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سياسة

سياسة

رسائل
إلى المحرر
«البلمند» ترد
ردًا ع ـل ــى امل ـ ـقـ ــال ال ـ ـصـ ــادر فــي
ج ـ ــري ـ ــدة «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ب ـت ــاري ــخ
 2018/12/15تـ ـح ــت عـ ـن ــوان
«مـ ـط ــرانـ ـي ــة ب ـ ـيـ ــروت «ت ـ ـطـ ــرد»
البلمند من األشرفية؟» ،صدر
عــن مكتب الرئيس فــي جامعة
البلمند البيان اآلتي:
ُ
ن ـ ــأس ـ ــف ملـ ـ ــا كـ ـ ـت ـ ــب فـ ـ ــي امل ـ ـقـ ــال
املـ ـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ـ ــور أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه م ـ ـ ـ ــن حـ ـي ــث
األسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوب وامل ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــون ،م ـمــا
ي ـت ــرك أثـ ـ ـرًا سـلـبـيــا ع ـلــى الـجــو
األكاديمي في جامعة البلمند
التي طاملا ساهمت فــي إنشاء
ـال يـ ـش ـ َـه ـ ُـد ل ـه ــا ب ــاإلب ــداع
أج ـ ـيـ ـ ٍ
والـتــألــق .وإنـنــا نستغرب قيام
ّ
بالتنبؤ بجدول أعمال
البعض
مجلس األمناء وقراراته وإلقاء
التهم الكاذبة التي تهدف إلى
التشهير واإلس ــاء ة إلــى بعض
الــزمــاء األســاتــذة فــي الحقلني
األكاديمي واإلداري.
ّ
هذا وإن القرارات التي اتخذت
وتـ ـتـ ـخ ــذ فـ ــي م ـج ـل ــس األمـ ـن ــاء
إن ـم ــا ت ـه ــدف دوم ـ ــا إلـ ــى إع ــاء
ال ــوض ــع األك ــاديـ ـم ــي وت ـطــويــر
املـنـحــى اإلداري فــي الـجــامـعــة.
أم ـ ـ ــا مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة املـ ـعـ ـل ــوم ــات
املـتـعـلـقــة بـمـسـتـشـفــى الـقــديــس
جاورجيوس في بيروت ،فهي
عارية من الصحة .وهنا نؤكد
ّ
أن الـ ـك ــام ع ــن «طـ ـ ــرد جــام ـعــة
الـبـلـمـنــد» ،كـمــا ذك ــر فــي املـقــال،
هــو مـهــن ملطلقه وم ــؤذ لـلــرأي
العام.
ّ
م ــن ه ـن ــا وجـ ــب ال ـت ــوض ـي ــح أن
م ـك ـت ــب ال ــرئـ ـي ــس هـ ــو املـ ـص ــدر
الــوح ـيــد امل ـخــول بــاإلجــابــة عن
أي أسـ ـئـ ـل ــة ت ـت ـع ـل ــق ب ـجــام ـعــة
ّ
البلمندً .
بناء عليهً ،فإن جامعة
الـ ـبـ ـلـ ـمـ ـن ــد ،مـ ـمـ ـثـ ـل ــة ب ـم ـج ـلــس
أمـنــائـهــا ورئـيـسـهــا ،تــرجــو من
اإلعالم املوقر ومن الصحافيني
األجالء توخي الدقة والحقيقة
فــي نـشــر أي مـعـلــومــات تتعلق
بمسيرة الـجــامـعــة األكــاديـمـيــة
واإلداري ــة ،كي تبقى مصداقية
اإلع ـ ـ ـ ــام مـ ـص ــون ــة بـ ـعـ ـيـ ـدًا عــن
امل ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــرات غـ ـ ـي ـ ــر املـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــة.
وأخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ،ت ـح ـت ـف ــظ ال ـج ــام ـع ــة
بحقها باتخاذ كافة اإلجراء ات
ال ـق ــان ــون ـي ــة تـ ـج ــاه أي م ـصــدر
ق ــد ي ـن ـشــر م ـع ـل ــوم ــات خــاط ـئــة
تسيء إلى الجامعة وتاريخها
العريق.

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

تقرير

كريدية يساعد «سيرتا» من كيس أوجــيرو!
لم يكترث المدير العام
ألوجيرو عماد كريدية
لتحذير مدير المالية محمد
محيدلي ،في وثيقة
رسمية ،من إقراض شركة
«سيرتا» كابالت تعود
ملكيتها إلى الهيئة.
