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سياسة

ابراهيم األمين

العام
وإف ــاس ـه ــا ف ـع ـل ـيــاّ ،
وإمـ ـ ــا ن ـحــن أم ــام
حالة تنطوي على فساد وتقوم على
اسـتـغــال صــاحـيــات حــاكــم مصرف
لبنان لتأمني منفعة خــاصــة ،مالية
أو سياسية .وفي الحالتني نحن أمام
ّ
ـاد لـلـمــال ال ـعــام املؤتمن
تـســيــب مـتـمـ ٍ
عليه رياض سالمة».
ّ
ت ـســاؤل ه ــذا امل ـصــرفــي ،املــطـلــع على
ت ـفــاص ـيــل ك ـث ـي ــرة ،ي ـن ـبــع م ــن وقــائــع
مثيرة كشف عنها طلب بنك «ميد»
االخ ـ ـيـ ــر .ي ـش ــرح أن ال ـت ـق ــاري ــر ت ـبـ ّـن
أن بـنــك الـبـحــر املـتــوســط يـعــانــي من
ارت ـفــاع مـطــرد فــي محفظة الـقــروض
غ ـي ــر امل ـن ـت ـج ــة لـ ـلـ ـف ــوائ ــد ،إذ ارت ـف ــع
رص ـي ــده ــا م ــن  98.8م ـل ـي ــون دوالر
ف ــي ع ـ ــام  2015ال ـ ــى  153.9مـلـيــون
دوالر فــي عــام  .2016كــذلــك ارتفعت
محفظته مــن الـقــروض والتسليفات
املصنفة «للمتابعة والتسوية» (أي
إن املــديــن يــواجــه احتماالت التوقف
عــن ال ـس ــداد) مــن  233مـلـيــون دوالر
ال ـ ــى  242م ـل ـي ــون دوالر .يـ ـق ــول إن
ه ــذه املـحـفـظــة سـبــق لـلـبـنــك أن ك ـ ّـون
مـ ــؤونـ ــات ع ـل ـي ـهــا ب ــدع ــم م ـت ـك ــرر مــن
مصرف لبنان .ولكن الطلب االخير
يثير القلق ،فهو يتحدث عن حاجة
إضافية لتكوين مؤونات بقيمة 400
مليون دوالر لتغطية ديون مشكوك
في تحصيلها أو هالكة ،تعود الى 5
ّ
مدينني كبار ،كلهم مرتبطون بشكل
او بآخر بالحريري .ولكن في الالئحة
التي ّ
قدمها البنك لتبرير طلبه هذا
ي ـظ ـهــر أن ال ـت ـس ـه ـي ــات وال ـ ـقـ ــروض
املتعثرة لـهــؤالء املدينني تبلغ أكثر
م ــن  460م ـل ـيــون دوالر ،مـنـهــا نحو
 40م ـل ـيــون دوالر ع ـلــى ش ــرك ــة otas
التركية التي تمتلك شركة «أوجيه
ت ـل ـكــوم» ح ـصــة ف ـي ـهــا ،و ّه ــي تـعــانــي
مــن دي ــون مـتــراكـمــة ،وتـلــقــت بحسب
«ب ـل ــوم ـب ــرغ» ت ـح ــذي ـرًا م ــن الــدائ ـنــن
ف ــي تـ ـم ــوز امل ــاض ــي ب ــوج ــوب س ــداد
دفعتني مــن هــذه الــديــون املستحقة،
بقيمة  290مليون دوالر لكل دفعة.
وكــذلــك يترتب أكـثــر مــن  142مليون
دوالر على مجموعة من املقاولني من
الباطن لدى شركة «سعودي أوجيه».
