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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

في الواجهة

بري :كالم مباشر مع سوريا ...بعد الحكومة
ما بين التشاؤم والتفاؤل ،لم يحسم رئيس مجلس النواب نبيه ّبري ،مصير تشكيل الحكومة .ترك األمر إلى نتيجة اللقاء
المرتقب بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري .قال ّبري هذا الكالم خالل خطابه أمس ،في مهرجان الذكرى السنوية
األربعين لتغييب اإلمام السيد موسى الصدر ورفيقيه في مدينة بعلبك
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـن ــواب ن ـب ـيــه بـ ـ ّـري،
ُ
«مـ ـتـ ـش ــائ ــل» فـ ــي مـ ــا خـ ـ ـ ّـص تـشـكـيــل
الحكومة اللبنانية .هـكــذا قــال خالل
خطابه في الذكرى األربعني لتغييب
اإلمام السيد موسى الصدر ورفيقيه
ال ـش ـيــخ مـحـمــد ي ـع ـقــوب والـصـحــافــي
ّ
عـ ـ ـب ـ ــاس بـ ـ ـ ــدر ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــنُ ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا ّأن
ُ
الـحـكــومــة ال ـجــديــدة يـجــب أن «تـمــثــل
ّ
كــل قــوى لبنان البرملانية ،وأن تكون
ُ
قـ ــرارات ـ ـهـ ــا ،ك ـم ــا الـ ـسـ ـي ــادة ،مـسـتـقـلــة
م ــرتـ ـك ــزة ع ـل ـ ّـى الـ ــوحـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة».
وقـ ـ ــال بـ ـ ـ ّـري إنـ ـ ــه فـ ــي غـ ـض ــون األي ـ ــام
الـثــاثــة أو األرب ـعــة املقبلة« ،ال ُب ـ ّـد أن
الرئيس ميشال
يحصل اجتماع بني
ُ ّ
عــون ورئـيــس الحكومة املكلف سعد
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،ونـ ــأمـ ــل ف ـك ـف ـكــة ال ـع ـق ــد».
وحـتــى ال ُيتهم أحــد ّ بعرقلة تشكيل
الحكومة ،قــال بـ ّـري إنــه بعد التأليف
س ـن ـكــون ب ـحــاجــة إل ــى «كـ ــام رسـمــي
َ
مباشر بني حكومتي لبنان وسوريا.

ّ
الحريري يحضر عرضًا
للقوات اللبنانية تنال
بموجبه أربع حقائب
ف ــي ك ــل ال ـ ـحـ ــاالت ،ال أحـ ــد يـسـتـطـيــع
فصل العالقات مع سوريا وإبقاءها
ف ـ ــي ث ـ ــاج ـ ــة .لـ ـبـ ـن ــان وسـ ـ ــوريـ ـ ــا هـمــا
توأما التاريخ والجغرافيا واملصالح
املشتركة».
ك ـل ـم ــة بـ ـ ـ ـ ـ ّـري ،أمـ ـ ـ ــام حـ ـش ــد س ـي ــاس ــي
وش ـع ـبــي ف ــي رأس ال ـ ًعــن ف ــي مــديـنــة
بعلبك ،كانت ُمناسبة إلعــادة تأكيد
ّ
ّ
أن حــزب الـلــه وحــركــة أمــل هما «بكل
ف ـ ـخـ ـ ٍـر الـ ـثـ ـن ــائ ــي ال ـش ـي ـع ــي ال ــوط ـن ــي
املقاوم .نحن عينان ورئتان في نفس
الـقـفــص ال ـصــدري الـلـبـنــانــي ،كالهما
م ـثــل ال ـل ـي ـطــانــي يـنـبـعــان م ــن الـبـقــاع
وي ـص ـب ــان ف ــي الـ ـجـ ـن ــوبُ .ي ـح ــاول ــون
بــائـســن ال ــدخ ــول بــن فـكــي الكماشة
املتمثلني بالجنوب والـبـقــاع» .وقــال
ّ
ب ـ ّـري إن ــه «كـنــا وال ن ــزال نـتـحــدث عن
إزال ـ ـ ــة الـ ـح ــرم ــان ،ل ـي ــس ع ــن الـشـيـعــة
ف ـح ـســب ،ب ــل ك ــل امل ـن ــاط ــق واألريـ ـ ــاف
والضواحي .ويكمن ذلك في التنمية

