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لبنان

لبنان

ّ
كارتيل النفط يهدد :أرباحنا أو اإلضراب المفتوح
قضية اليوم

قبل ساعات من صدور تعميم مصرف لبنان حول آلية تمويل استيراد المشتقات النفطية والــدواء والقمح ،استعاد
مستوردو المشتقات النفطية لهجة الكارتيل المعتادة ّ
وقرروا عقد اجتماع ّعند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم
لدرس التعميم .يقول أحد المستوردين« :إذا لم يأت كما نرغب ،فسنلجأ إلى التوقف عن االستيراد» .أما رغبتهم فأن ّ
يؤمن
ِ
ّ
ّ
مصرف لبنان الدوالرات الالزمة لتسديد ثمن البضاعة المستوردة من دون أن يمس باألرباح المحققة للشركات ،عبر الفرق
الزمني البالغ ستة أشهر بين مبيع الكميات المستوردة وتسديد االعتمادات
سعر المازوت
في سوريا
أقل بكثير من
سعره في
لبنان
(مروان
طحطح)

ّ
الصناعيون :شمولنا بالتعميم ُيخفف الطلب على الدوالر
دخل على خط املطالبة باالستفادة من تمويل مصرف لبنان بالدوالرات
أمس رئيس جمعية الصناعيني فادي
لالستيراد ،الصناعيون .فقد أصدر ّ
ظل الظروف االقتصادية الصعبة وشحّ
الجميل ،بيانًا يشير فيه إلى أنه ”في
النقد النادر في لبنانُ ،يجمع الجميع على زيادة الصادرات وخفض االستيراد
قدر اإلمكان ،والصناعة قادرة على تلبية حاجات
األسواق في قطاعات عدة ،لكن بعض املصانع تبيع
ّ
موادها األولية
إنتاجها بالليرة اللبنانية وتستورد
بالعمالت الصعبة ،وبالتالي هي بحاجة إلى أن
ّ
تتأمن لها الدوالرات وإال ستضطر الى شراء العملة
ّ
من الصرافني بأسعار مرتفعة ،ما سيزيد من كلفة
إنتاجها»ّ .
لكن الصناعيني ينظرون إلى األمر بشكل
مختلف ،ألن تمويل الصناعيني بالدوالرات سيزيد من
قدرتهم على تأمني حاجات السوق املحلية من السلع،
ّ
ومن قدراتهم التصديرية أيضًا ،ما يخفف نزف الدوالرات إلى الخارج في كلتا
الحالتني ،لذا يطالب الصناعيون بشمول استيراد املواد الخام للصناعة بتعميم
ّ
مصرف لبنان املنتظر اليوم… و«من شأن هذا األمر أن ُيخفف من الطلب على
الدوالر إلى حدود .»%30

محمد وهبة
منذ إعالن مصرف لبنان عزمه إصدار
تـعـمـيــم ي ــوم ال ـثــاثــاء (الـ ـي ــوم) يـحـ ّـدد
فـيــه آل ـيــة تـمــويــل اس ـت ـيــراد املشتقات
النفطية وال ــدواء والقمح بــالــدوالرات
الالزمة ،عاد الهدوء إلى سعر الصرف
ف ــي الـ ـس ــوق املـ ــوازيـ ــة وت ــراج ــع ش ــراء
ّ
الصرافني إلى  1570ليرة
الدوالر لدى
ّ
مـقــارنــة مــع  1630لـيــرة املـســجـلــة يــوم
الـجـمـعــة املــاض ـيــة (ورب ـم ــا أك ـث ــر) .إال
ً
أن هــدأة السوق ،قد ال تستمر طويال
فــي ظــل بيان مـسـتــوردي النفط أمس
الذي ّ
يلوح بالتصعيد في حال لم تأت
اآلل ـي ــة ”ع ـلــى خ ــاط ــره“ وس ــط حــديــث
م ـ ـتـ ــداول ب ــن عـ ــدد م ــن امل ـس ـت ــوردي ــن
عـ ــن إم ـ ـكـ ــان الـ ـ ّلـ ـج ــوء إلـ ـ ــى اإلضـ ـ ـ ــراب
املـفـتــوح والـتــوقــف عــن االسـتـيــراد في
اج ـتـمــاع ُيـعـقــد ال ـيــوم عـنــد الخامسة
مــن بعد الظهر ل ــدرس آلـيــة التعميم.
ويشير هؤالء إلى أنه في حال إصرار
حــاكــم م ـصــرف لـبـنــان ري ــاض سالمة
ع ـل ــى إصـ ـ ـ ــدار ال ـت ـع ـم ـيــم وف ـ ــق اآلل ـي ــة
ال ـتــي أبـلـغـهــا رئ ـيــس الـحـكــومــة سعد

