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حتقيقات

ّ
والحل في لجنة خبراء من الطرفين ...وال خطر على االقت�صاد
التوا�صل بين الحزب والحاكمية قائم عبر قنوات...

5

�سالمة للم�صارف :مهمتكم لي�ست في مالحقة المق ّربين من حزب اهلل و�إقفال ح�ساباتهم ...بل تطبيق الآلية فقط
محمد حمية
أكثر من سبب يقف خلف األزمة بين حزب الله من جهة والمصرف المركزي والمصارف من جهة ثانية ،على
خلفية قانون العقوبات األميركي على الحزب .وإذا أمكن اعتبار اجتهاد بعض المصارف في تنفيذ اإلجراءات
في كان خطأ ً له ما يب ّرره بحسب المدافعين عن هذه المصارف ،فما الذي يب ّرر استمرار اجتهادها
بشك ٍل ّ
تعس ّ
بعد صدور تعاميم المصرف المركزي وآلية التطبيق؟
تتضارب المعلومات والوقائع حول المناخ الذي كان سائدا ً بين حزب الله والحاكمية والمصارف قبل أيام
قليلة على التفجير الذي استهدف المركز الرئيس لمصرف «لبنان والمهجر» .لكن ما بدا واضحاً ،أن المناخ كان
تصعيديا ً وليس في اتجاه التهدئة ،ال سيما أن اجتماعات وفد حزب الله والحاكم والمصارف كانت متوقفة قبل
أسبوع من التفجير ،بينما جاء تصريح الحاكم رياض سالمة لقناة « »CNBCليشعل غضب الحزب ،لير ّد على
قاس صدر عن «كتلة الوفاء للمقاومة» النيابية .وما أثار استياء حزب الله أكثر ،أنّ تصريح الحاكم
الحاكم ببيان ٍ
أتى بعد أيام على زيارة مساعد وزير الخزانة األميركي لشؤون تمويل اإلرهاب دانيال غاليزر إلى لبنان.
فهل جاء التفجير فعالً ليعرقل التقدم اإليجابي الذي تم التوصل إليه بين الطرفين؟ أم للدخول على ّ
خط
االشتباك وتأجيج الخالف؟ وهل استطاعت االجتماعات التي تلت التفجير ،ال سيما بين الحاكم ولجنة المصارف
وبعده اجتماع السراي باحتواء تداعيات التفجير؟ وهل عاد التواصل بين الحزب مع الحاكم والمصارف؟ وهل
نحن أمام مسلسل استهداف المصارف لضرب القطاع المصرفي وبالتالي استقرار الليرة؟ وهل هناك خطر
على االستقرار االقتصادي في ظ ّل خطر اإلرهاب الذي يتهدّد لبنان؟

الحوار قائم إنما عبر «قنوات»

ّ
تقول م��ص��ادر ّ
ملف العقوبات
مطلعة على
األميركية على حزب الله ،لـ«البناء» ،إنّ التفجير
جاء في وقت ُقطع فيه الحوار بين الحزب والحاكم
والمصارف مرحلة إيجابية في محاولة لعرقلة
الحلول والتشويش على التقدم الذي حصل.
وش�دّدت المصادر على أن أه ّم خطوة حصلت
بعد التفجير ،إعالن لجنة المصارف بعد اجتماعها
االلتزام التام بتعاميم المصرف المركزي .وتؤكد
المصادر أن الحوار قائم بين وفد الحزب والحاكمية
بعد التفجير عبر أكثر من قناة ،وأن األمور تتجه
إلى حلول ،ال إلى مزيد من التأ ّزم.

«»Société Générale
رفض االلتزام

وع��ل��م��ت «ال��ب��ن��اء» أن م��ص��رف « Société
 »Généraleطالب خالل اجتماع اللجنة بخروج
بيان يتض ّمن اتهام حزب الله بالتفجير ،وبعدم
التزام المصارف بتعاميم المصرف المركزي .لكن
رئيس مجلس إدارة «مجموعة لبنان والمهجر»
نعمان األزه��ري ،قدّم مداخلة ممتازة بأنّ «بنك
لبنان والمهجر» لكل اللبنانيين ،ويرفض اتهام أيّ
جهة ،وأن اللجنة تحت سقف المصرف المركزي.
وعلمت «البناء» أيضا ً أنّ نبرة حاكم المصرف
المركزي رياض سالمة علت خالل حديثه مع مدير
ع��ام مصرف « »Société Généraleأنطوان
صحناوي خالل اجتماع لجنة المصارف والحاكم
الذي قال لصحناوي الذي رفض االلتزام بتعماميم
المصرف المركزي« :ستلتزم غصبا ً عنك» .كما أكد
سالمة أمام لجنة المصارف أن «جوهر القانون
األميركي البحث عن مصدر تمويل حزب الله ال عن
أعضاء الحزب .لذلك مهمتكم كمصارف ال تكمن في
البحث عن األشخاص المق ّربين من الحزب وإقفال
حساباتهم ،بل عليكم تطبيق التعاميم واآللية التي
اتفقنا عليها .وأيّ حسابات مصدرها مشبوه فهيئة
المصارف العليا هي التي تحسم أمرها» .وأبلغت
مدراء المصارف الحاكم بأنهم ملتزمون.