ّبري :ال أحد يستطيع فصل العالقات مع سوريا وإبقاءها في ثالجة

واالن ـت ـه ــاء م ــن س ـيــاســة فـ ـ ّـرق ت ـســد».
ان ـطــاقــا م ــن ه ـن ــا«ُ ،ومـ ــن أج ــل حفظ
ال ـســاحــة الــوط ـن ـيــة ،أع ـل ــن بــاســم أمــل
ّ
وح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،رف ـ ــع الـ ـغـ ـط ــاء عـ ــن ك ــل
ُم ــرتـ ـك ــب ُ
ومـ ـ ـه ـ ـ ّـرب وم ـ ـ ـ ــروج .وأط ـل ــب
بــاســم كتلتينا الـنـيــابـيـتــن ،وبــاســم
ُ
الـ ـق ــوى ال ـح ـي ــة ال ـت ــي ت ـم ـث ــل ،إصـ ــدار
عـفــو ع ــام م ـ ــدروس ،يستثني جــرائــم
القتل واسـتـهــداف األجـهــزة الدفاعية
واألمنية».
ّ
كـ ـم ــا أكـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ّـري «ثـ ـقـ ـتـ ـن ــا بــال ـج ـيــش
وال ـ ـق ـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة فـ ــي حـ ـف ــظ األمـ ــن
فــي الـبـقــاع والـ ـج ــرود ،بــالـتـعــاون مع
ّ
املقاومة والجيش السوري .إال أن ما
تـحـتــاج إلـيــه املنطقة خـطــة إنمائية،
ّ
الضم والفرز ،وإصدار
وتنفيذ قانون
قانون ّ
يشرع زراعة القنب الطبي ،أي

الحشيشة ،ألغ ــراض طبية وصحية،
مــع إنـشــاء هيئة ُمنظمة لـهــا» .وعـ ّـدد
ّ
بري العديد من املشاريع التي سيتم
ً
تنفيذها في البقاع ،قائال
ّالعمل على ّ
إن ـ ــه «مـ ــن حـ ــق ال ـب ـق ــاع أن ي ـس ــأل عن
مصير املياه والبرك والسدود» .وكما
ّ
السيد
شـ ّـدد األمــن الـعــام لحزب الله
ّ
حسن نصرالله« ،فــإن للبقاع أولوية
فــي ال ـخ ــدم ــات» ،لــذلــك طــالــب بــإنـشــاء
مجلس تنمية للبقاع ومـثـلــه لعكار
واملـنـيــة والضنية على غ ــرار مجلس
الجنوب.
م ــن ال ــوض ــع ال ــداخـ ـل ــي ،ان ـت ـق ــل ب ـ ّـري
ّ
إلــى املــلــف اإلقليميُ ،مبديًا تضامنه
مــع إي ــران بــوجــه الـعـقــوبــات ومنوهًا
املستمر للبنان ،وعن سوريا،
بدعمها
ُ
ق ــال بـ ــري« :ن ـت ــاب ــع امل ـع ـلــومــات حــول

الضربة األميركية التي قد تستهدف
ّ
ال ـقــوات الـســوريــة وحـلـفــاء هــا» .إال أن
ّ
بـ ّـري اعتبر أن العدوان الرباعي على
ســوريــا« ،لــن ينجح في إعــادة األمــور
ّ
ّ
إلى الوراء» ،مؤكدًا أن «الحل هو برفع
ال ـضّـغــوط عــن الـبـلــد الـشـقـيــق ووقــف
ض ــخ ال ـس ــاح وامل ـس ـل ـحــن وتـحـقـيــق
هزيمة لإلرهاب».
ّ
أمــا فلسطينيًا ،فقد «زف» بـ ّـري خبر
ّ
تـ ّ
ـوص ــل كـ ــل ال ـف ـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة
ّ
إل ـ ــى ت ــوق ـي ــع وث ـي ـق ــة ت ـف ــاه ــم ت ـت ـعــلــق
بــاملـخـيـمــات الفلسطينية فــي لـبـنــان،
وتـ ـع ــاونـ ـه ــا مـ ــع ال ـ ــدول ـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
عـنــوانـهــا« :هيئة العمل الفلسطيني
املـشـتــرك فــي لـبـنــان» .وبــاالنـتـقــال إلى
ّ
«سجلنا انحيازًا إلى
الشأن اليمني،
ّ
ّ
حل سياسي ،ألن أي انتصار عسكري