الـ ـح ــري ــري ل ـل ـم ـس ـت ــوردي ــن األسـ ـب ــوع
امل ــاض ــي ،ف ــإن األم ــر غـيــر مـقـبــول ألنــه
ّ
يمس جزءًا من األرباح.
اآللية التي اقترحها رئيس الحكومة
ع ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوردي ــن ت ـت ـض ـ ّـم ــن اآلت ـ ــي:
التمويل بــالــدوالر األميركي بالسعر
امل ـ ـحـ ـ ّـدد م ــن مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،يـشـمــل
حصرًا ثمن البضاعة املـسـتــوردة ألن
املـ ـك ـ ّـون امل ـح ـلــي م ــن م ـب ـي ـعــات الـنـفــط
ّ
يـ ـش ــك ــل  %22م ـ ــن مـ ـبـ ـيـ ـع ــات ال ـن ـف ــط
ف ــي ال ـس ــوق املـحـلـيــة .وعـمـلـيــة تنفيذ
الـ ـتـ ـم ــوي ــل سـ ـتـ ـك ــون مـ ـحـ ـص ــورة بــن
مصرف لبنان واملـصــارف باالستناد
إلـ ــى وث ــائ ــق ث ـبــوت ـيــة ع ــن ال ـش ـح ـنــات
وال ـب ـيــانــات الـجـمــركـيــة وس ــواه ــا مما
ي ـث ـب ــت س ـع ــر ال ـب ـض ــاع ــة مـ ــن امل ـن ـش ــأ،
وبمعنى آخــر فــإن امل ـصــارف ستكون
ّ
مـســؤولــة عــن الـتــأكــد مــن االعـتـمــادات
امل ـف ـتــوحــة ل ـل ـم ـس ـتــورديــن وكـمـيــاتـهــا
عـبــر وثــائــق ال ـج ـمــارك وس ــواه ــا .كما
أن امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف مـ ـل ــزم ــة ب ـ ـ ــأن ت ـف ــرض
ع ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوردي ــن إي ــداعـ ـه ــم لــدي ـهــا
م ـس ـب ـق ــا ضـ ـم ــان ــة ب ـن ـس ـب ــة  %15مــن
قيمة االعتمادات بالدوالر األميركي،

