن م ـســافــة  500متر
ق ـبــالــة ش ــاط ــئ ح ـن ــوش إلـ ــى حــوض
م ــرف ــأ م ـس ـت ـع ـمــل مـ ــن قـ ـب ــل ال ـش ــرك ــة
نـفـسـهــا .قـيــل حينها إن مــن أسـبــاب
النقل وجود كنيسة أثرية في املوقع
السابق.
تلك الخطوة لم تمر ال سياسيًا وال
أه ـل ـيــا .ف ــي مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ل ــم يبت
األمــر طيلة واليــة الحكومة املاضية.
فـيـمــا ع ـمــدت كــل مــن بـلــديــة سلعاتا
وال ـشــركــة امل ـت ـضــررة إل ــى االع ـتــراض
على ق ــرار النقل ال ــذي لــم تتبلغا به
ولم ُيناقش معهما .البلدية ،أصدرت
في  13أيلول  2019قــرارًا أعلنت فيه
ع ـ ــدم امل ــوافـ ـق ــة ن ـهــائ ـيــا ع ـل ــى إن ـش ــاء
محطة كهرباء .فيما هـ ّـددت الشركة
بتقديم مراجعة إبطال في حال صدر
خالفًا
مــرســوم باستمالك عقاراتها ُ
للقانون .هذا يعني أنه حتى لو أقر
املشروع ،فإن التنفيذ سيتأخر ،ألنه
سيكون محكومًا بــدعــاوى قد تأخذ
سنوات.
إش ـكــال ـيــة االس ـت ـم ــاك ل ــم تـنـتــه هـنــا.
أث ـن ــاء مـنــاقـشــة ا ُمل ـســألــة ف ــي الـلـجـنــة
ال ـ ــوزاري ـ ــة ال ـت ــي ش ـك ـلــت ل ـل ـغــايــة في
ال ـح ـك ــوم ــة امل ــاضـ ـي ــة ،قـ ـ ـ ـ ّـدرت وزارة
الطاقة الكلفة بـ 207ماليني دوالر .لم
تتأخر بستاني حينها قبل أن تعلن
أن الرقم خاطئ وأن الكلفة الفعلية ال
تتجاوز الـ  30مليون دوالر .بدا ذلك
مـنــاقـضــا لـكـتــاب ُمــوجــه مــن كـهــربــاء
لبنان إلــى وزي ــر الـطــاقــة سـيــزار أبي
خـلـيــل ،فــي  28نـيـســان  ،2017يشير
ف ـيــه إلـ ــى أن ال ـك ـل ـفــة ت ـصــل إلـ ــى 207
ماليني دوالر.

ّ
ال تحتمل ورقــة التفاهم املوقعة عــام  2006بني حــزب الله
ّ
والـتـيــار الــوطـنــي الـحــر ك ــل عـنــاصــر االخ ـتــافــات فــي فترة
زمنية قصيرة .صحيح أنها ليست املرة األولى التي يختلف
فيها الـطــرفــان ،وصحيح أن أي تفاهم سياسي ال يحتاج
إلى تكامل باملعنى الذي كان الطرفان يؤكدان عدم جوازه.
لـكــن م ــا حـصــل ف ــي األســاب ـيــع األخـ ـي ــرة ،أض ــاء أك ـثــر على
حجم التباينات التي حصلت بوتيرة متسارعة في مرحلة
قصيرة ،قياسًا إلــى سنوات التحالف التي أثمرت وصول
الـعـمــاد ميشال عــون إلــى رئــاســة الـجـمـهــوريــة ،رغــم بعض
ُ
اإلشـكــاالت التي كانت تعالج في حينها من دون أن تترك
آثارًا على العالقة بني الجمهورين.
مع انعقاد مجلس الوزراء اليوم ،يذهب اإلشكال الكهربائي
إلــى نقطة مفصلية ،وال سيما بعد حصيلة اليوم النيابي
ال ـطــويــل .ألن ــه حـتــى ال ـســاعــات األخ ـي ــرة ك ــان ق ـيــام محطة
ال ـك ـهــربــاء أه ــم م ــن ب ـقــاء ال ـح ـكــومــة ،وتـفـجـيــرهــا أه ــون من
س ـق ــوط «س ـل ـع ــات ــا» .إلـ ــى هـ ــذا ال ـح ــد ،كـ ــان االن ـف ـص ــال بني
فريقني سياسيني ،وال سيما بعد كالم األمني العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله التلفزيوني األخير حول أهمية
استمرار الحكومة .مراجعة التباينات حول النظام والطائف
والفيدرالية وقــانــون االنتخاب وسلعاتا وســاح حــزب الله
وآلية التعيينات وقانون العفو ،تعني أن الخالف هذه املرة
أبعد من الشكليات ،وهو تخطى كثيرًا فحوى اللقاء ّ
املطول
بــن نصرالله ورئـيــس الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر الـنــائــب جبران
باسيل قبل تـظــاهــرات تشرين األول الـفــائــت .ألن الخالف
أصبح باملباشر ولــم يعد بالواسطة ،ال من خــال الرئيس
نبيه بري وال عبر رئيس تيار املردة سليمان فرنجية.
في ورقة التفاهم بند خاص بعنوان «اللبنانيون في إسرائيل».
ُ
هذا البند كتب بدقة بني الطرفني فال يحتمل التباسات وال
َ
سيما أنه استرشد بكلمتي نصرالله وعون .لكن هذا امللف
على حساسيته ،ظل إطارًا خالفيًا ،تارة يطفو إلى السطح
وتارة يخفت .وبصرف النظر عن اإلشكاالت التي ترافقت
هذه املرة مع قانون العفو ،إال أن مجرد اتفاق الطرفني عام
 2006على مقاربته ،يعني أن ما يحصل بعد  14عامًا على
ورقــة التفاهم ،والحمالت املتبادلة بني مؤيدي ومعارضي
عودة «اللبنانيني في إسرائيل» ،ال تتعلق فحسب بهؤالء أو
َ
جمهوري الحزبني في النظرة إليهم ،بل تتعلق
باختالف بني
بحيثية سياسية بني حزبني في خندق واحــد تحت مظلة
تفاهم سياسي عــام ،ومــا ينعكس على قاعدتيهما سواء
السياسية أو الطائفية اللتني أظهرتا تباعدًا حقيقيًا .وقانون
العفو لــم ينحصر فحسب فــي مصير اللبنانيني ،بــل في
مصير التفاهمات السياسية ،ألنه كشف النار تحت الرماد،