ّ
ف ــي ال ـي ـم ــن م ـس ـت ـح ـيــل ،وك ـل ـف ــة ال ـح ــل
ّ
ال ـس ـيــاســي أقـ ــل بـكـثـيــر م ــن اس ـت ـمــرار
الحرب».
وك ــان ب ـ ّـري فــي بــدايــة كلمته قــد شدد
على «مواصلة العمل لتحرير الصدر
وأخ ــوي ــه م ــن م ـك ــان اح ـت ـجــازهــم غير
املـ ـع ــروف ف ــي لـيـبـيــا ،وط ــال ــب ال ــدول ــة
ّ
اللبنانية «إيالء القضية كل االهتمام،
ودعم لجنة املتابعة الرسمية ،تبعًا ملا
ورد في البيان الوزاري».

بري على خط «العقدة القواتية»
ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي ،دخـ ــل
الرئيس بري ،للمرة األولى ،على خط
«العقدة القواتية» ،مفوضًا هذه املرة،
م ــن رئ ـي ــس حـ ــزب الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
سمير جعجع الذي كان قد أوفد إليه

التكليف في اليوم المئة ....كأنه اليوم األول
وزي ــر اإلع ــام ملحم ريــاشــي ،فالتقاه
بحضور وزير املال علي حسن خليل،
الذي انتقل بعد اللقاء ،من عني التينة
إلى دارة رئيس الحكومة املكلف سعد
الحريري فــي وادي أبــو جميل .خالل
لقاء الرئيس املكلف بوزير املال ،تبني
أن الـحــريــري تلقى عرضًا مــن معراب
حــول الحصة القواتية فــي الحكومة،
ف ـ ــإذا قـ ــرر ال ــرئ ـي ــس امل ـك ـلــف الـتـسـلـيــم
لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة بــاخـتـيــار نائب
رئيس الحكومة ،وسلم للتيار الوطني
الحر بالحقيبتني السياديتني ،صار
لـ ــزامـ ــا ع ـل ـي ــه أن «يـ ـجـ ـت ــرح» م ـع ــادل ــة
ت ــرض ــي «ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» عـبــر
منحها أرب ــع حـقــائــب (ب ــا أي ــة وزارة
دولـ ـ ـ ـ ــة) ،وأن تـ ـك ــون هـ ـ ــذه ال ـح ـق ــائ ــب
وازن ــة (عـلــى سبيل املـثــال ال الحصر،
صيغة تشمل حقائب التربية والعدل
وال ـشــؤون االجتماعية والـثـقــافــة) ،أو
أن يـ ـب ــادر ال ـح ــري ــري إلـ ــى الـتـضـحـيــة
بــإحــدى الحقائب الــوازنــة مــن حصته
ملصلحة إن ـجــاز الـتــألـيــف ،تـمــامــا كما
فعل الرئيس نبيه بــري عندما وافــق
على التضحية بمقعد وزاري شيعي
فــي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي،
ملصلحة تــوزيــر فيصل كــرامــي ،وأدى
ذل ــك وقـ ـت ــذاك ،إل ــى رف ــع ع ــدد ال ـ ــوزراء
السنة مع رئيس الحكومة إلى سبعة
مقابل خمسة وزراء شيعة.
وفـ ــي ان ـت ـظ ــار م ــؤش ــري ــن م ـتــراب ـطــن،
أولـهـمــا ،أن يلتقي الـحــريــري برئيس
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر ال ــوزي ــر جـبــران
باسيل ،وثانيهما ،أن يتوجه الرئيس
امل ـك ـلــف إل ــى ال ـق ـصــر ال ـج ـم ـهــوري في
ً
غضون اليومني املقبلني ،حامال للمرة
األول ـ ـ ــى مـ ـس ــودة تـشـكـيـلــة ح ـكــوم ـيــة،
قالت مصادر مواكبة لعملية التأليف
لـ ـ «األخـ ـب ــار» إن ال ـق ـصــر الـجـمـهــوري
ً
ينتظر مــن رئ ـيــس الـحـكــومــة ات ـصــاال
لتحديد موعد زيــارتــه لنقل حصيلة
م ـش ــاورات ــه ورب ـم ــا م ـس ــودة تشكيلة
حكومية مقترحة .ونقلت املصادر عن
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
أنه جاهز لبحث ومناقشة أي مسودة
حـكــومـيــة يحملها ال ـحــريــري «ب ــروح
مــن اإليـجــابـيــة وال ـت ـعــاون والـتـســريــع
في إبصار الحكومة العتيدة النور»،
وقالت إن عامل الوقت في ظل الوضع
الداخلي ببعده االقتصادي الضاغط
وف ــي ظ ــل ال ــوض ــع اإلق ـل ـي ـمــي املـفـتــوح
عـلــى كــل االح ـت ـم ــاالت ،يـجـعــل تأخير
والدة الـحـكــومــة «كـمــن يلحس املـبــرد
وبالتالي سيصيب الضرر لبنان كله
وليس موقعًا دستوريًا بعينه».
(األخبار)