ويوجد أيضًا دين على شركة AGE
بقيمة  127مليون دوالر ،ودين على
ش ــرك ــة  BEATAبـقـيـمــة  56مـلـيــون
دوالر ،باالضافة الى خسائر مسجلة
من إعادة هيكلة ديون شركة CELL
 Cتـ ـق ـ ّـدر ب ـن ـحــو  95م ـل ـي ــون دوالر،
وهذه الشركة التي تعمل في جنوب
أفريقيا يعود جزء من ملكيتها الى
شركة «أوجيه تلكوم» ،وقد ّ
تسربت
معلومات قبل شهر تفيد بأن شركة
 CELL Cبصدد إعادة هيكلة تهدف
الى تغطية مديونيتها البالغة 465
م ـل ـي ــون دوالر ،ت ـم ـه ـي ـدًا الن ـس ـحــاب
«أوجيه تلكوم» منها.
امل ـ ـفـ ــارقـ ــة الـ ـت ــي ي ـك ـش ــف ع ـن ـه ــا ه ــذا
امل ـص ــرف ــي أن ب ـنــك «مـ ـي ــد» س ـبــق أن
ّ
كون مؤونات على بعض ديون هذه
ال ـج ـهــات ،مــا يـعـنــي أن ــه يـحـتــاج الــى
نصف املبلغ الــذي يطلبه ،وبالتالي
ي ـم ـكــن ت ــأم ــن حــاج ـتــه م ــن أرب ــاح ــه،
وال ض ـ ـ ــرورة أب ـ ـ ـدًا ل ـت ــدخ ــل م ـصــرف
لـبـنــان ،إال إذا ك ــان املـقـصــود إخ ــراج
ال ـحــريــري مــن أزم ـتــه املــالـيــة ومنحه
التمويل ال ــذي يحتاج إلـيــه لخوض
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة امل ـق ـب ـلــة ،إذا
جرت طبعًا ،أو أن البنك يواجه أزمة
تعثر زبائنه ،وفي مقدمهم الحريري،
وبــال ـتــالــي ال ي ـج ــوز مل ـص ــرف لـبـنــان
تحميل امل ــال الـعــام ال ــوزر نيابة عن
ّ
املتسببني في األزمة.

سعد الحريري األفضل ...ال كل اآلخرين!
في لبنان مرض عضال يصاب به السياسيون واملقلدون أيضًا.
وهذا املرض ليس فيروسًا أو عارضًا ،هو مثل اللقاح الذي يفترض
بمن يرغب العمل السياسي أن يأخذه ،حتى يصبح من أهل الدار.
َ
ومن يتمنع لبعض الوقت ،ت َر ُه أخذه الحقًا على شكل جرعات ،إلى أن
يعطي مفعوله.
املرض نتيجة جرثومة ّ
تسبب تلفًا متسارعًا في مركز األخالق في
الدماغ .وأهم عوارضه ما يحترفه املصاب به لجهة احتراف مهنة
«الضحك على الناس» .صحيح أنه ال يوجد دليل مكتوب للوصول إلى
هذه الحالة ،لكن حكايات اللبنانيني تنفع في جمعها ضمن مجلدات
تحت عنوان «كيف تصبح نصابًا في ساعات».
والنصب فنون ،فيه ما يصرف في السياسة ،وفيه ما يصرف في
اإلدارة وفي املال أيضًا .لكن أهم ما فيه ،هو أن ُت َ
جمع املكاسب ،مهما
تنوعت وتعاظمت ،في كيس يوصي املريض بدفنه معهّ .
لكن أحدًا ال
ينفذ هذه الوصية .فيكون الوارث نصابًا بالجينات ،ومعه عدة العمل.
وهي باملناسبة عدة قابلة لإليجار أو البيع ملن يرغب من املنتمني
صدفة إلى النادي ،وهؤالء كثر أيضًا .أما املواد املستخدمة للنصب،
فهي من حواضر البيت والزمان .وفيها تجديد دائم ملواكبة العصر.
وصار عندنا في لبنان «بيوت خبرة» عمر بعضها تجاوز املئتي عام،
تحولت إلى مركز لتطوير املهارات مقابل بدل .وفي كل مرحلة تشهد
ً
تطورات تفرض تبديال في الالعبني ،يشتد سوق النصب والنصابني.