مضى بقراره تنفيذ طلب
الشركة بحجة توفير الوقت،
متغاضيًا عن نظام أوجيرو
الذي ال يلحظ أي آلية إلعارة
موادها ،فوفر على
الشركة ّ
تحمل أي تبعات
مالية لتقصيرها في تأمين
مستلزمات العقد
إيلي الفرزلي
أع ـلــن رئ ـيــس هـيـئــة أوج ـي ــرو ،عـمــاد
كريدية ،في حديث إلى «األخبار» أن
الهيئة ّ
تزود شركة «سيرتا» (فازت
بعقد تمديد األلـيــاف الضوئية في

الجزء األكبر من املناطق اللبنانية)
بكابالت ألياف ضوئية على سبيل
اإلعـ ــارة ،بـهــدف اإلسـ ــراع فــي العمل
وتوفير الوقت .لكن هل يحق لهيئة
عــامــة أن ت ـخــرج م ــن مـسـتــودعــاتـهــا
معدات على سبيل اإلعــارة؟ يوضح
كريدية أن العملية ممكنة وتتم وفق
آل ـي ــة وض ـع ـت ـهــا وزارة االتـ ـص ــاالت،
وتتضمن توقيع الشركة على ّ
تعهد
ب ــإع ــادة ال ـك ـم ـيــة ال ـت ــي اس ـت ـعــارت ـهــا.
ي ـخ ـت ـص ــر املـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــام ألوج ـ ـيـ ــرو
املـ ـس ــأل ــة ب ــأنـ ـه ــا ع ـم ـل ـي ــة روت ـي ـن ـي ــة
تسهم في كسب الوقت ريثما تصل
طلبية الكابالت ،التي وافقت عليها
أوجيرو ،من املوردين في الخارج.
لـكــن فــي امل ـقــابــل ،يـتـبــن ،فــي وثيقة
حصلت عليها «األخبار» ،ومؤرخة
فـ ــي  ٢١ح ـ ــزي ـ ــران  ،٢٠١٨أن م ــدي ــر
املــالـيــة فــي الـهـيـئــة مـحـمــد محيدلي
س ـبــق أن ن ـ ّـب ــه امل ــدي ــر ال ـع ــام إل ــى أن
إعــارة املــواد أمــر غير ممكن بحسب
نظام أوجيرو.
يــوضــح مـحـيــدلــي أن «م ـبــدأ تسليم
الـ ـك ــواب ــل م ــن م ـس ـت ــودع ــات الـهـيـئــة
وف ــق ال ـبــرامــج واألن ـظ ـمــة والـقــوانــن
يـ ـك ــون ل ـل ـق ـي ــام ب ــأعـ ـم ــال ال ـص ـي ــان ــة
واملـهـمــات املــوكـلــة إلــى الهيئة ويتم
تسجيل حركة الكوابل على حساب
ال ـن ـف ـق ــات ف ــي ال ـس ـج ــات وال يـمـكــن
تسجيلها عـلــى زبــائــن أو مــورديــن

مدير المالية في
المواد ال يمكن
أوجيرو:
ّ
ّ
أن تسلم للموردين

«سيرتا» تستعير كابالت من أوجيرو
بموافقة المدير العام (هيثم الموسوي)

وفق محاسبة املواد».
وأكـثــر مــن ذلــك ،يؤكد أنــه «حيث إن
مشروع  FTTCله ميزانية منفصلة
عــن مــوازنــة الهيئة ويتم التحاسب
مــع ال ــوزارة بخصوص املستحقات
الواجبة إلى املـ ّ
ـورديــن بموجب آلية
وضـعــت لـهــذا ال ـشــأن ،نــرى صعوبة
في حسم أية متوجبات (في حال لم
ُ
رجع الشركة ما اقترضته)».
ت ِ
هـ ــذا ال ـت ــوض ـي ــح ل ــم يـ ــأت ّم ــن فـ ــراغ،
إذ كـ ــان م ـح ـيــدلــي ق ـ ّـد ت ـل ــق ــى إح ــال ــة
مــن املــديــر الـعــام موقعة بتاريخ ١٨
ح ــزي ــران املــاضــي يــوافــق فـيـهــا على
ت ـن ـف ـي ــذ طـ ـل ــب م ــدي ــري ــة ال ـت ـخ ـط ـيــط
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي «ت ـس ـل ـي ــم ال ـك ــواب ــل
النحاسية على سبيل اإلع ــارة إلى
شركة سيرتا ،وذلك لتنفيذ مشروع
 FTTCف ــي خـ ـل ــدة» ( ١٤حـ ــزيـ ــران)،
ك ـ ـمـ ــا يـ ـطـ ـل ــب «اسـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـ ـ ــازم
حـ ـس ــب األص ـ ـ ـ ــول امل ــرعـ ـي ــة اإلجـ ـ ـ ــراء
اسـتـثـنــائـيــا عـلــى أن تـتـقــدم الـشــركــة
املتعهدة بكتاب ضمان تتكفل فيه
بحسم املتوجبات مقابل املــواد من
مـقـبــوضــاتـهــا ف ــي ح ــال ع ــدم إرج ــاع
م ــا اق ـت ــرض ــت» .وي ــدع ــو كــريــديــة في
اإلحــالــة املرسلة إلــى مديرية املالية
(ق ـط ــاع امل ـس ـتــودعــات م ــن ضـمـنـهــا)
وم ــدي ــري ــة ال ـت ـخ ـط ـيــط ،إل ــى «ال ـع ـمــل
على إعداد إجراء ات وآليات إلقراض
امل ـ ــواد» ،عـلـمــا ب ــأن مــديــر التخطيط

بيان
منذ تأسيس رشكة البان لبنان عام  ،2003بنت الرشكة معمالً ومزرعة يف محافظة بعلبك الهرمل بحيث أصبحت
تض ّم اليوم  600عامل وموظف يف كافة االقسام .وقد كان هاجس ألبان لبنان منذ إنشائها موضوع البيئة كام
موضوع مكافحة تلوث نهر الليطاين من خالل معالجة مياه ومخلّفات املزرعة واملعمل.