اليوم يكون انقضى
مئة يوم على تكليف
الرئيس سعد الحريري
من دون آمال مشجعة
باقترابه من الهدف.
األصل في المشكلة أن ال
تصور مشتركًا بينه ورئيس
الجمهورية ميشال عون
حيال ما يقتضي أن تكون
عليه الحكومة الجديدة
نقوال ناصيف
تـكــاد تـكــون الـثــابـتـتــان الــوحـيــدتــان في
املئة يــوم املنصرمة فــي عمر التكليف،
ت ـم ـس ــك رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة م ـي ـشــال
عــون بالرئيس سعد الـحــريــري رئيسًا
ل ـل ـح ـك ــوم ــة مـ ــن دون سـ ـ ـ ــواه ،وإص ـ ـ ــرار
الـ ـح ــري ــري بـ ـ ـ ــدوره ع ـل ــى ع ـ ــدم ال ـت ـق ـ ّـدم
مـنــه ب ــأي م ـســودة م ــن شــأنـهــا إحــراجــه
والـتـسـ ّـبــب فــي تحفظه عـنـهــا .مــن حــول
هاتني الثابتتني تــدور جهود التأليف،
وال تصل في نهاية املطاف إلى التوافق
ع ـلــى ح ـكــومــة ج ــدي ــدة .ب ـيــد أن تشبث
امل ــرجـ ـع ــن ال ــدسـ ـت ــوري ــن ،ال ــوح ـي ــدي ــن
امل ـع ـن ـيــن ب ـتــوق ـيــع م ــرس ــوم ال ـح ـكــومــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،أح ــدهـ ـم ــا بـ ــاآلخـ ــر شــري ـكــا
ل ــه ،ال يـقـلــل م ــن أهـمـيــة ال ـعــراق ـيــل الـتــي
يواجهانها ،ولذلك دوافع شتى:
 1ـ إن لكل مــن عــون والـحــريــري مقاربة
مـخـتـلـفــة أح ــده ـم ــا ع ــن اآلخ ـ ــر ـ ـ ـ ـ إن لــم
تـكــن متناقضة ـ ـ ـ حـيــال األح ـج ــام .منذ
ال ـيــوم األول للتكليف ي ـعــارض رئيس
الجمهورية مــا يطلبه الـنــائــب السابق
ول ـيــد ج ـن ـبــاط ورئ ـي ــس ح ــزب ال ـقــوات
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة سـ ـمـ ـي ــر جـ ـعـ ـج ــع ،م ـق ــاع ــد
وح ـق ــائ ــب ،ف ــي وقـ ــت يـ ـج ــاري الــرئ ـيــس
املكلف هذه املطالب ويتبناها ،ويرفض
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـســه مـ ــا ي ـت ـب ـن ــاه رئ ـيــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة وهـ ـ ــو أن يـ ـك ــون ل ـل ـت ـيــار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر وح ـل ـف ــائ ــه (م ـ ــع حـصــة
ال ــرئ ـي ــس) ا ّل ـث ـلــث  ،1+نــاه ـيــك بتمثيل
النواب السنة املعارضني في الحكومة
في معزل عن الحريري.
لــم يـصــدر عــن عــون مــرة مــا يفصح عن
موقفه هذا .إال أن إصــراره على توسيع
مروحة التمثيل السياسي عكس وجهة
نظره .أضف دعوته الرئيس املكلف إلى
الـتـفــاهــم مــع األف ــرق ــاء عـلــى مشاركتهم
الحريري
في حكومته .بدوره ،لم يجهر
ّ
س ــوى بــال ـقــول أن ــه ض ــد تـمـثـيــل الـســنــة