وتنطلق حمالت الدعاية والتسويق لإلبداعات الجديدة .وربما يتركز
النشاط اليوم في لبنان ،على املرغمني باالنتماء إلى طوائف ومذاهب
تنظم باسمها كل حفالت النصب.
بما أننا ندخل في مرحلة االستعداد لالنتخابات النيابية ،وفي ظل
التطورات الكبيرة الحاصلة من حولنا ،التي ًقد تفرض وقائع مختلفة
من اآلن حتى موعد االنتخابات ،فإن صعوبة ما تواجه سوق النصب،
ّ
وتسبب أرقًا للبائعني والشارين أيضًا .وبما أن املؤشرات تقول بأن
ال تغييرات شكلية وال جوهرية ستصيب «أهل الشيعة» ،وأن التجديد
سيكون موضعيًا عند «أهل الدروز» ،فإن تثبيت املكاسب والتموضع
هو شغل «أهل املسيحيني» ،ما يجعل عناصر التشويق تتركز

بكل ما فيه من خير أو شر ،يبقى الحريري
األكثر وضوحًا واألكثر شفافية
ّ
بصورة أساسية عند «أهل السنة» .واألكيد ،أن فريق الرئيس سعد
الحريري يحتل صدارة املشهد ،في ألعاب البقاء والفوضى والوراثة.
يعاني سعد الحريري من تعب كثيرين.
بني خصوم الحريري جهات ال يمكن جمعها مع اآلخرين .بمعنى
أن شخصيات مثل أسامة سعد وعبد الرحيم مراد وجهاد الصمد
وفيصل كرامي لم تكن يومًا تسبح في البحر الذي ينافس الحريري
على «الرزق» .بل لهؤالء مواقفهم التي حافظوا عليها لسنوات
طويلة ،وفيها أن املشكلة تكمن في املرجعية الفكرية والسياسية
التي يعتمدها الحريري .كذلك فإن املشكلة في محاولة خلق وقائع
معاكسة تمامًا لطبيعة أبناء هذه البالد.
لكن اآلخرين ،وكل اآلخرين ،لديهم ما لدى الحريري من مشاكل
نمو ،وضائقة شعبية ،وفقر مدقع في األفكار .ولديهم أيضًا ،حب
االرتماء في أحضان خارج يتولى أمرهم ،سياسيًا أو أمنيًا أو
ماليًا .وجل طموحهم ،مشاركة الرجل عدة النصب ،ألجل مشاركته
قيادة الجمهورنفسه .وأبرز مشاكلهم ،أن عدة العمل عندهم ،هي
نفسها التي عند الحريري ،أما عناصر التمايز ،فال تتعدى ،حجم
االبتسامات ،أو عدد القبضايات ،أو كيفية التعاطي مع الناس .لكن
جوهر ما يفكرون به ،سياسيًا واقتصاديًا ،داخليًا وإقليميًا ،مطابق
إلى حدود كبيرة جدًا ،مع ما يقول به الحريري نفسه.
بني األقربني إلى الحريري ،يقود فؤاد السنيورة «نادي العشرين»،
أولئك الذين يعترضون على «ضعف» الحريري في مواجهة الحالة
الشيعية ـ املسيحية .وغالبيتهم أعضاء في نادي «فاشلون إلى األبد».
يريد هؤالء أن يتمسك الحريري بما أخرجته الساحرة الشريرة من
صندوقها من عدة وشعارات النصب في عام  .2005توقف الزمن
عند هؤالء ،وهم ّ
يعولون على تعب الحريري ،واستسالمه لهم ،حتى
يعودوا إلى استكمال «مسيرة الخسائر دون خجل أو وجل».