كنا قد عملنا عام  2005بالتعاون مع الجامعة االمريكية عىل معالجة هذه املشكلة من خالل إنشاء مرشوع بيئي
إلنتاج الغاز  biogasللتخلّص من مخلّفات املزرعةّ ،إل أ ّن تع ّرض املعمل للعدوان عام  2006حال دون نجاح
هذا املرشوع.
وها نحن اليوم ،بعد أن أمتمنا عملية إعادة االعامر ،نعود من جديد لنكون األوائل يف إنشاء مرشوع بيئي لتكرير
املياه الناتجة عن املعمل واملزرعة معاً إلعادة استعاملها يف الزراعة فقط وإنتاج األسمدة الصلبة والسائلة كجزء
من الحملة الوطنية ملكافحة التل ّوث البيئي يف نهر الليطاين.
إ ّن رشكة ألبان لبنان قد أخذت املبادرة ،رغم وضع لبنان والرشكة املايل يف الوقت الحارض ،بتح ّمل كلفة إنشاء هذا
املرشوع التي تزيد عن  2مليون دوالر من خالل قرض مدعوم مبعظم الفائدة والفائدة فقط ،إىل جانب تح ّمل
الكلفة التشغيلية السنوية العالية التي تصل إىل  700,000دوالر والتي تتحملها كاملة البان لبنان  ،وذلك حفاظاً
عىل البيئة وصحة أهل املنطقة.
لقد قامت وزارة البيئة ،من خالل مرشوع  LePapبكافة الدراسات بالتعاون معنا وملدة سنتني وتوصلّنا إىل اتفّاق
بنتيجة ذلك مع الرشكة الكندية  LWRحيث وقعنا العقد يف  22ترشين األول  2018يف الرساي الحكومي.
قدم وساق للحصول عىل رخصة اإلنشاء من محافظة بعلبك .وقد استحصلنا عىل
من تاريخه والعمل جا ٍر عىل ٍ
الرخصة يف  2018/12/17بعد إنجاز كافة املعامالت التي استغرقت وقتاً ومجهودا ً.
من جه ٍة أخرى ،قمنا بتحويل األموال بحسب اإلتفاق إىل الرشكة الكندية ،من الحسابات التشغيلية للرشكة ،حتى
قبل حصولنا عىل موافقة البنك الدويل ومرصف لبنان عىل القرض املدعوم الفائدة وتحويل األموال املع ّدة لهذا
املرشوع .وقد وقعنا عقد اتفّاق مع رشكة عبود الهندسية إلمتام أعامل البناء التابعة للمرشوع طبقاً للخرائط
التنفيذية.
إىل جانب كل ذلك ،بادرنا بالتعاون الكامل مع طلب املدعي العام املايل يف ترشين الثاين  ،2018اىل القيام بحفر
الربك لتجميع األسمدة السائلة الناتجة عن املزرعة مع زراعة القصب عىل األطراف وضمنها بدالً من وصولها
مبارشة إىل نهر الليطاين لحني تركيب وتفعيل معمل تكرير املياه عىل نفقة البان لبنان الكاملة.
أ ّما بالنسبة ملياه املجاري الصحية التابعة للسكن واملعمل ،وبعد أن ُرفض إرشاكها باملجاريرالصحية العامة ،قمنا
بإنشاء جور صحية مدروسة بانتظار إنتهاء املحطة قبيل نهاية العام .2019

عماد أبــو راشــد كــان قــد أرفــق طلبه
بالئحة باملواد املطلوبة وهي عبارة
عــن سـتــة أنـ ــواع مــن ال ـكــابــات يبلغ
مجموع طولها نحو  ١٣ألــف و١٠٠
متر.
كذلك ،كان أوضح أن طلبه يعود إلى
األسباب اآلتية:
«توجيهاتكم (املــديــر ال ـعــام) تنفيذ
مـ ـش ــروع  FTTCف ــي م ـن ـط ـقــة خ ـلــدة
بأسرع وقت ممكن.
ال ـت ـع ـه ــد ب ـت ـن ـف ـي ــذ امل ـ ـش ـ ــروع ب ـم ــدة
أقصاها  ٤٥يومًا.