املعارضني في حكومة يرأسها ،وأخفى
وج ـهــة ن ـظــره املـتـضــامـنــة م ــع جـنـبــاط
واملعارضة ملنح
وجعجع وحصتيهما،
ِ
ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاسـيــل وت ـي ــاره حصة
تجعله مـنـفــردًا ،على األق ــل ،يـهـ ّـدد بقاء
الحكومة.
سـ ـتـ ـك ــون املـ ـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى مـ ـن ــذ ال ـح ـق ـبــة
ال ـس ــوري ــة يـحـظــى ف ــري ــق س ـيــاســي ـ ـ ـ ـ ال
ائ ـت ــاف ق ــوى كـفــريـقــي  8أو  14آذار ـ ـ
بامتياز غير مسبوق وبــالــغ الفاعلية.
ف ـ ـ ــي ج ـ ــان ـ ــب م ـ ـن ـ ــه ،ه ـ ـ ــو األخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــر ف ــي
االستنتاج املناوئ له ،أنه يضع إسقاط
الـ ـحـ ـك ــوم ــة بـ ــن يـ ـ ــدي ف ــري ــق غــال ـب ـي ـتــه
مسيحية ،ما يتيح له امتالك صالحية
ـوازيــة ونـ ّـديــة لتلك لرئيس الحكومة
مـ ّ
الـســنــي .تاليًا تجريد رئـيــس الحكومة
من مغزى قوته وجوهرها في التوازن
القائم بني الطوائف الثالث الكبرى في
لعبة النظام والسلطة.
ف ــي ح ـكــومــة ال ــرئ ـي ــس ن ـج ـيــب مـيـقــاتــي
( )2011ح ـصــل ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـحــر
وحلفاؤه في تكتل التغيير واإلصــاح،
ف ــي ظ ــل م ـقــاط ـعــة األح ـ ـ ــزاب املـسـيـحـيــة
وال ـش ـخ ـص ـي ــات امل ـس ـت ـق ـل ــة ،ع ـل ــى ثـلــث

مقاعدها ( 10وزراء) ،لكنه ليس الثلث.1+
ّ
التمسك بمثل هذه الحصة
قد ُيفهم من
الحساسة فحوى ما قاله باسيل ،أكثر
م ــن مـ ــرة ،أن امل ـق ـصــود بــالـثـلــث املـعـطــل
ل ـح ــزب رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة تـعــويــض
انـتـقــاص صــاحـيــاتــه الــدسـتــوريــة منذ
اتفاق الطائف.
 2ـ تبادل عون والحريري أكثر من مرة
تطمينات وإشارات إيجابية إلى رغبة
ك ــل مـنـهـمــا ف ــي ال ـب ـقــاء شــري ـكــا لــآخــر.

هل نصح جنبالط
وجعجع الحريري
بتصريف األعمال
من السرايا؟

في مئة يوم اجتمع عون والحريري أربع مرات لكن بال مسودة حكومة (هيثم الموسوي)