يقف إلى جانب هؤالء ،من انشق عن الحريري من شخصيات
وقيادات ،كالتي ترفع شعار «املواجهة حيث يتخاذل اآلخرون»،
قد يكون أشرف ريفي أبرز هؤالء ،بما يمثل شخصيًا أو كحالة
سياسية ،لكنها حالة تنزل إلى طبقات أدنى من التمثيل في بيروت
والشمال والجنوب والبقاع .ولهؤالء عدتهم أيضًا ،التي اختلط فيها
املزح بالجد .فهم ال يعرفون أن رفع الحريري شعار نزع سالح
املقاومة ،إنما كان هدفه الدائم هو املقايضة على سلطته ونفوذه داخل
الدولة والبالد .يعتقد املنشقون ،عن «هبل» ،أنه شعار حقيقي وأصيل
و«أصلي» وقابل للتطبيق ،حتى ولو كان على دماء الجميع .ومشكلة
هؤالء ،أنهم باتوا أسرى شعارات ميتة ،فتراهم كمن سقط في رمال
متحركة ،كلما تحرك لحظة ،غرق أكثر.

وإلى جانب الصنفني ،نجد صنفًا ثالثًا ،يمكن وصفهم بـ«املتلونني».
بينهم شخصيات تعتقد أنها تملك ميزة إضافية عن كل جماعة
الحريري ،باعتبارهم تدربوا على «ألعاب الحبال» ،فتراهم يصمتون
هنا ،وينطقون هناك .عملهم موسمي ،مرتبط بحاجات اللحظة .وليس
داع لبذل أي جهد في محاولة معرفة ما الذي يدفعهم إلى الثورة
من ٍ
على الحريري ،وما الذي يدفعهم إلى الهدوء .وأبرز هؤالء ،نجيب
ميقاتي ومحمد الصفدي في الشمال ،وفؤاد مخزومي و«بيروت
مدينتي» في بيروت.
وحدهم أبناء التيار اإلسالمي ،تظهرهم األحداث وكأنهم من
«أصحاب بندقية لإليجار» .لديهم قناعات ال تلقى رواجًا شعبيًا،
فتكشف كل االستطالعات هزالة تمثيلهم في كل املناطق .لكنهم،
يجيدون ،طوعًا أو غصبًا ،التصدي ملهمات الصراخ والفوضى متى
ّ
تطلب األمر .وهم في حالتنا الراهنة ،أهل صبر وسكون ،إلى أن يأمر
الله بعمل مقبول.
وسط هذا الركام ،كيف يمكن الفرز ،وكيف يمكن النقاش ،وكيف
يمكن أن يكون هناك موقف واضح يكفي لزمن انتقالي قد ال يطول؟
في حالة األقربني ،يظهر أن أحدًا منهم لم يتعلم ،ال قراءة األحداث
وال نتائجها ،وهم أقرب إلى جماعة «أهل اإلنكار» الذين ينفون عن
أنفسهم صفة الفشل في تحقيق كل ما رفعوه من شعارات .ويعزون
خسارتهم إلى قوة خصمهم ،متناسني ،أنه بني العامني 2005
و ،2007تجند العالم كله لخدمته .فصار مجلس األمن الدولي مثل
مجلسهم الوزاري املصغر .وتولى الغرب ،بقيادة أميركا وبريطانيا
وفرنسا اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومحاكم ملساعدتهم .وتولت
ممالك القهر تمويلهم .وشنت إسرائيل حربًا مدمرة لنجدتهم ،قبل أن
ّ
تجند اآلالف املؤلفة من مجانني العصر لتعويمهم ...وظلوا في حالة
ُ
فشل .ومشكلة هؤالء أن الصمت هو جوابهم الوحيد عندما يسألون:
ماذا بمقدوركم أن تفعلوا غير ما يقوم به الحريري؟
فال حول لهم وال قوة ،غير رفع الصوت مكررين
أما املنشقونّ ،
شعارات بائدة .مل منها جمهورهم قبل أن يتوقف اآلخرون
عن االستماع إليها .وعندما سجلوا تقدمًا على الحريري ،عادوا
ليواجهوا ّ مأزق الفشل في تقديم نموذج بديل في اإلدارة ،ومثالهم
الحي ،تعثر عمل بلدية طرابلس من جهة ،وسعيهم في الخفاء لبناء
منظومة عالقات تقوم على مبدأ تحريض الناس طائفيًا ومذهبيًا،
ظنًا منهم أن الشعار السياسي هو الجاذب للناس بدل العمل على
البناء واإلنماء .وما سيقومون به من اآلن حتى موعد االنتخابات،
لن يتجاوز شعارات كتبت قبل عشرة أعوام ،وإنفاق القليل من املال
املستورد باسم مواجهة املد اإليراني.