ط ـ ـلـ ــب ال ـ ـشـ ــركـ ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــارة ب ـعــض
الكابالت النحاسية ،حيث تصنيع
الـ ـك ــاب ــات امل ـط ـل ــوب ــة ي ـت ـط ـلــب ف ـتــرة
زمنية ال تقل عن  ٤أشهر.
تـ ـعـ ـه ــد ال ـ ـشـ ــركـ ــة ب ـ ـ ــإع ـ ـ ــادة ال ـك ـم ـي ــة
املـسـتـعــارة بنفس املــواص ـفــات ومــن
نفس املورد فور تسلمها من املصنع
(كابالت لبنان)».
ال ــاف ــت أن ك ــري ــدي ــة ل ــم ي ـع ـلــق عـلــى
كتاب محيدلي ،بــل اكتفى بإحالته
إلـ ــى م ــدي ــري ــة ال ـت ـخ ـط ـيــط وم ــدي ــري ــة
الـ ـت ــدقـ ـي ــق ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي ،م ـ ــن دون أن
ي ـت ــراج ــع ع ــن مــواف ـق ـتــه أو يـعــدلـهــا.
فما كان من مدير التخطيط وإدارة
امل ـ ـش ـ ــاري ـ ــع إال أن أصـ ـ ـ ـ ــدر وث ـي ـق ــة
إحــالــة ،كــان الفـتــا أنـهــا تحمل الرقم
ن ـف ـســه ل ــإح ــال ــة ال ـت ــي أرس ـل ـه ــا إلــى
امل ــدي ــر ال ـع ــام ،مــوجـهــة إل ــى مــديــريــة
الشبكات ،يقول فيها إنه «بناء على
موافقة الرئيس املدير العام املرفقة
ربـطــا التفضل بــإصــدار أمــر الشغل
املطلوب وذلك باالستناد إلى الئحة
املواد املطلوبة املرفقة ربطًا».
التحويل إلى مديرية الشبكات ّ
بحد
ذات ــه يــؤكــد مــا ذهــب إلـيــه محيدلي،
فــا آلية فــي أوجـيــرو لتسليم املــواد
ألي طرف خارجي ،وهي ال يمكن أن
تخرج من املستودعات إال ً
بناء على
أوامر شغل ،أي إن وجهة استعمالها
ت ـكــون م ـح ـصــورة بــأع ـمــال تنجزها
أوجـيــرو حصرًا ،وفــي الوجهة التي
اشتريت ألجلها.
أم ــا حـصــول شــركــة سـيــرتــا تـحــديـدًا
عـلــى امل ــواد ب ـهــدف تـســريــع األع ـمــال
وااللتزام بالفترة املقررة ،فيفترض
أن ال ي ـكــون م ــن م ـهــام أوجـ ـي ــرو ،بل
من مهام الشركة التي فازت بالعقد،
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس دفـ ـت ــر شـ ـ ــروط م ـلــزمــة
ب ـت ـن ـف ـيــذه وإال ت ـع ــرض ــت ل ـغ ــرام ــات
ماليةّ .ثم إن سيرتا ليست الوحيدة
ال ـتــي وق ــع الـعـقــد مـعـهــا ،ف ـل ـمــاذا لم
تطلب الشركات األخــرى املــواد ،وأال
ي ـف ـتــرض ب ـمــن ت ـق ــدم إل ــى اس ـت ــدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض أن يـ ـ ـ ــدرك أن ـ ـ ــه ب ـح ــاج ــة
إلــى مـعــدات لـبــدء األع ـمــال ،وأواله ــا
بطبيعة الـحــال؟ وإن كان
الـكــابــات ّ
ال ـع ـق ــد ق ــد وقـ ـ ــع ف ــي شـ ـب ــاط ،٢٠١٨
ف ـل ـمــاذا ل ــم تــؤمــن ال ـشــركــة حاجتها
م ــن ال ـك ــاب ــات خـ ــال أربـ ـع ــة أش ـهــر،
خاصة أنها حصلت سلفًا على ٢٥
في املئة من قيمة العقد؟ وكــم يبلغ
الوفر الذي حققته من جراء اقتراض
الـ ـك ــاب ــات م ــن أوجـ ـ ـي ـ ــرو ،والـ ـت ــي ال
ي ــوج ــد آل ـي ــة الس ـت ـع ــادت ـه ــا؟ وح ـتــى
ل ــو أع ــادتـ ـه ــا ،ه ــل م ــن آلـ ـي ــة تـسـمــح
ألوجيرو بتعويض مصاريف حفظ
الكابالت وإدارة املستودعات ،التي
ّ
وفــرت ـهــا ال ـشــركــة؟ وق ـبــل ذلـ ــك ،م ــاذا
كــان موقف مدير التدقيق الداخلي
أح ـ ـ ـمـ ـ ــد رمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي الـ ـ ـ ـ ـ ــذي وصـ ـلـ ـت ــه
ن ـس ـخ ــة مـ ــن اإلحـ ـ ــالـ ـ ــة؟ وم ـ ـ ـ ــاذا ك ــان