يعارض رئيس الجمهورية أي محاولة
لحمل الحريري على االعتذار عن عدم
تأليف الحكومة أيــا تكن الــدوافــع ،وال
ً
ي ــرى ب ــدي ــا م ـنــه ع ـلــى رأس الـحـكــومــة
ال ـجــديــدة ،ويـ ــدرك تـمــامــا أن لـيــس بني
ي ـ ــدي رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة صــاح ـيــة
دس ـ ـتـ ــوريـ ــة ي ـس ـع ـه ــا فـ ـ ــرض االع ـ ـتـ ــذار
على الرئيس املكلف أو الضغط عليه
السـتـعـجــال الـتــألـيــف .فــي املـقــابــل ،يــرد
اُلـحــريــري لــه التحية برفضه نصيحة
ذك ـ ــر أن ج ـن ـبــاط وج ـع ـجــع أســديــاهــا
إليه تقضي بتصريف أعمال حكومته
م ــن ال ـس ــراي ــا .ت ـص ـ ّـرف ك ـهــذا م ــن شــأنــه
ل ـل ـف ــور ال ـت ـس ـ ّـب ــب ب ـم ـش ـك ـلــة م ــع رئ ـيــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ومـ ـح ــاول ــة اس ـت ـف ــزازي ــة
تتناقض مع األعراف والقواعد القائلة
بــانـقـطــاع رئـيــس الـحـكــومــة عــن رئــاســة
مجلس الــوزراء فور استقالة حكومته
واكـتـفــائــه بـتـصــريــف األع ـمــال اإلداري ــة
الـ ـي ــومـ ـي ــة مـ ـنـ ـه ــا .بـ ـي ــد أن اإلشـ ـ ـ ـ ــارات
اإليجابية تلك بقيت في واد ،وشروط
األط ــراف املتصلبني فــي واد .عــون في
واد ،والحريري في واد.
م ــع ذل ــك ت ـب ــدو لـ ـق ــاءات الــرئ ـي ـســن إلــى
اآلن أقــل مما يفترض أن تـكــون .لــم تزد
عن أربعة طــوال مئة يــوم من التكليف،
ل ــم ي ـنــاق ـشــا ف ــي خ ــال ـه ــا مـ ــرة م ـس ــودة
حكومة .وكــان تــردد في األيــام األخيرة
أن اجتماعًا خامسًا بينهما متوقعًا في
األيام القليلة املقبلة.
 3ـ عـلــى رغ ــم مــا ش ــاع غ ــداة انـتـخــابــات
أيـ ـ ــار م ــن أن ت ــأل ـي ــف ث ــان ـي ــة ح ـكــومــات
العهد ستعكس نتائج تلك االنتخابات،
وتاليًا ثمة توافق مسبق بني الرئيسني
عـلــى الــوصــول إل ــى حـكــومــة أكـثــريــة إذا
اق ـت ـضــى األمـ ــر نــوات ـهــا الـصـلـبــة كتلتا
الـ ـح ــري ــري ( 20ن ــائـ ـب ــا) وب ــاسـ ـي ــل (29
نــائـبــا) ،بـيــد أن الـيــوم الـتــالــي للتكليف
قاد في منحى مغاير تمامًا ،هو الذهاب
إلــى حكومة وحــدة وطنية على صورة
الحكومات املتعاقبة منذ اتفاق الدوحة،
لكن أيضًا على صورة حكومات ما قبل،
كعام  2005وإلى حد عدد من حكومات
عهدي الرئيسني الياس هــراوي واميل
لحود إبان الحقبة السورية.
م ـج ــرد ال ـت ــوق ــف ع ـنــد م ـع ــادل ــة حـكــومــة
ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة م ـنــح ل ـل ـتــو ـ ـ ـ ـ ـ وهــو
الـ ـع ــرف ال ــرئ ـي ـس ــي امل ـن ـب ـثــق م ــن ات ـف ــاق
الدوحة ـ ـ معظم األفــرقــاء النافذين حق
الـفـيـتــو ف ــي رف ــض امل ـق ـعــد أو الـحـقـيـبــة
م ــن دون م ـق ــدرة رئ ـي ـســي الـجـمـهــوريــة
والحكومة على تجاهل هــذا الفريق أو
مطلبه .وهــو مــا ُيـبــرز على نحو
رفــض ّ
جـلــي ت ـعــذر تــألـيــف الـحـكــومــة الـحــالـيــة
مــا لــم يتخل كــل مــن جـنـبــاط وجعجع
وباسيل عن الحصص التي يتشبثون
بها.

تقرير

«اإليكونومست» :االقتصاد اللبناني مقبل على انهيار!
فيفيان عقيقي

(هيثم الموسوي)
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لــم يـعــد الـتـحــذيــر مــن انـهـيــار قطاع
ال ـع ـقــارات ّ
ورب ـم ــا امل ـص ــارف وسـعــر
ال ـص ــرف ف ــي ل ـب ـنــان ،م ـجــرد تعبير
ع ــن م ـخ ــاوف شــري ـحــة م ــن ال ـخ ـبــراء
االق ـت ـصــاديــن .تـحــت ع ـنــوان «أزم ــة
ت ـ ـلـ ــوح فـ ــي األفـ ـ ـ ـ ــق» ،ن ـ ـشـ ــرت «The
 ،»Economistف ــي ع ــدد ي ــوم أم ــس،
تـقــريــرًا قــاربــت فـيــه املـجـلــة العريقة
الــوضــع امل ــأزوم فــي لـبـنــان ،مـ ُحــذرة
مــن أن الـسـيــاســات الـنـقــديــة املتبعة
«غ ـي ــر ق ــاب ـل ــة ل ــاس ـت ــدام ــة ،وأن أي
انـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار فـ ـ ــي قـ ـيـ ـم ــة س ـ ـعـ ــر صـ ــرف
(الـلـيــرة) سـيـكــون مــؤملــا ،ولــن يبقي
ش ـي ـئ ــا ل ـت ـح ــاص ـص ــه» ،وه ـ ــو وض ــع
ّ
يتطلب معالجة ،ال يــزال «أصحاب