في ظرف دقيق وسط حملة أممية على الحدود وتضييق
صندوق النقد .فحزب الله مستهدف بحصار تصاعدي من
العقوبات مرشح للتفاعل ،كما قانون قيصر ،فيما التيار
الــوطـنــي يعيش مــرحـلــة دقـيـقــة فــي عـمــر الـعـهــد ،ويتعرض
لحملة تهويل أميركية تصاعدية أيضًا بوضعه على الئحة
العقوبات كحليف للحزب ،إال إذا تجاوب مسؤولون فيه مع
جملة طلبات أميركية .وهو يحاول إيجاد توازن دقيق بني
متطلبات الداخل والخارج الرئاسية من دون أن يفرط في
ّأي منهما ،في موازاة إعادة ّ
شد العصب الحزبي واملسيحي
الــداخ ـلــي .لــم تـعــد ال ــرؤي ــة اإلقـلـيـمـيــة االسـتــراتـيـجـيــة تكفي
لوحدها لتغطية الخالفات ،بدليل أن كــام باسيل األخير
حمل كثيرًا من نقاط االتفاق اإلقليمي واملشرقي ،لكنه حمل
ّ
عـبــارات مفخخة عن النظام والالمركزية اإلداري ــة واملالية،
اسـتــدعــت ردودًا وردودًا م ـضــادة ،ألنـهــا عكست بوضوح
بواطن التيار ورؤيته ليس ملستقبل لبنان عموما إنما أيضًا
مستقبل املجتمع الذي ينتمي إليه .هنا يكمن قلق التيار من
بنود خالفية ّ
تتنوع في اتجاهاتها ومواضيعها .وانطباعه
ّ
بــأن الحزب ال يقف معه وال يسهل أو ال يساير وال يــدور
زوايا ،بخالف ما كان يجري في مراحل سابقة .وهذه املرة
الخالف مباشر ّ
وجدي ،ألن هناك منحى يوحي بعدم تراجع
الطرفني على األقل إلى مسافة وسطية ،في ملفات حساسة،
رغــم انفجار الـخــاف علنيًا أليــام عــدة ،مــن دون مللمته ،ال
بل إن الحزب يلتقي في ملفات تعني التيار مع خصومه،
وال سيما الرئيس سعد الحريري ،في ظل تصعيد متبادل
بــن املستقبل والـتـيــار .كذلك فــإن عــون لــم يعد خــط الدفاع
األول بينهما ،س ــواء فــي ال ـحــوار واملــواجـهــة ،وب ــات باسيل
أكثر من أي وقت مضى يخوض منفردًا معركته السياسية
بتفاصيلها اليومية التي لم يتراجع عنها في ّ
عز انسجامه
مع الحزب .لكنه يواجه أكثر من أي وقت مضى أيضًا بحملة
مضادة ال تسايره وال تتجاوب معه وفق مقولة بأن الحزب
مـضـطــر ألن يغطيه لـحــاجـتــه إل ــى حـلـيــف مـسـيـحــي .وهــو
هنا يذهب إلى اللعب على حافة الـ«صولد» ،ألنه ّ
يفجر مع
حلفائه وخصومه معارك وزارية ونيابية وكهربائية ،وحول
ً
رؤي ـتــه للطائف وال ـن ـظــام ،دفـعــة واحـ ــدة ،مستظال بحماية
رئيس الجمهورية ،فال يخشى ّ
تحول مجلس ال ــوزراء إلى
ساحة اشتباك حقيقي مع رئيس حكومة «اللون الواحد».
وهو بذلك يدفع باملشكلة إلى نقطة حساسة ،ألنه ال يريد
مراكمة خسائره منذ تشرين األول ،فيفقد رصـيـدًا بناه
طــوال السنوات املاضية .كما يحاول أن يستعيد حضوره
املسيحي الداخلي والسياسي العام بعد مرحلة انكفاء .لكن
العبرة تكمن في التوقيت ،وفي كثرة امللفات الخالفية التي
ُ
فتحت دفعة واحدة ،فتكاد تقتضي تفاهمًا جديدًا أو قواعد
اشتباك جديدة.