ال خطر على القطاع المصرفي

ويُط ْمئِن الخبير االقتصادي الدكتور لويس
حبيقة في حديثه إلى «البناء» أن ال خطر على

القطاع المصرفي في لبنان وال على استقرار الليرة
وال على االستقرار االقتصادي في لبنان بشكل عام.
ويضيف :التفجير الذي استهدف مصرف «لبنان
والمهجر» هدفه واض���ح ،ول��م ي��ؤ ّد غ��رض��ه ،بل
جاءت نتيجته معاكسة إذ ا ّتحد المجتمع اللبناني
وأركان الدولة حول القطاع المصرفي ألنه أولوية
لدى جميع االطراف بمن فيهم حزب الله.
ويشدّد حبيقة على أن ال مجال أمام المصارف
إال تطبيق اإلجراءات الناتجة عن قانون العقوبات
األميركية على حزب الله ،لكن هناك المباالة من
المصرف المركزي ،وتقصيرا ً في ع��دم استباق
التط ّورات ،ال سيما أن الالئحة األميركية التي
تتضمن األس��م��اء وال��ش��رك��ات التي ستطاولها
العقوبات صدرت منذ وقت طويل وتض ّمنت بعض
األسماء التي ال عالقة لها بحزب الله ،لكن إدراجها
حصل بناء على أخبار ومعلومات وتقارير مغلوطة
وفي إطار االستهداف التجاري أو السياسي لبعض
األشخاص أو الشركات.
ويتابع :ك��ان على مصرف لبنان م��� ّذاك ،أن
يراسل وزارة الخارجية األميركية بأن هذه األخبار
والتقارير مغلوطة ،وأن هناك مصارف تأمركت
أكثر من األميركيين ،ما أدّى إل��ى س��وء تطبيق
القانون وعدم معالجة مسبقة لألزمة ظهرت خالل
إقفال حسابات بعض نواب حزب الله.

اجتماع السراي جاء متأخرا ً

ويشير الخبير االقتصادي إلى أنّ مصرف لبنان
ك��ان يجب أن ينشئ لجنة التحقيق المصرفية
الخاصة منذ وق��ت طويل قبل انفجار األزم��ة.
ووص��ف حبيقة بيان لجنة المصارف بالجيد.
ويعتبر أن اجتماع السراي الحكومي الذي جمع
رئيس الحكومة تمام سالم ووزي��ر المالية علي
حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة
ورئ��ي��س لجنة ال��م��ص��ارف ج��وزف طربيه جاء
متأخراً.
ويتابع :ك��ان على رئيس المجلس النيابي
نبيه بري والرئيس سالم منذ شهرين الطلب من
تقني
حزب الله إرسال وفد خبراء تقنيين ووفد
ّ
م��ن ال��م��ص��ارف وم��ص��رف لبنان وجمعهم على
طاولة للحوار للوصول إلى ح ّل يحول دون تنفيذ
اإلج��رءات التعسفية من قبل المصارف .فالحل
يجب أن يكون تقنيا ً وعلميا ً ال سياسياً.

حبيقة

جابر

الليرة مستق ّرة

ويُطمئن حبيقة إلى أن ال خطر على استقرار
الليرة ،لوجود احتياطات نقدية تقدّر بـ 50مليون
دوالر وبقيمة  10مليارات دوالر ذهب في المصرف
المركزي ،فضالً عن أن أحدا ً من األطراف الداخلية ال
يريد ضرب استقرار الليرة.
ويتابع :الدول حريصة على استقرار الوضعين
النقدي واالقتصادي في لبنان ألسباب عدّة ،وعلى
رأسهم الواليات المتحدة ،فالقوى الدولية ال تريد
أزمات جديدة في المنطقة في ظ ّل اشتعال المنطقة
باألزمات ال سيما في سورية.
ولفت حبيقة إلى أنّ المشكلة في لبنان سياسية
وال عالقة لها بالمصارف ،بل تتعلق بعدم انتظام
الوضع السياسي ال��ذي يبدأ بانتخاب رئيس
للجمهورية وتشكيل حكومة ج��دي��دة وإج��راء
انتخابات نيابية .وعندئ ٍذ ستتح ّرك االسثمارات
ويزدهر االقتصاد.