القرار يغضون الطرف عنها».
ت ـت ـن ــاول امل ـج ـل ــة ال ـق ـط ــاع ــات ال ـثــاثــة
التي يقوم عليها االقتصاد اللبناني،
وهي السياحة والعقارات واملصارف،
لـ ـ ـل ـ ــدالل ـ ــة ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـمـ ــق األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي
يواجهها لبنان ،والتي قد تـ ّ
ـؤدي إلى
انهيار اقتصادي.
ّ
تقرير املجلة إلــى أن مــؤشــرات
يشير
ّ
حققت ّ
تقدمًا ملحوظًا أخيرًا،
السياحة
إذ ّ
سجل القطاع فــي عــام  2017أعلى
ّ
نسبة سياح منذ خمس سنوات ،لكن
«ال ت ــزال ُ ه ـ ّـذه األرقـ ــام تـحــت مستوى
الــذروة املحقق في عام  ،»2010ووفقًا
ألرقام النصف ّ
األول من العام الحالي،
ّ
يـبــدو أن «ه ــذه الـصـنــاعــة متقلبة .إذ
انخفض ّ
معدل إشغال الفنادق بنسبة
 %14خــال شهر واحــد بعد احتجاز

الـ ـسـ ـع ــودي ــة رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـعــد
ال ـح ــري ــري وإجـ ـب ــاره ع ـلــى االسـتـقــالــة
ً
ف ــي ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي ،فـضــا
عن انخفاض عدد الـ ّ
السعوديني
ـزوار
ّ
بنسبة  %19هذا العام ،وهم يمثلون
ّ
الحصة األكبر من اإلنفاق السياحي».
ّأم ـ ــا ال ـق ـط ــاع ال ـع ـق ــاري ،ف ـهــو «األك ـث ــر
إثـ ـ ــارة ل ـل ـق ـلــق» ،نـتـيـجــة ت ــراج ــع عــدد
رخ ــص الـبـنــاء فــي الـنـصــف األول من
ع ـ ــام  2018ب ـن ـس ـبــة  %9وان ـخ ـف ــاض
البيوعات العقارية بنسبة  %17خالل
الربع األول من العام ،وذلــك باملقارنة
مع ّ
معدالت الفترات نفسها من العام
ّ
املـ ــاضـ ــي ،وه ـ ــو م ــا ي ــدف ــع املـ ـط ــوري ــن
إلــى «الخشية مــن انهيار أكبر مقبل،
خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــدم ــا أوقـ ـ ـ ــف املـ ـص ــرف
املــركــزي الـقــروض السكنية املدعومة

ّ
لبنان حققوا
سياسيو ّ
ثروة من الفقاعة
المصرفية وهم
غافلون عن انهيار
يلوح في األفق

فـ ـج ــأة» .ووفـ ـق ــا مل ـصــرف ـيــن اس ـت ـنــدت
إلـيـهــم املـجـلــة «لـقــد ت ـ ّـم اسـتـغــال هــذه
القروض ألغراض غير سكنية ،إذ عمد
املقترضون إلى توظيف القروض في
حسابات ادخار بفوائد أعلى جمعوا
مــن خــالـهــا أربــاحــا أك ـبــر» .وخلصت

املجلة إلــى أن «رك ــود ســوق اإلسـكــان
س ـي ــؤدي إل ــى مــزيــد م ــن الـتـبــاطــؤ في
ال ـن ـمــو االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـ ــذي ل ــم يــرتـفــع
ع ــن مـتــوســط  %2مـنــذ ب ــداي ــة الـحــرب
السورية».
وبــالـنـسـبــة لـلـقـطــاع امل ـصــرفــي ،يشير
الـتـقــريــر إل ــى أن ــه «ق ـطــاع صـلــب ولكن
على الورق! صحيح أن حاكم مصرف
لـبـنــان ال يـنـفـ ّـك عــن ت ــرداد أن الــوضــع
االقـتـصــادي على مــا ي ــرام ،وأنــه يدير
ً
أصوال أجنبية بقيمة  44مليار دوالر
مـ ــن دون الـ ــذهـ ــب س ـم ـح ــت بـ ـخ ــروج
لبنان من األزمة التي أعقبت احتجاز
ّ
الـحــريــري فــي الـسـعــوديــة ،إل أن هذه
ّ
األرقام ُمضللة».
وت ـس ـت ـنــد امل ـج ـل ــة ف ــي تـحـلـيـلـهــا إل ــى
«عـ ـمـ ـل ـ ّـي ــات الـ ـ ـ ـ ـ ــ( Swapأو مـ ــا ُي ـع ــرف