م ــوق ــف االسـ ـتـ ـش ــاري امل ـ ـسـ ــؤول عــن
مراقبة تنفيذ املـشــروع أي «خطيب
وعلمي»؟
وقبل هذا وذاك ،ملاذا أكد املدير العام
ألوجـيــرو فــي حديثه لــ«األخـبــار» أن
الشركات تقترض األلياف الضوئية
حـصـرًا ،نافيًا أن تكون قــد اقترضت
أي كابالت نحاسية أو أنها قد طلبت
أي نوع من النحاس ،انطالقًا من أن
«النحاس موجود ويمكن شراؤه من
كابالت لبنان بسهولة»؟

َّ
الدين العام و«نهاية العالم» :عن البدايات الجديدة
عامر محسن
أزمة النظام
ّ
ّ
املشكلة هي أنــه حني كنت تكتب عن مشكلة الدين العام قبل سنوات ،وتحذر
من الحائط الذي ّنتجه الى االصطدام به ،لم يكن ُ
أحد ّ
يهتم أو يأخذ الكالم على
محمل ّ
الجد؛ ّأما اليوم ،حني أصبحت املشكلة حقيقية ـ ـ وصار الحائط أمامنا
ّ
ّ
مباشرة ـ ـ وشعر الكل بــاألزمــة وســاد االقتناع بأننا في حالة إفــاس ّ
مؤجل،
ّ
ّ
بأنك ٍ ّ
أصبح الكالم عن الدين واستحالة دفعه ّ
«تهز الثقة»
يجر عليك االتـهــام
باالقتصاد الوطني وتثير الذعر وتستدعي األزمة (أنت ،وليس سياسات العقود
املاضية واالستدانة بال حساب وإهدار إمكانات الوطن ّوفرص التنمية) .اليوم،
على ّأي حال ،لم يعد ّ
مهمًا ما نقوله على املستوى املحلي أو ّأن نقنع املواطنني
ّ
بشيء ،فالوضع املالي للبنان لم يعد سرًا واألسواق العاملية تتكلم عنه بال حرج.
ٌ
تقرير عن لبنان ،بوصفه «أحد أسوأ املتجاوزين في
منذ يومني في «بلومبرغ»
مجال املالية العامة في العالم» ،وعن تخفيض درجته االئتمانية عبر «موديز»
ّ
أخـيـرًا ،ليضيف أننا حني نبدأ بتمويل الدين في السنة القادمة ،بنسب فائدة
جديدة ومرتفعة ،فسوف نقع في مشكلة حقيقية في خدمة الدين وكلفته.
ّ
حتى نشرح املسألة من زاوية جديدة :املشكلة ليست في ّأن الدين اللبناني هو
من األعلى عامليًا كنسب ٍة من الدخل الوطني ،بل هي أكبر من ذلك .لو أنك نظرت
ً
ً
الى معدالت الدين العام في العالم ،فستجد دوال تحمل ديونًا كبيرة ،وتجد دوال
على قروضها؛ ولكن لبنان هو من الدول النادرة التي
أخرى تدفع فائدة مرتفعة ٌ
تنال الشرفني معًا .هناك دول (مثل الصني أو اليابان) يحمل القطاع الخاص
متينًا ،ينمو
والعام فيها قروضًا ضخمة ،ولكنها ايضًا تملك اقتصادًا منتجًا
ّ
بوتيرة نمو الــديــن أو بــأســرع منه ،ولديها م ــوارد ضريبية كبيرة متوقعة في
املستقبل ،يمكن االعتماد عليها لخدمة الدين أو إدارتــه .لبنان ينوء اقتصاده
ً
ّ
ٌ
تقريبًا ،فماذا سيستنتج املحلل األجنبي
معدوم
والنمو
أصال تحت خدمة ّالدين،
ّ
حني ينظر الى هذه األرقام؟ ما هو ٌ
فريد حقًا في حالة لبنان هو ّأن «دورة الدين
ّ
ّ
استمرت الــى الـيــوم ،وتمكنت الــدولــة من استخراج املليارات
والـفــائــدة» هــذه قد
اقتصاد فقير وينحدر ،لخدمة هذا الدين من دون أن يثور عليها
سنويًا ،من
ٍ
ّ
«التقشف» الى أبعد ما ّ
يتخيله ّ
ّ
غربي ،من دون
مواطن
أي
في
وذهبت
الشعب.
ٍ
أن تنهار املنظومة .نقصد هنا ّأن الدولة لم «تنسحب» فحسب من االستثمار
ولعب دور توزيعي أو دعم الفقراء ،بل ّإنها ّ
تحولت حرفيًا الى «جابي ضرائب»
ِ ٍ
ّ
عجز في كل مهام الدولة األخرى ،بما ّفي ذلك تقديم الكهرباء والخدمات
وسط ٍ
األساسية (املسألة ليست صدفة أو نتيجة «قلة كفاءة» ،أنت ال تحتاج الى مجلس
حكماء العالم لكي تـ ّ
ـزود بلدًا مثل لبنان بالطاقة بعد عشرين عامًا على نهاية
الحرب).