من يقف خلف التفجير؟

يرى الخبير العسكري واالستراتيجي العميد
الدكتور هشام جابر أن مكان تفجير «لبنان
والمهجر» وتوقيته وحجم العبوة المستخدمة

فيه ،أم��ور تؤكد أنّ التفجير ال يدخل في خانة
األعمال اإلرهابية التي تن ّفذها التنظيمات التي
نعرفها ،والتي تهدّد لبنان كتنظيمَي «داع��ش»
و«جبهة النصرة» ،والتي تهدف إلى قتل أكبر عدد
ممكن من األشخاص .فالتوقيت م��دروس بدقة،
وحجم العبوة غير ذات قوة تدميرية كبيرة ،لكن
هذا ال يعني أن لبنان لم يعد هدفا ً لهذه التنظيمات
اإلرهابية.
ويرجح جابر فرضية الطابور الخامس بهدف
ّ
ضرب االستقرار األمني في لبنان وخلط األوراق
وتهديد القطاع المصرفي .والمطلوب اتهام حزب
الله ال��ذي ال مصلحة ل��ه ب��أن يكون شريكا ً وال
ّ
متدخالً وال متواطئا ً أو يغطي عمالً إرهابيا ً كهذا،
الموجهة إليه زورا ً باإلرهاب.
في ظل االتهامات
ّ
وبالتالي ال مصلحة له ب��أن يقوم بهذا العمل
وتلصق به تهمة اإلرهاب .خصوصا ً أن المعلومات
توصل حزب الله وجمعية المصارف قبل
تؤكد
ّ
يومين على التفجير إلى نوع من التفاهم للح ّد
من األضرار الناتجة عن القانون األميركي .فجاء
التفجير لخلط األوراق من جديد.
يرجح جابر وقوف جهة ما خلف التفجير
كما ّ
ُتعرف بالطابور الخامس ،لها مصلحة في خلط
األوراق .أم��ا المستهدف فهو األم��ن ف��ي لبنان

والقطاعين المصرفي والسياحي .وهذه الجهة قد
تكون أجهزة استخبارات «إسرائيلية» أو عربية أو
إقليمية .القوى األمنية واألدلة الجنائية إن كانت
الشرطة القضائية أو فرع المعلومات ،لديها القدرة
لكشف الجهة المن ّفذة .لكن إذا لم يتم الكشف عن
الجهة خالل أيام فتكون الجهة أجهزة استخبارات
خارجية ال مصلحة للدولة بأن تكشف عنها.
وأضاف :هناك احتمال ضئيل أن تكون مجموعة
م��ن البيئة الحاضنة لحزب الله الناقمة على
المصارف قد ن ّفذت التفجير ،لكن إذا كانت هذه
الفئة تتعاطف مع حزب الله فإنها أول من أصابته
وأضرت به هو الحزب نفسه ،ما يعني َكمَن يطلق
النار على نفسه ...وهذا غباء مطلق.
وعن تحذير بعض السفارات األجنبية في لبنان
رعاياها من ارتياد المطاعم في الحمرا ووسط
بيروت قبل حصول التفجير بساعات ،يرى جابر
أن هذه السفارات لديها عالقات مع االستخبارات
الدولية ،وه��ذا يزيد من احتمال أن تكون أجهزة
دولية تقف خلف تفجير «لبنان والمهجر» ،أو كانت
ّ
وغضت النظر ،مع عدم استبعاد
على علم مسبق به،
احتمال وقوف جهة إقليمية خلف التفجير.