ُ
ُ
وأن تـ ـ ــودع امل ـب ــال ــغ ال ـت ــي ت ـج ـمــع من
مبيعات املشتقات النفطية في حساب
ّ
مستقل يتم تحويله إلى الــدوالر عند
استحقاق االعتمادات.
لـ ـفـ ـه ــم هـ ـ ـ ــذه اآللـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،يـ ـشـ ـي ــر ب ـعــض
املصرفيني إلى أن مصرف لبنان حذر
جدًا في التعاطي مع املستوردين ،ألنه
على دراية بسلوكهم في االستفادة من
فاملستوردون
النموذج النقدي القائم.
ّ
كانوا يعملون على أكثر من خط يوفر
لهم أرباحًا كبيرة على الشكل اآلتي:
 يعمد املستوردون إلى فتح اعتماداتلــدى املـصــارف املحلية تستحق ّ
كحد
أق ـص ــى ب ـعــد  180ي ــوم ــا .خـ ــال شهر
ً
أو أك ـث ــر ق ـل ـي ــا ،ي ـك ــون امل ـس ـت ــوردون
قـ ــد بـ ــاعـ ــوا كـ ــل الـ ـكـ ـمـ ـي ــة ،ويـ ـعـ ـم ــدون
إل ــى إيــداع ـهــا ل ــدى امل ـص ــارف مـجـ ّـمــدة
ع ـل ــى فـ ـت ــرات ق ـص ـي ــرة وي ـس ـت ـف ـيــدون
م ــن ف ــوائ ــده ــا ك ــأرب ــاح إضــاف ـيــة فــوق
األربــاح التي يحققونها من املبيعات
واملنصوص عليها في آليات تسعير
مبيع املشتقات النفطية الصادرة عن
وزارة الطاقة.
 -ف ـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق كـ ـ ــان املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوردون

يـقـتــرضــون مــن م ـصــارف أجـنـبـيــة في
ال ـخ ــارج ب ــال ــدوالر األم ـيــركــي بـفــوائــد
متدنية تصل إلــى صفر فــي املـئــة ،ثم
ي ــودع ــون امل ـبــالــغ بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة
ويـ ـقـ ـبـ ـض ــون ع ـل ـي ـه ــا فـ ــوائـ ــد الـ ـس ــوق
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،مـ ـ ــا يـ ـحـ ـق ــق لـ ـه ــم أرب ـ ــاح ـ ــا
إضافية .توقفت هــذه العملية عندما
ارت ـف ـع ــت امل ـخ ــاط ــر ع ـل ــى ث ـب ــات سـعــر
ص ــرف ال ـل ـيــرة م ـقــابــل الـ ـ ــدوالر وب ــات
املـ ـسـ ـت ــوردون ُع ــرض ــة ل ـل ـخ ـس ــارة إذا
واصـ ـل ــوا ه ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات ،وبــالـتــالــي
فإن مصرف لبنان يأخذ في االعتبار
إم ـكــان قيامهم بــأمــر مـمــاثــل فــي حــال
توفير الدوالرات الالزمة لالستيراد.
 عندما بدأت أزمة ّشح الدوالرات في
السوق ،عمد املستوردون إلى تحميل
الجزء األكبر من كلفة الفرق بني سعر
الـصــرف الرسمي وسعر الـصــرف في
ال ـس ــوق ال ـثــانــويــة (لـ ــدى ال ـص ـ ّـراف ــن)،
ّ
املوزعني الذين ّ
حملوها بدورهم
إلى
إل ــى أص ـح ــاب امل ـح ـطــات م ــا ّأدى إلــى
تآكل جعالة أصحاب املحطات بقيمة
 300ليرة على كل صفيحة بنزين من
أص ــل ج ـعــالــة إج ـمــال ـيــة بـقـيـمــة 2000
لـيــرة .يقول بعض املستوردين :إنهم
ّ
تحملوا الجزء األكبر من الـفــرق ،لكن
ّ
عند احتساب مجمل السوق يتبي أن
أصحاب املحطات هم الخاسر األكبر
في هذه العملية.
 يـ ـحـ ـص ــر م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان ع ـم ـل ـيــةتمويل الــدوالرات للمستوردين بثمن
البضاعة املستوردة من دون األجــزاء
األخ ـ ـ ــرى امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـضــري ـبــة الـقـيـ ّمــة
امل ـض ــاف ــة واألرب ـ ـ ـ ــاح ون ـس ــب ال ـت ـبــخــر
ّ
وس ــواه ــا ال ـتــي يـمـكــن أن تـشــكــل نزفًا
إضــافـيــا فــي احـتـيــاطـ ّـيــاتــه بالعمالت
األجنبية.
ال ـح ــدي ــث ع ــن هـ ــذه األجـ ـ ــزاء م ــن آلـيــة
الـتـمــويــل ه ــو م ــا ك ــان واض ـح ــا أم ــس،
إال أن املـسـتـتــر ف ــي ه ــذه امل ـســألــة هي
ال ـك ـم ـي ــات الـ ـت ــي س ـي ـم ـ ّـول ـه ــا م ـصــرف
ّ
سيمول
لبنان .يقال بأن مصرف لبنان
حاجة الـســوق ،لكن هــل لديه األدوات
املـ ـن ــاسـ ـب ــة ملـ ـع ــرف ــة حـ ــاجـ ــات الـ ـس ــوق
بــالـتـحــديــد؟ وه ــل يملك امل ـس ـتــوردون
أدوات تحايل على مصرف لبنان من
خالل عمليات التخزين؟
ال ت ــوج ــد لـ ــدى ال ـع ــدي ــد م ــن املـعـنـيــن
إج ــاب ــات واض ـحــة عـلــى ه ــذه األسـئـلــة
بسبب تسييس املسألة وتقاطعها مع
مسألة التهريب إلى سوريا .هناك من
ق ــال إن املـ ــازوت املـسـتــورد إل ــى لبنان
ُي ـهـ ّـرب إلــى ســوريــا ،مــا يعني تهريب
الـ ـ ــدوالرات إلـيـهــا .وه ـنــاك مــن ق ــال إن
ح ــاج ــة الـ ـس ــوق امل ـح ـل ـيــة م ــن امل ـ ــازوت
تــرت ـفــع وت ـن ـخ ـفــض ب ـك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة،
ّ
متغيرة وعوامل
تبعًا ملجموعة عوامل
ّ
طـ ــارئـ ــة .م ــن ب ــن الـ ـع ــوام ــل امل ـت ـغــيــرة
األســاس ـيــة ،هــي حــاجــة املـصــانــع إلــى
امل ـ ـ ـ ــازوت ،وح ــاج ــة م ــول ــدات األح ـي ــاء
إلى املازوت ،وهذا األمر مرتبط بعدد
ساعات انقطاع الكهرباء .أما التهريب
إلـ ـ ــى س ـ ــوري ـ ــا ،ف ـه ــو أمـ ـ ــر غ ـي ــر دق ـيــق
لألسباب اآلتية:
 بعض شركات االستيراد في لبنانُ
تعيد تصدير بضائعها إلــى سوريا
بشكل غـيــر مـبــاشــر ،أي عـبــر شــركــات
وس ـي ـط ــة ،وت ـق ـبــض ال ـث ـمــن ب ــال ــدوالر
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ن ـ ـق ـ ـدًا وف ـ ـ ــق آل ـ ـيـ ــة ال ــدف ــع
املسبق .وبالتالي فإن مبيع املشتقات
الـنـفـطـيــة إل ــى ســوريــا ال ُيـسـبــب نزفًا
فــي ال ــدوالرات إلــى ســوريــا ،إال أنــه قد
ُيسبب ارتفاعًا في الكميات املستوردة
أو انخفاضًا فيها .وبحسب مصادر
رسمية فإن الكثير من عمليات إعادة
التصدير حصلت بشكل شرعي وفق
إجازات شراء صادرة عن وزارة الطاقة
 مديرية النفط. ال يخفى أن عمليات تهريب املازوتمـ ــن ل ـب ـن ــان إل ـ ــى سـ ــوريـ ــا وبــال ـع ـكــس