بــال ـه ـنــدســات امل ــال ـي ــة) ال ـت ــي ق ــام بها
مـصــرف لبنان فــي عــام  ،2016وتقوم
ع ـل ــى اقـ ـ ـت ـ ــراض الـ ـعـ ـم ــات األج ـن ـب ـيــة
التي تحملها املصارف ،واستعمالها
للحفاظ على ربــط سعر الـصــرف ،في
مقابل حصول املـصــارف على عوائد
هــائ ـلــة وص ـل ــت م ـعـ ّـدالت ـهــا إلـ ــى %40
فــي عــام واح ــد» .كما تستند إلــى رأي
الخبير االق ـت ـصــادي تــوفـيــق كاسبار
عن أن «الودائع التي ّ
تمت مقايضتها
مــع املـصــارف تبلغ قيمتها  65مليار
دوالر ،وه ـ ــو م ــا ي ـع ـنــي أن األص ـ ــول
ال ـص ــاف ـي ــة ل ـ ــدى مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان هــي
سالبة بالفعل» .ووفـقــا للتقرير ،فإن
م ـع ـ ّـدالت ال ـفــائــدة املــرتـفـعــة (واألع ـل ــى
م ـن ــذ مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب الـ ـعـ ـق ــد) ح ـت ــى عـلــى
ال ــودائ ــع الـقـصـيــرة األج ــل ،تشير إلــى

الضرر الالحق باالقتصاد الحقيقي،
«إذ انخفضت ال ـقــروض إل ــى القطاع
الخاص من نحو  %25في عــام 2010
إلـ ــى م ــا دون ال ـص ـفــر ح ـتــى ح ــزي ــران
.»2018
ف ــي الـ ـخ ــاص ــة ،ي ـش ـيــر ال ُـت ـق ــري ــر إل ــى
أن ال ـس ـيــاســة ال ـن ـق ـ ّ
ـدي ــة امل ـت ـب ـعــة منذ
ت ـس ـع ـي ـن ـي ــات ال ـ ـقـ ــرن املـ ــاضـ ــي ب ــات ــت
غـيــر قــابـلــة لــاس ـتــدامـ ّـة ،ويـضـيــف أن
سـي ّــاسـيــي ل ـب ـنــان «ح ــق ـق ــوا ثـ ــروة من
الـفــقــاعــة املـصــرفـيــة .فـمــن ضـمــن أكبر
 20مصرفًا تجاريًا ،هناك  18مصرفًا
مملوكًا كليًا أو جزئيًا من سياسيني
أو م ـ ـ ــن ع ـ ـ ــائ ـ ـ ــات مـ ــرت ـ ـب ـ ـطـ ــة ب ـش ـك ــل
وث ـيــق ب ـهــم .اآلن ي ـبــدو أن ـهــم غــافـلــون
ع ــن االن ـه ـي ــار الـ ــذي ي ـلــوح ف ــي األف ــق،
ّ
ويقومون بتعويم مخططات خيالية.

يأمل البعض بأن يصبح لبنان مركزًا
ّ
إلعــادة إعمار سوريا بعد الحرب .إل
أن هــذه الخطة تــواجــه عــوائــق ع ـ ّـدة»،
كما أن «األمــوال التي ّ
تعهد املانحون
بـتـقــديـمـهــا فــي مــؤتـمــر بــاريــس  4في
نيسان املاضي (نحو  12مليار دوالر)،
هي بمعظمها قروض وليست هبات،
على
فــي حــن أن لبنان لــم يعد ق ــادرًا ّ
تـحـ ّـمــل املــزيــد مــن ال ــدي ــون ،إذ يـتــوقــع
خ ـ ـبـ ــراء ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي أن
تصل نسبة الدين إلى الناتج املحلي
اإلجـ ـم ــال ــي إلـ ـ ــى  %180فـ ــي غ ـضــون
خمس سـنــوات .وبحلول ذلــك الوقت،
ستستحوذ خــدمــة الــديــن على ثالثة
أخماس اإليرادات الحكومية ،من دون
أن تـتــرك شيئًا للنفقات الرأسمالية
(املنخفضة باألساس)».