ّ
حتى نفهم البعد الكامل للمشكلة ،وقبل أن نحاول إقناع املواطنني بأن الفريق
ّ
الحاكم ٌ
تجري
قادر على تجاوز األزمة ،يجب أن نتذكر السياق
السياسي الذي ّ
ّ
طبيعي ،وهنا ال أتكلم
بشكل
فيه األمور .املجتمع السياسي في لبنان ال يعمل
ٍ
على التأخير في تأليف الحكومة ،بل عن أن البلد يعيش منذ عام  2005ـ ـ باملعنى
ّ
طرف ال يعترف بشرعية اآلخر ،والسبب
السياسي ـ ـ في حالة
«حرب أهلية»؛ كل ٍ
ٍ
الوحيد الذي يمنع الصدام ـ ـ ويجبر األفرقاء على التعايش وتأليف الحكومات
معًا ـ ـ هو عدم رغبة املقاومة بذلك ،واستحالة الحرب على الطرف اآلخر ،أو عدم
ّ
توافر «السيناريو» املناسب لها (حرب سوريا كانت مرشحًا مثاليًا الستعادة
ّ
بشكل شبه إعجازي ـ ـ لم
سيناريو  ،1975بكل عناصره تقريبًا ،ولكن الحرب ـُـ ّ ٍ
ّ
تتسرب الى لبنان) .املواجهة السياسية في لبنان لن تحل ولن تكون هناك حياة
ّ
ّ
ّ
سياسية طبيعية ولو جرت انتخابات وتشكلت الحكومة ،فليس من الطبيعي وال
ًّ
ّ
الصحي أن تكون املقاومة ،بعد أن ّ
مضطرة إلى الدفاع عن
حررت األرض،
من
نفسها وعن شرعيتها ضمن النظام السياسي ،وملواجهة أعدائها الخارجيني
في الداخل ـ ـ أو هذا يعني ،ببساطةّ ،أن التحرير لم يكتمل .وهذه الحال لن ّ
تتغير
ّ
ّ
ّ
«بنيوية» وال تتعلق بالوضع الداخلي والتنافس
أسبابها
ألنها ،مثل الدين العام،
ّ
على املــوارد والسياسات :علة وجــود أعــداء املقاومة في لبنان ،وما يبقيهم في
مواقعهم ّ
ويمدهم بالدعم والتمويل ،هو لعبهم لهذا الدور بالتحديد .مثلما كانت
الدول الصغيرة ،خالل الحرب الباردة ،تتنافس في إبراز «قيمتها» للراعي الدولي
(سواء أميركا أم االتحاد السوفياتي) ،ودورها «االستراتيجي» ضد خصومه،
واملساعدات ،فال حياة وال غطاء دوليًا
في منافسة للحصول على املوارد والدعم ّ
للكثير من العائالت السياسية في لبنان إل اذا أثبتت «قيمتها» في مواجهة
املـقــاومــة ومـحــاربــة محورها فــي لبنان (أو التظاهر بــذلــك وكـســب الــوقــت حني
ً
ـادرة على فعل شــيء على األرض) .هــذه هي الدينامية التي ّ
تحرك
ال تكون ق ـ
السياسة في لبنان ،وال عالقة لها بالحسابات الداخلية أو النقاش العقالني
حول مصلحة البلد .من هنا ،فأن تطلب من املواطنني أن يثقوا بدول ٍة «ال تعمل»،
وقــد اخترقتها االنقسامات السياسية حتى اختفت املسافة بني جهاز الدولة
والبيروقراطية من ناحية ،وبني األحزاب وأصحاب النفوذ من ناحي ٍة أخرى ،هو
ٌ
ضرب من الخيال.