مــوجــودة مـنــذ س ـنــوات طــويـلــة ،وهــي
مرتبطة بعنصرين :انقطاع هذه املادة
في سوريا والفرق بني أسعارها هناك
وأس ـعــارهــا فــي ال ـســوق املـحـلـيــة .فــإذا
كان السعر املحلي أعلى من السعر في
سوريا ،فليس هناك ما ّ
يبرر التهريب،
إال إذا اعـتـبــرنــا أن امل ـهـ ّـربــن يسعون
إل ــى تسجيل الـخـســائــر مــن جيوبهم
ً
بــدال من تحقيق األرب ــاح ،والثابت أن
األسـعــار فــي ســوريــا ليست أعـلــى من
األسـ ـع ــار ف ــي ل ـب ـن ــان .س ـعــر صفيحة
املــازوت في سوريا ّ
محدد بقيمة 183
ل ـي ــرة لـلـيـتــر ال ــواح ــد ،اي  3660لـيــرة
للصفيحة ،أي مــا ي ــوازي  7دوالرات
وفـ ــق س ـع ــر الـ ـص ــرف ال ــرس ـم ــي (515
لـيــرة ســوريــة مقابل ال ــدوالر الــواحــد)
وأقل من  6دوالرات وفق سعر الصرف
في السوق الـســوداء في سوريا (637
ليرة سورية مقابل الدوالر) ،علمًا بأن
الـسـعــر الــرسـمــي فــي لـبـنــان لصفيحة
املـ ــازوت يـبـلــغ  17700ل ـيــرة ،أي 11.7
دوالرًا بــاالسـتـنــاد إلــى سعر الصرف
الــوس ـطــي امل ـح ـ ّـدد مــن م ـصــرف لبنان
بـ 1507.5ليرات مقابل الدوالر الواحد.
وتــاري ـخ ـيــا ،إن مـســألــة الـتـهــريــب بني
لبنان وسوريا غير ثابتة ،فهذا األمر
كان يحصل باالتجاهني منذ عقود ،ما
يجعل تحديد حاجة السوق املحلية
إلى كميات املازوت غير واضحة وغير
دق ـي ـق ــة .ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـســاب ـقــة كــان
الـتـهــريــب مــن ســوريــا إل ــى لـبـنــان عبر
الحدود البقاعية والشمالية في تزايد
مـسـتـمـ ّـر ،ألن ال ــدول ــة ال ـســوريــة كــانــت
تدعم سعر امل ــازوت هناك .والتهريب
مــرتـبــط أيـضــا ب ــاألوض ــاع الجغرافية
لـلـمـنــاطــق الـ ـح ــدودي ــة وال ـ ـقـ ــدرة على
التهريب منها ،إال أنه في كل األحوال

ُص ّدر المازوت إلى
سوريا بشكل شرعي
وقبض المستوردون
ثمنه نقدًا بالدوالر

ال يـمـكــن أن ي ـقــوم أي م ـه ـ ّـرب بقبض
ثمن البضاعة بغير الدوالر ألنه يدفع
ثمنها أيضًا بالدوالر.
أم ــا بالنسبة إلــى مــا قـيــل عــن ارتـفــاع
اس ـت ـيــراد املـ ــازوت إل ــى لـبـنــان بنسبة
 %40وفــق أرق ــام الـجـمــارك اللبنانية،
انـطــاقــا مــن كــون الكميات اإلضافية
ُ
قــد تـهـ ّـرب إلــى ســوريــا ،فــإن هــذا األمــر
يـ ـ ـن ـ ــدرج ضـ ـم ــن ال ـ ـعـ ــوامـ ــل الـ ـط ــارئ ــة.
ً
فالنائب نقوال نحاس ،أجرى اتصاال
باملدير العام للجمارك بــدري ضاهر
ً
ســائــا إي ــاه عــن سبب ارت ـفــاع كميات
املـ ـ ـ ــازوت املـ ـسـ ـت ــوردة إلـ ــى ل ـب ـن ــان فــي
ال ـف ـت ــرة األولـ ـ ــى م ــن ال ـس ـنــة ال ـج ــاري ــة،
فأجابه بــأن هناك كميات ُ دخلت إلى
ل ـب ـنــان ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـت ــي أق ـ ـ ـ ّـرت فيها
زيادة على ضريبة القيمة املضافة من
 %10إلى  ،%11لكن حصل خالف على
إخضاعها لـهــذه الضريبة اإلضافية
”( “%1بـ ـسـ ـب ــب تـ ـعـ ـقـ ـي ــدات مـتـصـلــة
بانتقالها من حسابات االئتمان إلى
ح ـســابــات امل ـص ــادق ــة) ،واس ـت ـم ـ ّـر هــذا
ال ـخ ــاف ح ـتــى ح ـســم ف ــي مـطـلــع عــام
 2019وت ـ ــم ت ـس ـج ـيــل دخـ ـ ــول كـمـيــات
كبيرة في مطلع عام  ،2019علمًا بأنها
دخـلــت عــام  ،2018مــا سـ ّـبــب تضخمًا
اصطناعيًا في الكميات املستوردة في
الفصل األول من السنة الجارية.
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«نيويورك تايمز» تعيد نشر مزاعم الـ 16مليون
دوالر من الحريري إلى عارضة أزياء