أسباب تراجع التفجيرات اإلرهابية

واستبعد جابر أن يتك ّرر استهداف المصارف ألن
الرسالة وصلت ،لكن لبنان ال يزال هدفا ً للتنظيمات
اإلرهابية وإن توقفت العمليات اإلرهابية ألسباب
عدّة أ ّولها كفاءة األجهزة األمنية وخبرتها ،هي التي
استطاعت خالل السنوات األخيرة كشف عشرات
العمليات اإلرهابية كانت قيد التحضير .وثانيا ً
التنسيق بين األجهزة ال سيما بين استخبارات
الجيش وف��رع المعلومات واألم���ن ال��ع��ام وأم��ن
الدولة ،لكن احتمال تنفيذ أعمال إرهابية يبقى
قائما ً ووارداً ،ألن المجموعات اإلرهابية في البقاع
تحاول البحث عن خاصرة رخوة ولديها خاليا
نائمة في المخيمات وغيرها ،ربما تطلب منها
تنفيذ عمل تفجيريّ لتخريب األمن في لبنان .أما
السب الثالث لتراجع التفجيرات اإلرهابية بحسب
جابر ،فهو تقلّص البيئة الحاضنة لإلرهاب حيث
لم يعد لبنان بيئة حاضنة للتنظيمات االرهابية.
واالنتخابات البلدية في عرسال أظهرت ذلك.
ويبدي جابر اعتقاده بأنه على رغم الخالف
السياسي الحادّ ،فإن جميع األط��راف في الداخل
م ّتفقون على مكافحة اإلره��اب وع��دم تبرير أيّ

تحيي ذكرى �أ�سبوع المنا�ضل علي الخ�شن (�أبو منير)
منفذية البقاع الغربي في «القومي» ْ

عمليات إرهابية .فالخطاب السياسي الذي ك ّنا
نسمعه ع��ام  2013ال��ذي ك��ان ي��ب� ّرر العمليات
اإلره��اب��ي��ة ت��وق��ف ،والخطاب الديني ال��ذي ك ّنا
نسمعه في المساجد توقف ألن الذي يقف خلف
هؤالء اكتشف أنه ال يحقق أغراضه ،ألن الناس ال
يتقبلون هذا الخطاب المتط ّرف ،فضالً عن تقلّص
البيئة الحاضنة وتنسيق األجهزة األمنية اللبنانية
مع األجهزة االمنية الدولية .ويضيف :لكن ال يعني
ذلك أن تتراخى األجهزة ألن هناك أهدافا ً سياسية
ودبلوماسية واق��ت��ص��ادي��ة وت��ج��اري��ة مع ّرضة
لالستهداف ،ونحن لم ننتقل إل��ى مرحلة أمنية
خطيرة جداً ،إنما يجب الحذر .األحداث في سورية
تنعكس على لبنان بشكل سلبي« ،داعش» موجود
في سورية وعلى مقربة من ال��ح��دود اللبنانية
وتحديدا ً في مخيم اليرموك والقلمونين الشرقي
محاصر ،وعندما يتع ّرض
والغربي .و«داع��ش»
َ
لغارات سينتقل إلى الحدود اللبنانية كي يكون في
مأمن من غارات الطيران الروسي والسوري.

خطورة الخاليا النائمة

ويح ّذر جابر من خاليا تنظيم «داعش» النائمة
في لبنان ،ال سيما في «عين الحلوة» ،حيث يتمدّد
التنظيم بشك ٍل ملموس على حساب الفصائل
الفسطينية .ويضيف :إذا أمسك «داعش» بـ«عين
الحلوة» فالوضع سيكون خطير ج��دا ً وسنكون
أمام «نهر بارد» جديد لوجود  150ألف مواطن في
المخيم سيتحولون إلى رهائن .وحينئذ سيفرض
التنظيم الشروط التي يريدها على الدولة .أما
الخطر األكبر فهو تمدّده إلى صيدا ،ما سيخلق
عشرات من أحمد األسير ،وبالتالي يقطع طريق
الجنوب ـ بيروت الحيوية بالنسبة إلى المقاومة
وبيئتها الشعبية ،ما سيؤدّي إلى فتنة واستدراج
خليجي
حزب الله إلى فتنة في الداخل ،وهذا مطلب
ّ
و«إسرائيلي» ،في ظل التنسيق بين كيان االحتالل
والدول العربية لجهة كيفية إضعاف حزب الله
والقضاء عليه .وم��ا نقلته صحيفة «يديعوت
أحرونوت» العبرية أنّ «إسرائيل» لن تستطيع
شنّ حرب على لبنان ألن حزب الله في جهوزية
تامة للر ّد على رغم تو ّرطه في الحرب في سورية،
لكن استدراجه إلى فتنة داخلية سيجعله مكشوف
الظهر ،ويسهّل على «إسرئيل» القيام بضربه في
الجنوب ،وهذه مهمة الدول العربية تمهيدا ً لضربة
«إسرائيلية» عسكرية.