تقرير

ّ
زيادة الـ«خوة» على الشيك المصرفي!
راجانا حمية
ي ــوم ــا ب ـعــد آخـ ــر ،تـكـبــر األزم ـ ــة املــراف ـقــة
ل ـس ـعــر صـ ــرف ال ـل ـي ــرة م ـقــابــل الـ ـ ــدوالر.
وكلما طــال أمــد األزم ــة ،بــرزت تداعيات
ـادي
جـ ّـديــدة يفرضها الـبـنـيــان االقـتـصـ ّ
املــتـكــل عـلــى الـ ــدوالر فــي نــواحـيــه كــافــة.
ال ـ ـي ـ ــوم ،ل ـ ــم تـ ـع ــد أزمـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر أزم ـ ــة
اس ـت ـي ــراد أو ت ـحــويــات مـصــرفـيــة إلــى
الـخــارج فحسب ،إذ تـمـ ّـددت تداعياتها
لتطاول التعامل على الصعيد املحلي،
من باب فرض «عموالت» إضافية على
املستهلكني وال ـت ـجــار ،الـصـغــار منهم،
ال ــذي ــن لـ ـج ــأوا إلـ ــى ال ـت ـع ــام ــل بــالـشـيــك
املـ ـص ــرف ــي لـ ـع ــدم ت ــوف ــر ال ـس ـي ــول ــة بــن
أيديهم.
م ـن ــذ فـ ـت ــرة ،ل ــم ي ـع ــد ال ـش ـي ــك امل ـصــرفــي
ي ـ ـس ـ ــاوي الـ ـكـ ـثـ ـي ــر ف ـ ــي ح ـ ـسـ ــابـ ــات مــن
يـمـلـكــه ،وبـ ــات أش ـبــه ب ــورق ــة ب ــا قـيـمــة،
إذ ال يـسـتـطـيــع مــال ـكــه ال ـت ـص ــرف فـيــه،
وخصوصًا فــي ظــل تشديد اإلج ــراءات
املصرفية .لذلك ،لجأ بعض من يملكون
ح ـســابــات مـصــرفـيــة عــال ـقــة إل ــى تــأمــن
احتياجاتهم بالدفع عن طريق شيكات

مصرفية .غير أن هذا اإلجراء لم يستمر.
فمنذ نحو أربعة أسابيع ،ومع صعود
ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر ،ب ـ ــدأ ب ـع ــض الـ ـتـ ـج ــار ال ـك ـب ــار
والشركات الكبرى بفرض عمولة على
الدفع عن طريق الشيك املصرفي تتراوح
م ــا ب ــن  %40و .%50أح ــد املـهـنــدســن
املعماريني يؤكد أن إحدى شركات مواد
الـبـنــاء الـتــي كــان يتعامل معها «بــدأت
تفرض علينا إما الدفع بالدوالر أو ما
ي ــوازي ــه بــالـلـيــرة بـسـعــر ص ــرف الـســوق
أو دفــع رســم إضــافــي بقيمة  %40على
الـشـيــك امل ـصــرفــي» .وع ـلــى أس ــاس هــذه
املـ ـع ــادل ــة ،يـسـتـحـيــل ال ـش ـيــك امل ـصــرفــي
الـ ــذي تـبـلــغ قـيـمـتــه أل ــف دوالر «1400
دوالر أم ـيــركــي ف ــي بـعــض املــؤس ـســات،
علمًا أنه وصل في مؤسسات أخرى إلى
حدود الـ  1500دوالر» .وهي حيلة لجأت
إليها شركات كبرى ،وحتى متوسطة،
والتي ّ
تعد املــورد األساسي للكثير من
ُ
ال ـت ـجــار واملـسـتـهـلـكــن ال ــذي ــن يـجـبــرون
على الدفع بهذه الطريقة« ،كونها أهون
ً
ّ
الشرين ،أوال لعدم توفر ال ــدوالر أو ما
يوازيه بالليرة ،وثانيًا ألننا ال نريد أن
نتوقف عن ممارسة عملنا» ،يقول أحد