ُ
األميركيون يحرجون رئيس الحكومة
أثارت صحيفة
«نيويورك تايمز» قضية
قديمة ،حول المزاعم
بدفع الرئيس سعد الحريري
 16مليون دوالر لعارضة
أزياء جنوب أفريقية بعد
عالقة بينهما .التوقيت
يترك الكثير من األسئلة،
مع ما ستثيره «الفضيحة»
المتجددة من انتقادات،
في ظل األزمة االقتصادية
في البالد وغرق
الحريري ماليًا
فــي تــوقـيــت شــديــد الـحـســاسـيــة ،أع ــادت
ج ــري ــدة «ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز» االمـيــركـيــة
ن ـشــر ت ـفــاص ـيــل ع ــن قـضـيــة ت ـع ــود لـعــام
 ،2013تزعم فيها عــارضــة أزي ــاء جنوب
أفريقية أن الرئيس سعد الحريري دفع
لها مبلغًا يعادل  15.3مليون دوالر ،بعد
عالقة حميمة جمعتهما.
ومــع أن «الفضيحة» قديمة وتعود إلى
ّ
م ــا قـبــل سـتــة أع ـ ــوام ،إل أن نـشــرهــا في
هـ ــذا ال ـت ــوق ـي ــت والـ ـح ــدي ــث ع ــن ح ـصــول
الصحيفة على مئات الوثائق القضائية
ال ـت ــي ت ـش ــرح ت ـفــاص ـيــل ال ــدف ـع ــات ال ـتــي
حصلت عليها العارضة كانديز فان دير
م ـيــروي ،يـعـيــدان وضـعـهــا فــي الــواجـهــة
ّ
ّ
بقوة ،خصوصًا في ظــل األزمــة الحالية
في البالد والظروف املالية الصعبة التي
ّ
يمر فيها الحريري تحديدًا.
وال يغيب ال ـســؤال عــن سبب النشر في
هذا التوقيت في نيويورك تايمز ،علمًا
ب ـ ــأن وس ــائ ــل إع ـ ــام أج ـن ـب ـي ــة س ـب ــق أن
نشرت التفاصيل فــي الــرابــع مــن كانون
االول  .2018ويأتي السؤال عن التوقيت
ربطًا بالضغوط األميركية تحديدًا التي
ي ـت ـعـ ّـرض ل ـهــا ل ـب ـنــان وال ـع ـقــوبــات الـتــي
باتت سيفًا مصلتًا على عدد من القوى
وال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـس ـيــاس ـيــة ،وال ـحــديــث
عــن ض ــرورة إب ـعــاد ال ـحــريــري عــن حــزب
الله والضغط عليه التخاذ مواقف أكثر
ً
تمايزًا ،وصوال إلى االنقالب الكامل.
ف ـ ـعـ ــدا عـ ــن اإلح ـ ـ ـ ـ ــراج ال ـش ـخ ـص ــي الـ ــذي
ّ
سيسببه األمر لرئيس الحكومة ،والذي
من املمكن أن يدفع أي رئيس للحكومة