لكن الطامة الكبرى تقع في صف املتلونني الذين يحار املرء في
ً
التعامل معهم .ولنأخذ منهم الرئيس ميقاتي مثال .فالرجل يعشق
تقليد الراحل رفيق الحريري ،سواء في خطبه السياسية القائمة
على الحب والتعايش املشترك والعبارات والجمل التي ال تعلق في
ذهن مستمع .أو في برنامج املساعدات ـ الصدقة ،الذي يمنح املحتاج
ً
عمال يقيه ّ
شر العوز والفقر .أو السعي
مؤونة يوم ،وال يوفر له
إلى كسب ّ
ود الخارج ،في اإلقليم والعالم ،من أجل ضمان لعب دور
الشريك أو البديل في حال صدور األمر .وفي حالته الراهنة ،ال يبدو
أن ميقاتي ومن معه ،فهموا معنى خسارة معركة بلدية طرابلس،
إال من زاوية واحدة .هم يعتقدون أن ريفي فاز في املعركة .صحيح
أن الرجل له حصته ،لكن األمر يرتبط أكثر بواقع املدينة وحاجاتها.
واألهم ،بالحاجة ّ
امللحة لعودة الدولة ومؤسساتها إلى هناك .ولذلك،
ترى ميقاتي اليوم يعتقد أن الشعارات هي التي تجذب له الجمهور،
فينتظر فرصة ملهاجمة الحريري ،منتقدًا إياه بأنه ّ
يفرط بحقوق
ّ
«أهل السنة» ،ثم يهادن ريفي بدعوى أنه قد يحتاجه حليفًا في
االنتخابات ،ثم يقترب من بيروت ،ساعيًا إلى دعم «متلونني»
آخرين ،وخصوصًا من «بيروت مدينتي» ،أو ساعيًا لربط الود مع
شخصيات تخاصمت مع الحريري ،مثل مفتي الجمهورية السابق
محمد رشيد قباني ،أو بعض العائالت البيروتية التي لم يمنحها
الحريري موقعًا أو منصبًا أو مكسبًا .أو أن يتواصل مع فؤاد
مخزومي ،باعتبار أن األخير يعد نفسه بدور حاسم في انتخابات
بيروت املقبلة .يتخيل املرء لقاء ميقاتي ومخزومي ،فيقول األول إنه
مستعد لكل شيء مقابل هزم الحريري في عقر دارهّ .
فيرد الثاني
بأنه يملك القوة االنتخابية الكافية لتنفيذ األمر .وعندما يخرجان
من االجتماع ،يشيع األول ّأن على الحريري التعامل معه كشريك،
بينما يتصل الثاني بالحريري عارضًا عليه دور «الشريك املضارب».
فتكون النتيجة ،أن ميقاتي حصد كالمًا بكالم ،بينما ظل الثاني
يعيش حلم تحوله إلى «بيضة القبان» التي يحتاجها الجميع ،فينال
شرعية االنضمام إلى طاولة أهل الحل والعقد والعلم والبيان عند
ّ
«أهل السنة».
مرات كثيرة ،يشعر املرء بالحاجة إلى احتضان سعد الحريري.
ربما ،ألنه ،بكل ما فيه من خير أو شر ،يبقى األكثر وضوحًا ،واألكثر
شفافية ،وله لونه الواحد ،بينما تتلوى املعدة من كذب اآلخرين
ودجلهم وباطنيتهم!
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