«مسح الطاولة»
ّ
املفارقة أيضًا هي أنه ،بينما ال يزال ّالوسط السياسي اللبناني رافضًا للنقاش
بشكل
حول احتمال االفالس أو امكانية التوقف عن دفع الدين ،ومواجهة الواقع
ٍ
مسؤول ،سبقتنا «السترات الصفر» في فرنسا الى تحديد «إلغاء الدين العام»
كأحد املطالب التي نشرتها أخيرًا ،مع ّأن وضع الدين العام في فرنسا ،ووزنه
على معيشة الناس واالقتصاد ،أقل وطـ ًـأة بما ال ُيقاس من حالة لبنان ّ
(حجة
السترات ّ
مضاعفة،
وبأضعاف
الصفر هي ّأن هذا الدين قد ّتم دفعه بالفعل،
ٍ
ّ
ولـيــس مــن املنطقي دفــع الـفــائــدة عليه الــى األب ــد) .فــي الــوقــت ذات ــه ،تـقــوم مجلة
ّ
اليمينية الرأسمالية الليبرالية ،بنشر عرض لكتاب ّ
يشجع
«فاينانشال تايمز»،
ٍ
ّ
على إلغاء الديون ومسح الحسابات كل فتر ٍة من الزمن .الكتاب هو القتصادي

ّ
وعنوانه «سامحوا ديونهم» (منشورات »ايلت»،
ومؤرخ يدعى مايكل هدسونّ ،
 ،)2018وهو يعود في التاريخ ليحلل تعامل مختلف الحضارات مع عبء الدين
ً
ّ
البابليون يحملون نظرة «دائرية» تجاه الديون
كان امللوك
ونتائجه .على ما
يبدوّ ،
واالقتصاد ،بحيث ّ
يتم كل بضع سنوات إلغاء جميع الديون على املزارعني بعد
أن تتراكم ويضحى عبئها فوق االحتمال (وأكثر الديون كان على الفالحني تجاه
ُ
املعبد) ،و»تمسح الطاولة» ونبدأ من ّ جديد ،كــدورة املــوت والبعث .أما الرومان،
ّ
ويصرون على
في املقابل ،فقد كانت نظرتهم «خط ّية» الى الزمن واالقتصاد،
بأي ثمن ،ولو ّ
ٌ
استمرارية الديون ّ
أجيال ،يدفعها أناس لم
سددت أقساطها بعد
ٍ
يرتبوها على أنفسهم ،ولكنها التصقت بهم كالنير (وهذه بالضبط هي حالنا
في لبنان).
الفكرة هنا ـ ـ تضيف «فاينانشال تايمز» ـ ـ هي ّأن البابليني قد فهموا املعادلة التي
ّ
تكلم عنها بيكيتي وغيره من االقتصاديني ،والتي تعصر بأعراضها االقتصاد
التوسع بأسرع من ّ
العاملي حاليًا ،وهي ّأن الدين يميل الى ّ
نمو االقتصاد ،أي إن
كتلة الديون والقروض لو لم يتم التحكم فيها بطريق ٍة ما أو محوها ّ
دوريًا ،فهي
ستنتفخ حتى تستنزف االقتصاد والبلد ،ويصير الشعب بأكمله (فــي حالة
الدين العام) عبدًا لها.
ّ
ّ
بشكل متأخر ،ال تتعلق
الخطيئة األساسية للعونيني ،الذين دخلوا «املؤسسة»
ٍ
ّ
بالسياسات والتسويات والتفاصيل ،بل في ّأنهم لم ّ
يصرحوا ،منذ البداية ،بأنهم
ّ
وترتبت عليه ديـ ٌ
ـون أفقرته وال سبيل
أمام ترك ٍة مستحيلة ،والبلد قد ّتم نهبه
لتسديدهاّ ،
وأن السؤال السياسي املركزي في لبنان هو حول كيفية تحقيق
ّ
والتحرر من هذه الحالة ،قبل أن تدهمنا األزمة بتوقيتها
االنتقال االقتصادي،
ّ
هي ال بتوقيتنا .اآلن ،أصبح من املستحيل حتى توزيع املسؤولية على املأزق
اإلعالم
الذي نحن فيه ،واملسألة سقطت في دوامــة
التراشق السياسي وألعاب ٌ
ٌ
(وأصبح ٌ
مقتنع بأن جبران باسيل مسؤول عن
قسم معتبر من الشعب اللبناني
ٌ
أزمة الدين أكثر من رفيق الحريري) .ال يوجد فارق كبير بني أن تخسر ّ
حريتك
باملعنى السياسي والترابي ،وأن تقع تحت االحتالل ،وبني أن تكون تحت سطو ٍة
ّ
دين عام يتحكم في معاشك واقتصادك وأحوال أهلك الى األبد .تجاهل مسألة
ٍ
سرديات ،بعضها
الدين العام في املاضي كان ،وما زال ،يجري تحت مجموعة
ٍ
وقوانني االقتصاد نافلة («لن يسمحوا للبلد بأن
ميتافيزيائي يعتبر أن األرقام ُ
ينهار») وبعضها اآلخر هو نسخة «راقية» عن نظرية «لبنان مركز الكون» .حني
ّ
الجذرية،
اقترحنا اإلفالس املقصود قبل سنوات ،لم يكن ذلك ألننا نهوى الحلول
بل ّ
ألن البديل (أي تأمني استمرارية الدين وخدمته حتى النهاية) هو أسوأ بكثير.
ّ
بالتحول الى واقع؛ في السنة القادمة قد يجبرونك
اليوم بدأت هذه االحتماالت
على خفض سعر العملة ،فتخسر ثلث قيمة راتبك ،وستزيد الضرائب ،وماذا
ّ
ّ
بعد ذلك؟ لم تتبق فعليًا من وسيلة «تقشف» في يد الدولة اللبنانية باستثناء بيع
بعض األصول العامة القليلة أو خفض رواتب البيروقراطية (فيكون النظام قد
خسر الفئة الشعبية الوحيدة التي ما زالت لها مصلحة في استمراره).