ف ــي أي بـلــد ف ــي ال ـعــالــم إل ــى االسـتـقــالــة،
ي ــأت ــي ق ـ ــرار ال ـن ـشــر ف ــي وقـ ــت ي ـق ــوم فيه
ع ــدد مــن «أص ــدق ــاء» ال ـحــريــري بإقناعه
بـ ـض ــرورة االس ـت ـقــالــة وتـ ـف ــادي حـصــول
االنـهـيــار فــي عـهــده .فالبالد تـنــوء تحت
أزمــة اقتصادية ومالية ونقدية ظهرت
أخـ ـيـ ـرًا ع ـل ــى ش ـك ــل «شـ ـ ــح» ف ــي الـ ـ ــدوالر
فــي ال ـســوق ،مــن دون أفــق لحلها بشكل
نهائي ،والحريري نفسه يعاني من أزمة
مــالـيــة خــانـقــة دفـعـتــه أخ ـي ـرًا إل ــى إقـفــال
تلفزيون «املستقبل» وال يزال املوظفون
مــن دون حـقــوقـهــم ،فيما يـقــوم أكـثــر من
طرف محلي ودولي بتحميله مسؤولية
عــدم تنفيذ اإلصــاحــات التي ّ
تعهد بها
للحصول على قروض مؤتمر «سيدر».
ً
أمـ ــا م ـط ـلــب االس ـت ـق ــال ــة ،ف ـب ــات مـتـصــا
بـ ــأجـ ــواء ف ــي الـ ـب ــاد ع ــن دف ـ ــع أم ـيــركــي
ل ـل ـح ــري ــري ن ـح ــو االس ـت ـق ــال ــة ع ـب ــر رف ــع
الضغط على الحكومة وعليه شخصيًا،
في حــال لم يستجب للشروط .من هنا،
ولـيــس دفــاعــا عــن ال ـحــريــري ،لـكــن يضع
أك ـث ــر م ــن ط ــرف س ـيــاســي وازن تفجير
نيويورك تايمز للقضية من جديد ،في
إطار الضغط على رئيس الحكومة ،وليل
أمس ّ
عبر أكثر من طرف عن مخاوفه من

الضغوط
في موازاة ّ
األميركية ،تلقى
الحريري نصائح من
«أصدقاء» باالستقالة!

ضبابية املرحلة املقبلة.
وقـبــل انـتـشــار مـقــال «ن ـيــويــورك تــايـمــز»،
ك ـ ــان االجـ ـتـ ـم ــاع الـ ـ ــذي ع ـق ــد ب ــن رئ ـيــس
الجمهورية ميشال عون وحاكم مصرف
لبنان ريــاض سالمة قد خطف االهتمام
على املـسـتــوى السياسي واالقـتـصــادي.
وب ــدا االجـتـمــاع شكليًا أكـثــر منه عمليًا،
تـ ـح ــديـ ـدًا ل ـن ــاح ـي ــة ت ـظ ـه ـيــر س ـع ــي ع ــون
وس ــام ــة وال ـح ـكــومــة إل ــى إي ـج ــاد حـلــول
لــأزمــة ،أو الـحـ ّـد منها على األق ــل ومنع
ت ـطــورهــا ف ــي املــرح ـلــة املـقـبـلــة .وبحسب
م ـصــادر الـقـصــر الـجـمـهــوري ،ف ــإن اللقاء
ك ــان إيـجــابـيــا حـيــث ق ـ ّـدم ســامــة لرئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ش ــرح ــا واف ـي ــا ل ــأزم ــة ومــا