نادر :لبنان �سيبقى في ّ
ظل المراوحة ال�سيا�سية ...والمطلوب التما�سك وال�سهر لمنع الإرهاب من تحقيق هدفه

جانب من الحضور
أقامت منفذية البقاع الغربي في الحزب السوري القومي االجتماعي وأهالي
بلدة سحمر احتفاال ً تأبينيا ً لمناسبة مرور أسبوع على رحيل الرفيق المناضل
علي الخشن (أب��و منير) ،وذل��ك بحضور المنفذ العام الدكتور نضال منعم
وأعضاء هيئة المنفذية ،مدير الدائرة اإلذاعية في الحزب كمال نادر ،وجمع من
المسؤولين المحليين.
كما حضر االحتفال ممثلون عن حركة أمل وح��زب الله ،فاعليات بلدية
واختيارية وتربوية ،وحشد من المواطنين والقوميين.
وألقى عضو المجلس القومي جرجي الغريب كلمة أصدقاء الفقيد فعدّد
فضائله وسيرته الملتزمة بالنهضة القومية وبأخالقها .وتحدث عن إخالصه
وتمسكه بتطبيق َق َسمه فأنشأ عائلة قومية اجتماعية
لوطنه ولقريته ولرفقائه،
ّ
منها مقاتلون وجرحى ،وقد وصل بعضهم إلى عتبة الشهادة ،وما زالوا على
إيمانهم والتزامهم بالحزب ،وه��م بدورهم أنشأوا عائالت قومية ببناتها
وشبابها.
من ناحيته ،ألقى زهير الخشن كلمة العائلة شاكرا ً للحاضرين مواساتهم،
وعاهد والده على االستمرار في ّ
خط الصراع القومي من أجل نصرة األمة وإقامة
المجتمع القومي االجتماعي الذي شاءه سعاده.
كلمة مركز الحزب ألقاها مدير الدائرة اإلذاعية كمال نادر الذي رأى أنّ أبا
منير هو منار ٌة مضيئة أمام األجيال في سحمر وفي البقاع وسائر أنحاء الوطن،
وهو المعروف بأخالقه العالية والتزامه البطولي بالعقيدة وبالنظام ،على رغم
الظروف الصعبة والجائرة التي م ّرت عليه وعلى الحزب.
وأضاف أن والده مسعود الخشن كان أ ّول مدير لمديرية سحمر سنة 1943
كما أنّ أبا منير تح ّمل مسؤولية هذه المديرية في فترة الحرب وخ ّرج منها

يتقبلون التعازي
مناضلين وشهداء في جبهة المقاومة الوطنية ،وفي مواقع النضال القومي.
وتط ّرق نادر إلى األوض��اع السائدة في لبنان والمنطقة ،فاعتبر أن لبنان
سيبقى في حال المراوحة السياسية لفترة طويلة ،وال حلول اآلن للمشاكل
المعلّقة ،لكن المطلوب هو التماسك االجتماعي والسهر األمني على الحدود وفي
الداخل ،لمنع أيّ فتنة أو أعمال إرهابية من الوصول إلى أهدافها.
وعن سورية قال :إن الجيش السوري وق��وات المقاومة ونسور الزوبعة
يتقدّمون في مختلف الجبهات ،ويح ّققون انتصارات على القوى اإلرهابية
والظالمية المدعومة من العد ّو ومن بعض العرب .وهنا سأل :كيف يع ّرف
العرب أنفسهم بأنهم خير أمة أُخ ِرجت إلى الناس ،وهم ما انفكوا يتقاتلون في
ما بينهم ،وتذهب قواهم وثرواتهم هدرا ً على حروب عبثية ض ّد أنفسهم ،بينما
دولة العدو الصهيوني تقبع هانئة مطمئنة وال ُتطلَق عليها رصاصة أو قذيفة؟
ورأى ن��ادر أن العملية البطولية التي ن ّفذتها المقاومة في «ت��ل أبيب»
ّ
مؤخراًّ ،
قضت مضجع الحكومة الصهيونية وأزعجت بعض أصدقائها العرب
والحريصين على أمنها.
وأ ّكد نادر أن التالحم المصيري بين الجيش السوري والمقاومة اللبنانية
والحزب السوري القومي االجتماعي قد ترسخ في الميدان ولن تنفك عُ راه.
وتو ّقع أن يحصل تغيير تاريخي كبير في وضعية العالم بعد انتهاء الحرب في
سورية والعراق بالنصر ،وسيُنشئ عالم جديد ال يشبه العالم أحادي القطبية
الذي تح ّكمت فيه اإلدارة األميركية الصهيونية.
وختم نادر كلمته بتوجيه التعزية ِباسم رئيس الحزب النائب أسعد حردان
والقيادة المركزية إلى عائلة الفقيد ورفقائه وإلى أهالي بلدته سحمر.
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