العاملني في مجال الهندسة الكهربائية.
ويوضح أن «العمولة املطلوبة تختلف
وف ــق م ــا إذا كــانــت الـبـضــاعــة املـطـلــوبــة
محلية أو مستوردة ،إذ أن املحلي غالبًا
ما نستطيع شراءه بعمولة تتراوح بني
 %30و ،%40فيما املستورد ندفع لقاءه
حكمًا أكثر من ذلك».
بــالـنـسـبــة إلـ ــى أصـ ـح ــاب ال ـش ــرك ــات «ال
خـ ـي ــار آخ ـ ـ ــر» ،ع ـل ــى م ــا يـ ـق ــول أح ــده ــم،
ّ
مبررًا اللجوء إلى هذا اإلجراء بسببني،
أولـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا أن «امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــارف ال تـ ـص ــرف
الـ ـشـ ـيـ ـك ــات املـ ـص ــرفـ ـي ــة دفـ ـع ــة واحـ ـ ـ ــدة،
وإنـمــا وفــق نظام الــدفـعــات األسبوعية
أو الشهرية بحسب كل مصرف ،وعلى
سـعــر ص ــرف  3آالف ل ـي ــرة» .وثانيهما
أن الشيك املصرفي «ورقــة ميتة اآلن ال
نستطيع صرفها لــدى الصرافني ،وإذا
أردنا سحبها دفعة واحدة من املصرف،
فسنأخذها على سعر الصرف الرسمي،
أي  1507ليرات».
فـ ــي امل ـن ـط ــق الـ ـق ــان ــون ــي ،ال ت ـب ــري ــر ملــا
ل ـجــأ إل ـي ــه ال ـب ـعــض م ــن ال ـت ـجــار الـكـبــار
وال ـش ــرك ــات ال ــذي ــن ل ـج ــأوا ال ــى تحميل
امل ـس ـت ـه ـل ـك ــن وزر ال ـ ـف ـ ــارق بـ ــن سـعــر

الصرفني« .ال شــيء فــي القانون يلحظ
هذا األمر» ،يقول املحامي بول مرقص.
قانونيًا وأخــاقـيــا «ثـمــة مـخــالـفــة» .أما
واق ـع ــا ،فــالـعـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة الـتــي
تـعـيـشـهــا ال ـب ــاد «سـ ـت ــؤدي حـكـمــا إلــى
هـ ــذه املـ ـم ــارس ــات» ألن هـ ــذه «ال ــورق ــة»
لــم تعد تفي بغرضها ،إذ «م ــاذا يمكن
أن يـفـعــل ال ـت ــاج ــر ،امل ـس ـت ــورد ت ـحــدي ـدًا،
بورقة ال يمكن ال صرفها أو تحويلها».
وب ـح ـســب م ــرق ــص «ال ــذن ــب ل ـيــس ذنــب
التجار ،وإنما ذنب نظام بأكمله» .لكن،
ّ
تتعيش
فــي مـقــابــل ه ــذا الـتـبــريــر لـفـئــة
على الدوالر لالستيراد ،ثمة فئة أخرى
ّ
استغلت هذا األمر وباتت هذه املمارسة
لديها أشبه بــ«فــرض الـخــوات» ،أي في
ّ
غير مكانها .وكما في كل أزمــة ،تخلف
تـلــك الـفـئــة الـكـثـيــر مــن املـتـعـ ّـيـشــن على
ح ـســاب املستهلكني الــذيــن لــم ي ـعــودوا
يـجــدون فــي أيديهم ســوى تلك األوراق
ل ـ ـي ـ ـسـ ـ ّـدوا ب ـه ــا اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم .وه ـن ــا،
يفترض أن يعاقب الـقــانــون املخالفني،
ملا في ممارستهم «من إساءة وتجاوز».
لكن السؤال هنا :كيف يمكن فرز هؤالء؟
ومن سيعاقبهم؟