ح ـص ــل مـ ــن ت ـ ـ ـطـ ـ ـ ّـورات فـ ــي األي ـ ـ ـ ــام ال ـتــي
أمضاها عــون في نيويورك .واأله ــم ،هو
وضـ ــع عـ ــون ف ــي ضـ ــوء ال ـخ ـط ــوات الـتــي
سيشرع امل ـصــرف املــركــزي فــي تنفيذها
ّ
ب ــدءًا مــن ال ـيــوم ،لناحية ح ــل أزم ــة شــراء
النفط والقمح واملــواد األساسية االخرى
م ــن الـ ـخ ــارج ب ـ ــال ـ ــدوالر ،إذ إن امل ـصــرف
املـ ــركـ ــزي س ـي ـع ـمــد إلـ ــى ف ـت ــح اع ـت ـم ــادات
مـحــددة لهذه السلع وس ـيـ ّ
ـزود املصارف
بالكميات املطلوبة مــن العملة الصعبة
بما يضمن استمرار استيراد هذه السلع
وقـيــام الـتـجــار بــدفــع املستحقات عليهم
للتجار فــي الـخــارج بــالــدوالر األميركي.
كما اتـفــق ســامــة مــع عــون على ضــرورة
اإليعاز إلى املصارف بتخفيف الحمل عن
املواطنني ،والقيام بالتسهيالت ،وأبرزها
تقاضي دفعات تسديد القروض بالليرة
اللبنانية ولــو كــانــت ال ـقــروض بــالــدوالر
تعميم
األميركي ،وهو ما أدى إلى صدور ّ
مــن جمعية امل ـصــارف ت ـحـ ّـدث عــن تمني
سالمة على البنوك «التعاون مع صغار
املقترضني لتسوية قروضهم بالليرة اذا
كانت مداخيلهم بالليرة».
وتـ ـق ــول مـ ـص ــادر ال ـق ـص ــر إن ـ ــه ال يـمـكــن
االسـتـمــرار فــي سياسة الشائعات التي
يـ ـق ــوم ال ـب ـع ــض بــاف ـت ـعــال ـهــا ف ــي ال ـب ــاد
ألسـ ـب ــاب س ـي ــاس ـي ــة ،إذ إن االق ـت ـص ــاد،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع املـ ـ ـص ـ ــرف ـ ــي ،قــد
يـ ـتـ ـع ـ ّـرض لـ ـ ـه ـ ــزات ب ـس ـب ــب ال ـش ــائ ـع ــات
الـتــي ال أس ــاس لـهــا مــن الـصـحــة ،والـتــي
تفقد ال ـنــاس وامل ــودع ــن الـثـقــة بالقطاع
املصرفي وبالدولة .من هنا ،أتى تعميم
القصر الجمهوري املــواد الجرمية التي
يحاسب فيها القانون مطلقي الشائعات
في بيان أمــس ،ال ّ
سيما ذكــر املــادة 209
من قانون العقوبات التي تحدد ماهية
النشر ،واملادتني  319و 320من القانون
ن ـف ـســه والـ ـت ــي تـ ـح ــدد ال ـع ـق ــوب ــات ال ـتــي
تـنــزل بمرتكبي جــرائــم النيل مــن مكانة
الــدولــة املــالـيــة .وتـقــول امل ـ ّصــادر إن نشر
هــذه امل ــواد ،هو بمثابة دق جــرس إنــذار
وتـنـبـيــه لـلـقـضــاء حـتــى يـتـحــرك ،لوضع
حـ ّـد لتلك الشائعات التي ّ
تعرض األمن
االقتصادي للخطر الشديد.
أمــا حركة الشارع فقد خفتت أمــس ،بعد
ّ
األحــد امللتهب قبل يــومــن .إل أنــه سجل
قـطــع لـطــريــق ص ـيــدا ـ ـ ص ــور ف ــي منطقة
ّ
وتجمعات لبعض املواطنني في
الغازية،
الشمال .أمــا في وســط بيروت ،فلم تفلح
الدعوات في حشد أعداد من املتظاهرين،
فاكتفى عشرات املتظاهرين بالسير نحو
شارع الحمرا والهتاف بإسقاط سالمة.
(األخبار)
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