البعض ّ
يتنبه اآلن الــى ضــرورة التفاوض حــول حجم الدين اللبناني أو تقرير
ّ
ـض لــه ( )discountبـعــد أن ف ــات الــوقــت عـلــى مـثــل ه ــذه الـحـلــول الـجــزئــيــة.
خـفـ ٍ
خفض للدين السيادي،
حاالت كثيرة يقوم الدائنون باملوافقة على
باملناسبة ،في
ٍ
ٍ
وذلــك ليس لشعورهم بالذنب ومشاركتهم في الـعــبء ،بل ّلكي يضمنوا أن ال
ّ
ّ
يستمر في دفع الفوائد من دون توقف .ملاذا تساعدهم
يخنق الدين البلد وحتى
ً
ّ
وتقترح عليهم حـلــوال؟ في هــذا البلد ،ال أحــد يفكر على مستوى كبير .لديك
فــرصــة تــاريـخـ ّـيــة إلع ــادة تأسيس الـنـظــام االقـتـصــادي والـسـيــاســي فــي لبنان،
الى
من دون أن تفعل أنت شيئًا ،بل هم
حفروا الحفرة وتمادوا وأوصلوا البلد ّ ٌ
ّ
إمكانية
بدايات جديدة .هناك
في
ر
نفك
أن
بل
األزمة ،وليس واجبنا أن ننجدهم
ٍ
لتحرير البلد ٌ من قبضة الدين ،التي تسجنه منذ عقود ،ومن حالة اإلفقار املزمنة.
ـاس جديد ،يخدم فيه
يوجد احتمال إلعــادة تأسيس القطاع املصرفي ّعلى أسـ ٍ
البلد وال يأخذه رهينة ويعتاش من إفقاره ،ويتلقى قادته أوامرهم من موظفي
الخزينة األميركية .أنا أزعم ّأن لبنان على مشاكله الكثيرة هو ،بقدراته البشرية
ّ
ّ
املستمر لتحويالت املهاجرين ،ال يستحق املكان
وميزاته «البنيوية» والــدفــق
ّ
ّ
البائس الــذي يقبع فيه ،والــذي يعدوننا به في املستقبل القريب ،وأنــه إن تحرر
من النمط االقتصادي الــذي يخنقه اليوم ّ
ويكبله ويظلم الفقراء دون غيرهم،
فهو سيصبح مكانًا أفضل بكثير لغالبية أبنائه ـ ـ وهناك باملقابل من سيخسر
بالطبع ،الناس الذين يملكون الدين أو الذين وجدوا ألنفسهم مكانًا محظيًا في
«املنظومة» الحالية (ســواء في األعمال أو في «الوظائف الجيدة» القليلة ضمن
ّ
البيروقراطية أو اإلعالم أو املنظمات الدولية) ،وهم تحديدًا الفئة التي ال تستحق
ثرواتها وأسلوب حياتها ومستوى استهالكها الحالي.
خاتمة
ً
عودة الى التاريخ .في املاضي األوروبي ،كانت العائالت املصرفية الكبيرة تربط
نفسها بسالالت ودول .كالعالقة الشهيرة بني ساللة الهابسبورغ في القرن
السادس عشر وعائلة «فوغر» األملانية ،التي ّمولت دولــة االمبراطور وحروبه
(كما هي الحال اليوم ،كانت العائالت املصرفية تحتاج الى الدولة التي تعطيها
عائدًا مضمونًا على رساميلها ،والدولة كانت تحتاج الى هذه العائالت وثرواتها،
التي يستحيل من غيرها أن ّ
تمول جهاز الدولة أو تدفع كلفة الجيش وحمالته).
في الوقت ذاته ،كانت حدود هذه العالقة مفهومة :حني يسقط النظام الذي «عقد
ً
اغتيال ،مثال) تسقط معه
الصفقة» معك (أو ُيقتل الزعيم الذي راكم الدين في
ٍ
ّ
الديون التي رتبها .وبالفعل ،حني أشهر فيليب الثاني إفالسه ّبعد تسلمه العرش
بقليل ،سقطت معه عائلة «فــوغــر» وانـحــدرت الــى األبــد .التوقف عن الــدفــع ،إن
حصل ،لن يكون نهاية العالم كما ّ
يهددوننا ،بل فرصة لبدايات جديدة ،قبل أن
غيره .ال
يفرض علينا مسار
تنازل وإذالل ،يدفع فيه الفقير مجددًا ثمن خطيئة ِ
ٍ
ألحد بأن ّ
يخوفكم
تسمحوا
وال
اسوأ،
البديل
كلفة
ولكن
كلفة،
شيء يحصل بال
ٍ
ّ
بـ«الحرب» ،فال سبب حقيقيًا للحرب بني اللبنانيني .والعاقل ،على أي حال ،هو
من يخاف الفقر أكثر من الحرب.
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